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VOORWOORD 
 
 
Na vier jaar aan de Hogeschool Utrecht te hebben gestudeerd en één jaar aan de Utrechtse School 

voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, vormt deze masterscriptie mijn allerlaatste studie 

gerelateerde document. Ik heb altijd met veel plezier geleerd, samengewerkt en gepresenteerd. Nu is 

het tijd om al deze opgedane kennis en ervaring elders in te gaan zetten. Deze masterscriptie vormt 

naast een afronding van mijn studieperiode ook een afronding van mijn leven als student. Ik heb 

altijd enorm van het studeren en het studentenleven genoten maar nu is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging.  

 

Het schrijven van deze scriptie heb ik als een leerzaam proces ervaren. Vanaf het begin heb ik mezelf 

ten doel gesteld om de scriptie binnen de tijd die ervoor staat in te leveren, zonder teveel gezeur. 

Deze instelling, in combinatie met hard werken en de nodige kopjes koffie, heeft ervoor gezorgd dat 

mijn scriptie nu af is en dat ik trots ben op het eindresultaat.  

Dit eindresultaat heb ik niet in mijn eentje bereikt. Allereerst wil ik graag mijn scriptiebegeleidster 

Iris van Veenendaal bedanken. Vanaf het begin heb ik het gevoel gehad dat zij vertrouwen in me had, 

iets wat mij enorm motiveerde. Ik kon haar altijd bereiken als ik even niet wist hoe ik verder moest. 

Iris, bedankt voor alle kritische feedback en het delen van je kennis. Mede hierdoor is mijn scriptie 

geworden wat het nu is. 

Daarnaast wil ik graag mijn tweede lezer, Eugène Loos, bedanken. Zijn kennis en inzichten met 

betrekking tot de semiotiek en de werking van metaforen hebben mij, vooral in het begin van het 

schrijfproces, geholpen bij het ontwikkelen van het semiotische onderzoeksinstrument.  

Tevens wil ik alle respondenten en de maker van het filmpje bedanken voor hun medewerking aan 

dit onderzoek.  

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die de afgelopen tijd aan mij gedacht heeft. De getoonde interesse 

in mijn scriptie, het lezen van mijn stukken, alle lieve succeswensen en de gezellige koffiepauzes in de 

bieb maakten dat ik gemotiveerd bleef en met plezier aan dit rapport bleef werken.  

 

Veel leesplezier toegewenst, 

 

Jasmijn van Heiningen 

Utrecht, 7 juni 2012  
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SAMENVATTING 

 

De laatste jaren is er een toename van agressie en geweld in onze maatschappij gesignaleerd. 

Medewerkers met een publieke taak krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Een 

voorbeeld hiervan is het geweld tegen conducteurs en buschauffeurs. Deze werknemers kunnen door 

een toename van agressie en geweld hun werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren en kunnen 

zich op den duur neerslachtig gaan voelen en zelfs ziek melden. In deze masterscriptie wordt 

aandacht besteed aan agressie en geweld dat gericht is tegen een specifiek soort werknemer met een 

publieke taak, namelijk medewerkers van de Spoedeisende Hulp. Agressie in de zorg is iets wat 

steeds vaker voorkomt. De toename van agressie en geweld in onze maatschappij gaat gepaard met 

een toename in aandacht voor dit maatschappelijke probleem. Incidenten zijn vaak in het nieuws, er 

wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van agressie en geweld en recentelijk is door SIRE de 

‘Handen af’ campagne gelanceerd, die agressie en geweld tegen hulpverleners aankaart. Deze 

campagne heeft als doel om burgers op te laten komen tegen het geweld tegen hulpverleners én om 

een teken van erkenning en respect richting hulpverleners te communiceren.  

In deze masterscriptie heb ik de werking van één van de filmpjes van de ‘Handen af’ campagne van 

SIRE onderzocht, aan de hand van onderstaande hoofdvraag:  

 

 Met welke boodschap speelt SIRE in op het geweld tegen hulpverleners en hoe geven medewerkers van 

de Spoedeisende Hulp afdeling die tevens werkzaam zijn achter de receptie in ziekenhuizen in de regio 

Utrecht zelf betekenis aan deze boodschap? 

 

Aan de hand van een literatuurstudie heb ik een onderzoeksinstrument gemaakt, waarmee ik zelf een 

semiotische analyse van het filmpje kon maken. Met behulp van de semiotische analyse kon ik 

aangeven welke visuele tekens er in het filmpje te zien zijn. De betekenisgeving die ontstond 

wanneer ik de tekens interpreteerde, resulteerde in wat in mijn ogen de boodschap van het filmpje is. 

Tevens is een interview met de maker van het filmpje afgenomen, om zo te onderzoeken waarom het 

filmpje is geworden zoals het nu is. Interviews met veertien medewerkers van de Spoedeisende Hulp 

hebben inzicht geboden in de interpretatie en betekenis die de doelgroep van dit onderzoek aan de 

boodschap toekent. In dit onderzoek staan interpretatie en betekenisgeving centraal, wat het een 

kwalitatief onderzoek maakt.  

 

Het filmpje start met de Conventie van Genève. Artikel 18 wordt voorgelezen, een artikel dat in het 

leven is geroepen om bescherming te bieden aan hulpverleners in oorlogstijd. Vervolgens zijn er 

diverse beelden uit oorlogstijden te zien. Er zijn helpers van het Rode Kruis te zien, die in een veilige 

en beschermde context hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Hierna wordt geschakeld naar de 

wachtkamer van een Spoedeisende Hulp afdeling in de hedendaagse tijd. Hier is te zien hoe een 
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vrouw een baliemedewerkster fysiek aanvalt. Hierna wordt het beeld zwart en verschijnt de volgende 

tekst in beeld: ‘handen af van onze hulpverleners. Teken de petitie op handenaf.nl’.  

 

Uit mijn semiotische analyse is gebleken dat er veel visuele tekens in het filmpje te zien zijn, maar 

dat vooral de hulpverleners, slachtoffers, het Rode Kruis en de daders/het geweld getoond worden. 

Opvallend is dat een hulpverlener in oorlogstijd als een helper kan worden gezien en in vredestijd als 

een slachtoffer. Dit zegt ook wat over de werkomgeving van de hulpverleners: vroeger kon men in 

een veilige omgeving werken, tegenwoordig is dit niet altijd het geval en dreigt er gevaar. Daarnaast 

zijn geweld, bommen, kogels en geweren kenmerkend voor een oorlog. Geweld is echter geen 

kenmerk van een ziekenhuis, het fysieke geweld dat de burger gebruikt is onacceptabel en daar dient 

iets aan gedaan te worden.  

 

Door de resultaten van mijn eigen semiotische analyse te koppelen aan het interview met de maker 

en de interviews met de respondenten, heb ik inzicht gekregen in de boodschap die door SIRE wordt 

gecommuniceerd en in de betekenis die hulpverleners aan die boodschap toekennen.  

De boodschap die door SIRE wordt gecommuniceerd luidt ‘Handen af van onze hulpverleners’ en 

bestaat uit twee doelstellingen: mensen zich gesterkt laten voelen om op te komen tegen het geweld 

tegen hulpverleners én het communiceren van erkenning en respect richting hulpverleners.  

 

Met de eerste doelstelling vraagt SIRE om een actieve houding van de burger. De burger moet 

opkomen tegen het geweld tegen de hulpverleners en het er niet bij laten zitten. Een goed streven, 

maar dit doel is niet terug te zien in de boodschap. De boodschap is ‘Handen af van onze 

hulpverleners’. Hier blijft het bij, er wordt niet gecommuniceerd welke acties de kijker kan 

ondernemen om op te komen tegen het geweld tegen hulpverleners. Dit gebrek aan 

handelingsvoorschriften wordt ook gesignaleerd door de maker en de respondenten. De maker en 

bijna alle respondenten zijn namelijk van mening dat het doel van dit filmpje het creëren van 

bewustwording is. Er moet een discussie aangewakkerd worden. Volgens de helft van de 

respondenten is de boodschap ook niet af, zij missen iets. Gedacht kan worden aan het tonen van 

straffen voor de daders of een voorbeeld dat laat zien wat je als burger kunt doen wanneer je je in een 

dergelijke situatie bevindt.  

 

De tweede doelstelling betreft het communiceren van erkenning en respect richting de 

hulpverleners. De respondenten konden dit doel niet terugzien in de boodschap. In eerste instantie 

werd dit doel door geen enkele respondent genoemd. Pas wanneer specifiek werd gevraagd wat dit 

filmpje voor medewerkers van de Spoedeisende Hulp zou kunnen betekenen, gaf de helft van de 

respondenten aan dat dit filmpje hen een gevoel van erkenning, herkenning of respect gaf. Opvallend 

is dat de maker van het filmpje dit tweede doel meer als een soort bijzaak zag. Hij vond het een 
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bijkomend voordeel wanneer dit filmpje een gevoel van trots onder de beroepsgroep zou 

aanwakkeren.  

 

Resumerend kan worden gesteld dat de boodschap niet de vooraf opgestelde doelstellingen 

communiceert. Daarnaast biedt dit filmpje geen oplossing voor het probleem van agressie en geweld 

tegen hulpverleners, maar is het wel een effectief middel om aandacht voor dit probleem te vragen. 

Nu deze aandacht er is zullen er andere oplossingen bedacht moeten worden om het probleem 

daadwerkelijk aan te pakken. 
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1 INLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
1.1 Inleiding 

'Bij een vuurwerkslachtoffer werken we met een bepaalde systematiek. We proberen iemand eerst te stabiliseren 

en we kijken of alle vitale functies nog werken. Dat gaat omstanders vaak te traag. Ze schelden je dan de huid 

vol: stomme trut, zie je niet hoe erg hij bloedt, ga je werk eens doen.' Caren Barendsen, 52 jaar, 

ambulanceverpleegkundige.1 

 

De toename van agressie en geweld is een actueel probleem waar onze maatschappij mee kampt. Het 

incident van Caren Barendsen wat hierboven is omschreven  is zeker niet uniek: in de nacht van 31 

december 2011 op 1 januari 2012 zijn er 186 gewelddadigheden gemeld tegen politie, brandweer en 

ambulancepersoneel2. Ziekenhuizen, politiebureaus en brandweerkazernes zijn organisaties met een 

publieke verantwoordelijkheid. Medewerkers van deze organisaties zetten zich in voor de veiligheid 

en gezondheid van onze maatschappij maar worden door een toename van agressie en geweld in 

diezelfde maatschappij gehinderd of zelfs tegengewerkt in het uitvoeren van hun werkzaamheden. In 

2011 kwamen veel medewerkers van deze organisaties in aanraking met agressie of geweld; 79% van 

het ambulancepersoneel, 44% van het brandweerpersoneel en 73% van het politiepersoneel3. Dit 

zinloze geweld heeft niet enkel effect op deze hulpverleners en de hulpbehoevenden, maar kan 

negatieve gevolgen hebben voor de hele maatschappij. Zo kan er een gevoel van onveiligheid 

ontstaan en dit kan tot gevolg hebben dat burgers bepaalde dingen laten omdat zij bang zijn om het 

slachtoffer te worden van agressie of geweld wanneer zij de straat op gaan. In dit onderzoek ligt de 

focus op agressie en geweld tegen medewerkers van de Spoedeisende Hulp. De zorgsector heeft op de 

een of andere manier altijd al mijn interesse gehad. Ik heb voor dit thema gekozen op basis van deze 

interesse en naar aanleiding van een spotje van de ‘Handen af van onze hulpverleners’ campagne van 

SIRE wat ik op de televisie zag. Het filmpje maakte direct indruk op mij, omdat ik schrok van het 

geweld wat tegen hulpverleners wordt gebruikt. Ik wist wel dat dit probleem speelde, maar de 

confrontatie met beelden maakte het voor mij erg levendig en maakte me nieuwsgierig naar de 

ervaringen van deze hulpverleners en de mate waarin zij met agressie en geweld te maken hebben. Ik 

was benieuwd wat zij zelf van dit filmpje zouden vinden, of zij zichzelf erin zouden herkennen of juist 

niet. Ik ben op het Internet meer informatie gaan zoeken over de campagne en vanaf dat moment was 

voor mij duidelijk dat dit een thema was waar ik me de komende tijd graag verder in wilde verdiepen.  

 

1.2 Onderzoekspositionering 

Voordat ik begin met het uitvoeren van mijn onderzoek is het belangrijk dat ik stil sta bij mijn eigen 

opvattingen met betrekking tot onderzoek. Onder opvatting van onderzoek wordt verstaan: het 

                                                           
1 http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3097132/2011/12/28/Hulpverleners-voelen-zich-niet-veilig-met-
nieuwjaar.dhtml 20 januari 2012 
2 http://nos.nl/artikel/329905-186-incidenten-hulpverleners-oud-en-nieuw.html   15 februari 2012 
3 http://handenaf.nl/  20 januari 2012 

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3097132/2011/12/28/Hulpverleners-voelen-zich-niet-veilig-met-nieuwjaar.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3097132/2011/12/28/Hulpverleners-voelen-zich-niet-veilig-met-nieuwjaar.dhtml
http://nos.nl/artikel/329905-186-incidenten-hulpverleners-oud-en-nieuw.html
http://handenaf.nl/
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geheel van aannames en vooronderstellingen over de sociale werkelijkheid en, in het verlengde 

daarvan, over de wijze waarop men door middel van onderzoek de werkelijkheid kan leren kennen 

(Boeije, 2008, p. 18).   Deze opvattingen zijn onderdeel van mijn rol als onderzoeker en hebben 

invloed op mijn onderzoek. Zo benader ik een vraagstuk op een bepaalde manier en wordt de 

interpretatie en analyse van data beïnvloed door mijn aannames. Ik zal nu aan de hand van Burrel en 

Morgan (2002) en Deetz (2000) diverse positioneringen beschrijven. Na deze beschrijving zal ik 

aangeven welke positionering bij mij als onderzoeker past en hoe ik tegen de werkelijkheid en 

organisaties aankijk.  

 

Twee dimensies, vier paradigma’s 

Burrel en Morgan (2000, in: Frost e.a) hebben vier verschillende paradigma’s met betrekking tot 

onderzoek geformuleerd, uitgaande van twee dimensies: het onderscheid tussen subjectief en 

objectief en het onderscheid tussen beheersen en veranderen. Deze dimensies staan voor de manier 

waarop een onderzoeker naar de wereld kijkt. Zo kan je als onderzoeker de wereld als een objectief 

(er is maar één werkelijkheid) of een subjectief (uitgaan van verschillende interpretaties van de 

werkelijkheid) geheel definiëren. De tweede dimensie heeft betrekking op wat de onderzoeker wil: de 

wereld begrijpen (beheersen) of de wereld veranderen. De vier paradigma’s die bij deze twee 

dimensies horen zijn: het radicaal humanistische paradigma,  het interpretatieve paradigma,  het 

radicaal structuralistische paradigma en het functionalistische paradigma. Ieder paradigma 

representeert een bepaalde sociaalwetenschappelijke werkelijkheid. In onderstaand figuur is een 

overzicht van de dimensies en bijbehorende paradigma’s weergegeven: 

 

 
Figuur 1.1: onderzoekspositioneringen volgens Burrel & Morgan (2002) 

 

Binnen een bepaald paradigma geplaatst worden houdt in dat je de wereld op een bepaalde manier 

bekijkt, de vier paradigma’s verdelen de manier van kijken op de sociale wereld (Burrel en Morgan, 

2000, in: Frost e.a., p. 110).  
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De functionalistische benadering focust zich op wetmatigheden en is op zoek naar één beste manier om 

sociale processen rationeel te kunnen verklaren.  

De interpretatieve benadering zoekt naar verklaringen en tracht zo te begrijpen waarom zaken gaan 

zoals ze gaan. Kenmerkend binnen deze benadering is dat de werkelijkheid als een sociale constructie 

wordt gezien die gevormd wordt door het gedrag van individuen.  

De radicaal humanistische benadering borduurt hier op voort, maar heeft meer oog voor de context 

waarin het onderzoek zich afspeelt. Actie en interventie staan centraal, er wordt gezocht naar 

structuren die mensen klein houden.  

Bij het radicaal structuralisme ligt de focus op het veranderen van mechanismen door collectieve 

weerstand te organiseren. Het verschil met de radicaal humanistische benadering is dat bij de 

radicaal structuralistische benadering de focus op grote structuren ligt.  

 

Vier oriëntaties 

Deetz (2000) heeft kritiek op bovenstaande dimensies en paradigma’s en maakt gebruik van andere 

polen om diverse onderzoeksopvattingen te beschrijven. Hij stelt dat alle denken een deel van de 

werkelijkheid is en vindt de strikte scheidingen van Burrel en Morgan (2000) niet modern. Hij denkt 

meer in spanningsvelden en vindt dat je niet per se in één paradigma hoeft te denken. Deetz (2000) 

spreekt dan ook liever over ‘oriëntaties’ in plaats van over paradigma’s. De inzichten van de 

verschillende oriëntaties kunnen volgens hem worden gebruikt om de werkelijkheid vanuit diverse 

perspectieven te benaderen. Hij wil overgangen tussen de oriëntaties mogelijk maken, het een sluit 

het ander niet uit. De verschillende oriëntaties kunnen volgens hem ingezet worden om een 

probleem vanuit diverse perspectieven te belichten.  

Deetz (2000) beschrijft vier verschillende onderzoeksdiscoursen, die aan de hand van twee dimensies 

tot stand komen: de Elite/A Priori – Local/Emergent dimensie en de Consensus- Dissensus 

dimensie. De eerste dimensie focust zich op het ontstaan van onderzoeksconcepten. De Elite/A 

Priori kant van deze dimensie focust op het begrippensysteem van de onderzoeker en is theoretisch 

van aard. Dit houdt in dat het onderzoeksconcept van tevoren al door de onderzoeker is bepaald en 

de taal van de onderzoeker centraal staat: de onderzoeker maakt gebruik van zijn eigen concepten en 

begrippenkader. De Local/Emergent kant van deze dimensie is meer op zoek naar inzichten dan naar 

een bepaalde waarheid en besteed aandacht aan de beleving van mensen. De onderzoeker zoekt naar 

inzichten in plaats van naar de waarheid. Consensus en Dissensus schenken aandacht aan de relatie 

tussen onderzoek en bestaande sociale orde (Deetz, 2000, p. 133) en hebben betrekking op 

respectievelijk verbinding (orde) en verschillen (strijd).  De vier onderzoeksdiscoursen die uit deze 

dimensies voortkomen zijn:  het normatieve discours, het interpretatieve discours, het kritische 

discours en het dialogische discours.  

Het normatieve discours focust op consensus en het boven tafel krijgen van gemeenschappelijke feiten. 

Het interpretatieve discours laat zien hoe de sociale werkelijkheid wordt vormgegeven. De focus ligt op 

het begrijpen en interpreteren van de werkelijkheid. Het kritisch discours is toetsend van aard en stelt 
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macht, gezag en dominantie in groepen ter discussie. Het gaat om verandering. Het dialogisch discours 

kijkt ook naar verschillen, maar hier wordt het gezien als iets dat onderhandelbaar en situationeel is. 

Het in beeld brengen van diversiteit staat centraal.  

 

Mijn positie als onderzoeker 

Ik heb ook een bepaalde manier waarop ik naar de werkelijkheid kijk en hierdoor heb ik bepaalde 

aannames.  Ik ga niet uit van één objectieve werkelijkheid, ik denk namelijk dat die niet bestaat 

omdat iedereen op zijn eigen manier betekenis aan iets geeft. Ik ben geïnteresseerd in de 

verschillende  interpretaties van de werkelijkheid.  Ik zie een organisatie dan ook als een 

gemeenschap waar mensen in interactie met elkaar betekenis creëren. Er bestaat volgens mij dus een 

subjectief geconstrueerde werkelijkheid. Als onderzoeker richt ik me op de tekenleer en dat maakt 

mijn onderzoek semiotisch van aard. De semiotiek houdt zich bezig met het creëren en interpreteren 

van tekens. Dit sluit aan bij het interpretatieve discours van Deetz (2000) en bij mijn positie als 

onderzoeker. Ik onderzoek hoe mensen tekens begrijpen en interpreteren. Mijn doel is niet om hun 

aannames te veranderen of een representatief beeld te krijgen, maar om deze aannames te begrijpen 

en om interpretaties van verschillende werkelijkheden te onderzoeken. 

 

1.3 Probleemstelling 

In 2007, 2009 en 2011 is door DSP-groep (een landelijk bureau gespecialiseerd in onderzoek, advies 

en management) onderzoek gedaan naar agressie en geweld tegen werknemers met een publieke 

taak. Het meest recent uitgevoerde onderzoek door DSP-groep is op 15 september 2011 gepubliceerd 

en biedt inzicht in de aard en omvang van agressie en geweld en in het beleid van organisaties4. Uit 

dit onderzoek blijkt dat er tussen 2007 en 2011 circa dertig- tot vijftigduizend minder slachtoffers 

van agressie en geweld zijn gevallen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat slechts een kwart 

(24%) van de medewerkers met een publieke taak aangeeft dat incidenten daadwerkelijk worden 

geregistreerd. Doordat er weinig aangifte wordt gedaan, is het de vraag of het aantal incidenten 

daadwerkelijk is gedaald, of dat het aantal registraties is gedaald. Uit het onderzoek van DSP-groep 

blijkt ook dat medewerkers met een publieke functie die het slachtoffer van agressie en geweld zijn 

geworden de regels soms minder streng naleven om op die manier gewelddadige incidenten te 

voorkomen. Agressie en geweld hebben op deze manier invloed op het uitvoeren van de 

werkzaamheden van medewerkers met een publieke taak. Tot slot blijkt dat veel oorzaken van 

incidenten niet te maken hebben met de werknemers, het werk of de organisatie, maar met factoren 

van buitenaf, bijvoorbeeld het gebruik -en onder invloed zijn- van drank of drugs door de 

geweldplegers.  

 

 

                                                           
4 http://www.arbeidenoverheid.nl/media/73621/onderzoek%20naar%20agressie%20en%20geweld%202007%202009%202011%20-
%20dsp%20-%2015%20sept%202011.pdf 26 februari 2012 

http://www.arbeidenoverheid.nl/media/73621/onderzoek%20naar%20agressie%20en%20geweld%202007%202009%202011%20-%20dsp%20-%2015%20sept%202011.pdf
http://www.arbeidenoverheid.nl/media/73621/onderzoek%20naar%20agressie%20en%20geweld%202007%202009%202011%20-%20dsp%20-%2015%20sept%202011.pdf


 
12 

Handen af van onze hulpverleners 

Naast het publiceren van onderzoeken zoals uitgevoerd door DSP-groep, wordt het zinloze geweld 

tegen hulpverleners op diverse manieren onder de aandacht van de maatschappij gebracht. De media 

berichten vaak over incidenten in bijvoorbeeld het openbaar vervoer of bij de Sociale Dienst en op dit 

moment5 draait de film ‘Doodslag’ in de bioscoop. Deze film gaat over een ambulancebroeder die in 

zijn werk wordt belemmerd door hufterig gedrag van burgers. Daarnaast is er sinds dinsdag 27 

december 2011 een nieuwe campagne door de Stichting Ideële Reclame (SIRE) gelanceerd: ‘Handen 

af van onze hulpverleners’. Het doel van deze campagne is enerzijds om een teken van erkenning en 

respect aan onze hulpverleners te geven. Daarnaast wil SIRE dat mensen zich gesterkt voelen om op 

te komen tegen het geweld tegen hulpverleners6. Over deze campagne is meer te lezen in hoofdstuk 

twee. 

 

Doelstelling  

De ‘Handen af’ campagne van SIRE is voor mij de aanleiding geweest om mij verder te verdiepen in 

het onderwerp ‘agressie en geweld tegen hulpverleners’. Ik ga één van de filmpjes van de campagne 

gebruiken voor mijn onderzoek. Mijn doel is om te onderzoeken of het filmpje de door SIRE 

geformuleerde doelstelling communiceert; of Spoedeisende Hulp medewerkers die achter de receptie 

van ziekenhuizen in de regio Utrecht werkzaam zijn, zich gerespecteerd en erkend voelen door dit 

filmpje. Door middel van een door mijzelf uitgevoerde semiotische analyse zal ik de boodschap van 

het filmpje onderzoeken. Om dit te kunnen onderzoeken zal ik eerst analyseren welke beelden er te 

zien zijn en vervolgens bekijken welke betekenis die beelden met zich meebrengen. Een interview 

met de makers kan mij meer inzicht bieden in de boodschap die SIRE wil communiceren. Interviews 

met hulpverleners kunnen tot slot inzicht bieden in de betekenis die de hulpverleners aan deze 

boodschap toekennen. Ik kies hierbij niet voor de hulpverleners die SIRE heeft geselecteerd 

(ambulancepersoneel, politiepersoneel en brandweerpersoneel) als doelgroep voor de campagne. In 

het door mij gekozen filmpje staat de Spoedeisende Hulp afdeling centraal: de medewerkers van de 

Spoedeisende Hulp die achter de receptie werkzaam zijn worden hier getoond. Omdat zij in dit 

filmpje worden gerepresenteerd en de omgeving en situatie voor hen bekend of herkenbaar kan zijn, 

wil ik juist bij hen onderzoeken hoe zij de boodschap interpreteren en welke betekenis zij aan de 

boodschap toekennen. Ik richt me in dit onderzoek niet op de burgers, de doelgroep die SIRE door 

middel van de campagne probeert aan te sporen tot handelen. SIRE heeft als doel om het gedrag van 

burgers te veranderen met deze campagne. Dit is iets wat erg lastig is om te onderzoeken omdat een 

gedragsverandering van veel factoren afhankelijk is, zoals de mate waarin je je door anderen laat 

leiden in je gedrag én je eigen overtuigingen en bijbehorende consequenties ten opzichte van 

bepaalde gedragingen (Hoeken, 1998, p. 46).  

                                                           
5 13 februari 2012  
6 http://sire.nl/ 21 mei 2012 

http://sire.nl/
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Vraagstelling en methodiek 

Naar aanleiding van het eerder beschreven doel van dit onderzoek luidt de onderzoeksvraag als 

volgt: 

 

 Met welke boodschap speelt SIRE in op het geweld tegen hulpverleners en hoe geven medewerkers van 

de Spoedeisende Hulp afdeling die werkzaam zijn achter de receptie in ziekenhuizen in de regio 

Utrecht zelf betekenis aan deze boodschap? 

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn verschillende soorten data nodig. Om deze 

reden is de onderzoeksvraag opgesplitst in drie deelvragen. Door de antwoorden op de deelvragen 

samen te voegen, kan een antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd worden. Per deelvraag 

wordt ook kort aangegeven hoe de benodigde data verzameld zullen worden. De deelvragen luiden 

als volgt: 

 

1. Welke visuele tekens zijn er in het filmpje te zien en welke betekenis kan hieraan gekoppeld 

worden? 

Deze deelvraag kan beantwoord worden met behulp van een semiotische analyse die ik 

zelf ga uitvoeren. Voorafgaand aan deze semiotische analyse zal ik een literatuurreview 

schrijven, waarin de begrippen ‘semiotiek’ en ‘metaforen’ verder uitgewerkt zullen 

worden. In hoofdstuk drie wordt dit literatuurreview gepresenteerd en is tevens te lezen 

welke publicaties zijn gebruikt voor het schrijven ervan. De literatuur vormt  input voor 

een onderzoeksinstrument waarmee ik zelf een semiotische analyse kan maken. In het 

filmpje worden visuele tekens getoond, die een betekenis met zich meebrengen. Aan de 

hand van een semiotische analyse zal ik deze visuele tekens beschrijven. Aan deze tekens 

ken ik vervolgens mijn interpretatie en betekenis toe, om zo te kunnen weergeven welke 

boodschap er op basis van de visuele tekens wordt gecommuniceerd. 

 

2. Hoe heeft de maker van de campagne de visuele tekens  die in het filmpje te zien zijn gekozen en 

gebruikt om het doel dat SIRE met deze campagne nastreeft vorm te geven? 

Een interview met de maker van het filmpje, creative agency Selmore, kan een antwoord 

bieden op deze deelvraag. Voorafgaand aan dit interview zal ik een topiclijst opstellen die 

als leidraad voor het gesprek dient. De inzichten uit de literatuur en inzichten wat betreft 

het begrip “zinloos geweld”7 zullen als input dienen bij het opstellen van deze topiclijst.  

 

 

 

                                                           
7 In hoofdstuk 2 zal het begrip “zinloos geweld” in context worden geplaatst, om aan te geven wat de huidige ontwikkelingen en 
onderzoeken op het gebied van agressie en geweld tegen medewerkers met een publiek taak in onze maatschappij zijn. Tevens wordt de 
‘Handen af’ campagne hier beschreven. 
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3. Hoe wordt de boodschap die door de visuele tekens in het filmpje wordt gecommuniceerd, 

geïnterpreteerd door medewerkers van de Spoedeisende Hulp die tevens werkzaam zijn achter de 

receptie in ziekenhuizen in de regio Utrecht, en welke betekenis kennen zij aan deze boodschap 

toe?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik veertien medewerkers van de 

Spoedeisende Hulp die werkzaam zijn achter de receptie in ziekenhuizen in de regio 

Utrecht interviewen. Deze methode en verantwoording van dit veldonderzoek worden in 

hoofdstuk vijf besproken en toegelicht.  

 

1.4 Relevantie van het onderzoek 

De relevantie van dit onderzoek kan gelinkt worden aan de hierboven beschreven doelstelling van 

dit onderzoek: onderzoeken of het filmpje de door SIRE geformuleerde doelstelling communiceert; of 

Spoedeisende Hulp medewerkers die achter de receptie van ziekenhuizen in de regio Utrecht werkzaam zijn, 

zich gerespecteerd en erkend voelen door dit filmpje. In de media worden vaak enkel aantallen van 

incidenten genoemd, maar de hulpverleners zelf zijn weinig aan het woord, hun verhaal is relatief 

onbekend. Onderzoeken zoals uitgevoerd door DSP-groep en incidentenregistraties bieden wel 

inzicht in cijfers, maar niet in de beleving en gevoelens van hulpverleners. Door te onderzoeken of de 

boodschap die SIRE communiceert het gewenste effect heeft op de hulpverleners en zij zich dus 

gerespecteerd en erkend voelen, kan geconcludeerd worden of een dergelijk filmpje werkt. De 

praktische relevantie van dit onderzoek is dus aantonen of het filmpje het juiste middel is om respect 

en erkenning richting hulpverleners te communiceren. Dit is relevant om te onderzoeken omdat het 

om een maatschappelijk probleem gaat, waar hulpverleners de dupe van zijn. Erkenning en respect 

kunnen een stap in de richting van een oplossing voor dit probleem zijn. Daarnaast kan er relevante 

feedback gegeven worden aan de maker van het filmpje, al is dit geen doel op zich.  

Wat de wetenschappelijke relevantie betreft, kan mijn onderzoek inzicht bieden in een 

maatschappelijk probleem wat de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Agressie en geweld 

tegen hulpverleners kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van de opkomst van de kritische en veeleisende 

burger. Dit onderzoek biedt inzicht in de verschillende facetten van dit maatschappelijke probleem 

en toetst tevens of het filmpje een (onderdeel van de) oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn.  

 

1.5 Leeswijzer 

In het voorgaande hoofdstuk is het thema van deze masterscriptie kort geïntroduceerd en heb ik mijn 

positie als onderzoeker beschreven. Tevens is de onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen 

gepresenteerd en is kort aangegeven hoe een antwoord op deze vragen gevonden kan worden. Tot 

slot is de relevantie van dit onderzoek toegelicht. 

 

In het tweede hoofdstuk staat het begrip “zinloos geweld” centraal. Hier wordt dieper ingegaan op 

geweld in onze samenleving, met daarbij de focus op hulpverleners. Ik zal specifiek ingaan op het 
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geweld tegen hulpverleners die werkzaam zijn op de Spoedeisende Hulp afdeling van ziekenhuizen. 

In dit hoofdstuk wordt tevens de ‘Handen af’ campagne besproken. Een antwoord op de tweede 

deelvraag - Hoe heeft de maker van de campagne de visuele tekens  die in het filmpje te zien zijn gekozen en 

gebruikt om het doel dat SIRE met deze campagne nastreeft vorm te geven?- gebaseerd op het interview 

met de maker van het filmpje, vormt de afsluiting van dit hoofdstuk.  

 

In hoofdstuk drie volgt een literatuurstudie, waarin de semiotiek en metaforisch taalgebruik 

besproken zullen worden. Deze literatuurstudie mondt uit in een onderzoeksinstrument waarmee ik 

zelf een semiotische analyse van het filmpje ga maken.  

 

De resultaten van de semiotische analyse zullen vervolgens in hoofdstuk vier besproken worden. Dit 

hoofdstuk begint met een introductie van het filmpje. Met behulp van stills worden de diverse 

beelden die in het filmpje te zien zijn getoond en vervolgens geanalyseerd. Op het einde van dit 

hoofdstuk wordt een antwoord op de eerste deelvraag gegeven: Welke visuele tekens zijn er in het filmpje 

te zien en welke betekenis kan hieraan gekoppeld worden? 

 

Hoofdstuk vijf staat in het teken van de methodologische verantwoording van mijn veldonderzoek. 

Ik zal in dit hoofdstuk onder andere dieper ingaan op het type onderzoek, de gekozen 

onderzoeksmethode, de wijze waarop ik de ziekenhuizen en respondenten heb geselecteerd en de 

methode van dataverzameling en -analyse. Tevens zal ik toelichten wat voor effect mijn gemaakte 

keuzes hebben op de betrouwbaarheid, bruikbaarheid, generaliseerbaarheid en toetsbaarheid van dit 

onderzoek. De datarepresentatie en –analyse zullen vervolgens in hoofdstuk vijf worden beschreven. 

De derde en tevens laatste deelvraag - Hoe wordt de boodschap die door de visuele tekens in het filmpje 

wordt gecommuniceerd, geïnterpreteerd door medewerkers van de Spoedeisende Hulp die tevens werkzaam zijn 

achter de receptie in ziekenhuizen in de regio Utrecht, en welke betekenis kennen zij aan deze boodschap toe?  - 

wordt in dit hoofdstuk beantwoord. 

 

In het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk zes, zal de hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat 

worden beantwoord, gevolgd door een discussie.  

 

Een bronvermelding en bijlagen vormen de afsluiting van dit rapport.  
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2 ZINLOOS GEWELD 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het begrip “zinloos geweld” in context worden geplaatst. Dit is nuttig omdat het 

inzicht biedt in het ontstaan en de ontwikkeling van zinloos geweld in onze maatschappij, met name 

tegen hulpverleners. In paragraaf 2.2 zal allereerst het begrip ‘zinloos geweld’ beschreven worden. 

Zinloos geweld heeft maatschappelijke onrust tot gevolg, wat heeft geresulteerd in de oprichting van 

diverse organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van zinloos geweld. Agressie en geweld 

tegen werknemers met een publieke taak is een voorbeeld van zinloos geweld in Nederland. Dit 

wordt tevens besproken in deze paragraaf. Vervolgens wordt agressie en geweld tegen een specifiek 

soort werknemer met een publieke taak beschreven: de hulpverlener. Tot slot wordt in deze 

paragraaf gekeken naar hulpverleners die werkzaam zijn op de Spoedeisende Hulp en te maken 

hebben met agressie en geweld. De ‘Handen af’ campagne van SIRE zal in paragraaf 2.3 worden 

besproken. Een verslag van het interview met de maker van het filmpje, wat tevens geresulteerd 

heeft in een antwoord op de tweede deelvraag, is te lezen in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.5 worden 

tot slot de belangrijkste punten uit dit hoofdstuk samengevat. 

 

 

2.2 Zinloos geweld als maatschappelijk probleem  

  

Het begrip ‘zinloos geweld’ 

“Een spontane vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand 

centraal staat (expressief geweld). Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard, en ook door de 

willekeurige wijze waarop de dader het slachtoffer kiest.” Ministerie van Justitie, 1999. 

 

Deze definitie van zinloos geweld is niet volledig, er zijn namelijk gevallen die niet aan deze 

omschrijving voldoen en wel als zinloos geweld kunnen worden bestempeld. Een voorbeeld hiervan 

is het vernielen van een bushokje of cyberpesten. In het eerste geval is het slachtoffer geen persoon 

maar een object en in het tweede geval is geen sprake van fysiek geweld maar van psychisch geweld. 

Cees Bangma, districtchef van het politiekorps Midden-Friesland, heeft in 1997 door middel van een 

ingezonden brief aan de Leeuwarder Courant de aanzet gegeven tot aandacht voor het begrip 

‘zinloos geweld’, zoals wij dat nu kennen. Hij schreef deze brief naar aanleiding van de moord op 

Meindert Tjoelker. Meindert werd na een avond stappen door een viertal jongeren in het centrum 

van Leeuwarden doodgeschopt, nadat hij hen had aangesproken op het feit dat zij een fiets over 

straat gooiden8. De intentie van Bangma was om op de vrijdag die volgde om 23.00 uur één minuut 

stil te zijn, als teken dat de Friesche samenleving niet gedachteloos het oprukkende zinloze geweld 

aanvaardt (Leeuwarder Courant, 16 september 1997). Deze brief had enorm veel reacties tot gevolg, 

                                                           
8 http://www.nieuwsdossier.nl/misdaad/meindert-tjoelker-door-zinloos-geweld-om-het-leven-gebracht 20 maart 2012  

http://www.nieuwsdossier.nl/misdaad/meindert-tjoelker-door-zinloos-geweld-om-het-leven-gebracht
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wat ervoor zorgde dat het begrip ‘zinloos geweld’ na een week niet meer weg te denken was uit onze 

samenleving. De ontstane aandacht voor het begrip ‘zinloos geweld’ bracht ook kritiek met zich mee. 

Het woord ‘zinloos’  in de naamgeving suggereert dat vormen van geweld die niet tot deze categorie 

behoren, zinvol en dus verdedigbaar zijn9. Daarnaast is het, volgens criminologen, onmogelijk vast te 

stellen wanneer het om zinloos geweld gaat; wat voor omstanders zinloos lijkt, kan voor de dader 

een reden tot geweld zijn.  

De maatschappelijke verontrusting die door zinloos geweld werd gecreëerd, heeft de oprichting van 

diverse organisaties tot gevolg gehad. Deze organisaties houden zich bezig met het bestrijden van 

zinloos geweld en zijn met name door nabestaanden van slachtoffers opgericht. Een bekende 

organisatie is de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld (LSTZG), herkenbaar aan het 

lieveheersbeestjes logo zoals weergegeven in figuur 2.1. De LSTZG staat synoniem voor moed, 

omdat volgens de stichting moed nodig is om je eigen leefomgeving te verbeteren10.  

 

 

Figuur 2.1: logo van de LSTZG11 

 

Zinloos geweld in Nederland 

Na de bekenwording van het verhaal van Meindert en de daarmee toenemende aandacht voor zinloos 

geweld, zijn er meer namen bekend geworden die, net zoals Meindert, het slachtoffer zijn geworden 

van zinloos geweld. De Nederlandse overheid pakt geweld aan en helpt mensen bij de gevolgen van 

geweld. Bijvoorbeeld met juridisch advies aan slachtoffers om schade op daders te verhalen12. 

Volgens de rijksoverheid heeft deze aanpak succes: in 2010 was er 19% minder geweld dan vier jaar 

daarvoor. Ook is er de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor geweld in het publieke 

domein. Geweld tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel of andere gezagsdragers wordt in 

Nederland zwaarder bestraft.   

 

Werknemers met een publieke taak en zinloos geweld 

In 2007 is door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 

programma Veilige Publieke Taak geïnitieerd om agressie en geweld tegen werknemers met een 

publieke taak landelijk aan te pakken (Kamerbrief over de Voortgangsrapportage Programma Veilige 

Publieke taak, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, 15 maart 2012). In 2007, 

2009 en in 2011 is grootschalig landelijk onderzoek gedaan door de DSP-groep naar aard en omvang 

van agressie en geweld en het beleid dat organisaties voeren (Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 

2007-2009-2011, p. 2). In dit onderzoek ligt de focus op agressie en geweld dat is gepleegd door 

                                                           
9 http://www.aggressio.nl/zinloos-geweld/ 20 maart 2012 
10 www.moed.nl/ 22 maart 2012 
11 http://www.gelderlander.nl/sport/vitesse/8160678/Vitesse-en-SC-Heerenveen-tonen-'moed'.ece    20 maart 2012 
12 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld?ns_campaign=Thema-
openbare_orde_en_veiligheid&ro_adgrp=Agressie_en_geweld&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bgeweld&ns_fee
=0.00 20 maart 2012 

http://www.aggressio.nl/zinloos-geweld/
http://www.moed.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld?ns_campaign=Thema-openbare_orde_en_veiligheid&ro_adgrp=Agressie_en_geweld&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bgeweld&ns_fee=0.00
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld?ns_campaign=Thema-openbare_orde_en_veiligheid&ro_adgrp=Agressie_en_geweld&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bgeweld&ns_fee=0.00
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld?ns_campaign=Thema-openbare_orde_en_veiligheid&ro_adgrp=Agressie_en_geweld&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bgeweld&ns_fee=0.00
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externen, zoals een klant, burger, patiënt, gedetineerde of passagier. In het onderzoek worden 

verschillende factoren genoemd die een aanleiding kunnen vormen tot geweld tegen werknemers 

met een publieke taak. Eén van die factoren is: verschillen in etniciteit. Misinterpretatie door zowel 

de werknemer als de dader kan leiden tot escalatie van de situatie. Een verschil in cultuur en 

communicatie kan dus een oorzaak van geweld zijn (Typologie van plegers van geweldsdelicten, 

2010, p. 29). Groepsdruk kan tevens een aanleiding voor geweld vormen. Volgens het DSP-groep 

onderzoek naar typologie van plegers van geweldsdelicten (2010) is het gevoel van de ‘plicht’ om op 

te komen voor vrienden en het krijgen van waardering en respect bepalend of de dader gewelddadig 

wordt. Een derde aanleiding tot geweld kunnen alcohol, drugs of een geestelijke stoornis zijn. 

Personen worden hierdoor onberekenbaar, lastig aanspreekbaar en met een ‘zodanig hoge pijngrens 

dat eventueel politieel geweldgebruik weinig effect heeft (p. 30). 

 

Zinloos geweld tegen hulpverleners  

De doelgroep in mijn onderzoek betreft medewerkers van de Spoedeisende Hulp, wat onder de 

beroepsgroep ‘hulpverleners’ valt. Hulpverleners hebben in hun dagelijkse werkzaamheden te maken 

met agressie en geweld. Dit geweld tegen hulpverleners is niet zonder gevolgen; hogere 

ziekteverzuimpercentages en een grotere neerslachtigheid zijn hier voorbeelden van13. Ook 

demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Minister Schippers, stelt in 

een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat iedereen in Nederland recht heeft op 

gezondheids-en geestelijke zorgen. Schippers is van mening dat agressie en geweld het uitvoeren van 

deze zorg belemmert en dat dit recht hierdoor in de knel komt. Daarnaast brengen agressie en 

geweld onnodig leed met zich mee voor hulpverleners, aldus de minister (VWS, Kamerbrief over het 

onderzoek naar geweld tegen hulpverleners in de GGZ, 15 maart 2012). Er zijn diverse onderzoeken 

gedaan naar het aantal registraties van incidenten waarbij het gaat om geweld tegen hulpverleners. 

Het is echter de vraag in hoeverre het aantal meldingen overeenkomt met het aantal incidenten. Uit 

een onderzoek van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam onder hulpverleners die 

werkzaam zijn in de psychiatrie blijkt namelijk dat driekwart van de 2648 gerapporteerde incidenten 

niet werd gemeld aan de politie. Van de 700 incidenten die wel zijn gemeld, leidde 10% tot een 

strafzaak14. Uit het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam bleek tevens dat er diverse 

redenen waren voor slachtoffers om geen aangifte te doen. Zo vonden zij het niet nodig, soms werd 

het incident intern afgehandeld, er werd niet aan aangifte doen gedacht, het geweld werd als een 

risico van het vak gezien en tot slot kan het idee ontstaan dat het doen van aangifte zinloos is.  

Vanuit de politiek is er aandacht voor de agressie en het geweld in de zorgsector. Op 22 maart 2012 

is door de demissionaire ministers Schippers (VWS), Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Spies 

(Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Veldhuijzen (VWS) het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ 

gepresenteerd. De komende jaren wordt 6,4 miljoen uitgetrokken om agressiviteit in de zorg tegen 

                                                           
13 http://www.aggressio.nl/zinloos-geweld/ 20 maart 2012 
14 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3219725/2012/03/06/Geweld-tegen-hulpverleners-psychiatrie-vaak-niet-
gemeld.dhtml 6 maart 2012  

http://www.aggressio.nl/zinloos-geweld/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3219725/2012/03/06/Geweld-tegen-hulpverleners-psychiatrie-vaak-niet-gemeld.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3219725/2012/03/06/Geweld-tegen-hulpverleners-psychiatrie-vaak-niet-gemeld.dhtml
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te gaan15. Dit bedrag dient onder meer om de werknemers weerbaarder te maken. ‘Zij krijgen 

scholing met dat doel’, aldus demissionair minister Schippers (NRC, 22 maart 2012). In het plan staat 

volgens het NRC ook dat werkgevers en werknemers gaan bespreken waar grenzen liggen wat 

agressieve patiënten betreft: wanneer mag een patiënt naar huis gestuurd worden wanneer deze 

agressief gedrag vertoont en wanneer is het letsel zo ernstig dat de agressieve patiënt dringend hulp 

nodig heeft? Schippers geeft aan dat medewerkers van de Spoedeisende Hulp vaak te maken krijgen 

met mensen met verslavingsproblemen: ‘Ook de spoedeisende hulp heeft er last van. Daar komen 

soms heel agressieve mensen met pillen en drank op. Wij vinden het belangrijk dat er hulpverleners 

zijn die daar willen werken. Als zij klappen krijgen, heeft dat een enorme impact op ze. Patiënten 

hebben niet alleen rechten, ze moeten zich ook gedragen’ (NRC, 22 maart 2012).  

 

Zinloos geweld tegen medewerkers van de Spoedeisende Hulp 

Een Spoedeisende Hulpafdeling is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is 

medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan ongevalslachtoffers en aan patiënten met acute 

aandoeningen16. Op 11 maart 2010 werd er in de tweede kamer een spoeddebat gehouden over 

bedreiging van ziekenhuispersoneel door Marokkanen in een ziekenhuis in Harderwijk. Tijdens dit 

debat stelt de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte, dat de 

kamer het er over eens is dat het geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. ‘We kunnen niet 

toestaan dat mensen die anderen in het kader van hun beroep willen helpen, worden gemolesteerd. 

Soms durven mensen die in die ziekenhuizen werken er zelfs geen aangifte van te doen’, aldus 

Teeven (TK 62-5502, 11 maart 2010). De reden voor deze angst, wordt op de website van de 

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) toegelicht. Deze stichting 

zorgt voor verbetering en versterking van de  positie van professionals in de acute zorg17. Doordat 

een aangifte nog niet in alle ziekenhuizen anoniem gedaan kan worden, laten veel medewerkers van 

de Spoedeisende Hulp het erbij zitten. De NVSHV wil bewerkstelligen dat anonieme aangifte voor 

iedereen mogelijk wordt en niet alleen voor de ziekenhuizen waarvoor politie en het Openbaar 

Ministerie een convenant hebben afgesloten wat anonieme aangifte mogelijk maakt. De NVSHV zou 

in de toekomst graag zien dat het in heel Nederland mogelijk is om een verklaring af te leggen bij de 

Rechter-commissaris zonder dat de naam van het slachtoffer bekend wordt bij de dader, door 

bijvoorbeeld aangifte te doen vanuit het personeelsnummer van het slachtoffer of het ziekenhuis waar 

het slachtoffer werkzaam is.  In februari 2010 heeft Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van 

Justitie, een wetsvoorstel ingediend wat het mogelijk maakt dat bij geweldsdelicten de naam van een 

slachtoffer of getuige geschrapt wordt in het proces-verbaal. Deze maatregel zou moeten stimuleren 

dat slachtoffers niet terugdeinzen voor het melden van een delict. Een rechter-commissaris zal 

                                                           
15 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/03/22/ministers-presenteren-gezamenlijk-actieplan-
tegen-agressie-in-de-zorg.html 22 maart 2012  22 maart 2012 
16 http://www.nationaalkompas.nl/zorg/sectoroverstijgend/acute-zorg/spoedeisende-hulp/wat-is-een-afdeling-spoedeisende-hulp/ 22 
maart 2012 
17 http://www.nvshv.nl/seh/ 22 maart 2012 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/03/22/ministers-presenteren-gezamenlijk-actieplan-tegen-agressie-in-de-zorg.html%2022%20maart%202012
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/03/22/ministers-presenteren-gezamenlijk-actieplan-tegen-agressie-in-de-zorg.html%2022%20maart%202012
http://www.nationaalkompas.nl/zorg/sectoroverstijgend/acute-zorg/spoedeisende-hulp/wat-is-een-afdeling-spoedeisende-hulp/
http://www.nvshv.nl/seh/
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toetsen of de redenen om te vrezen voor represailles gegrond zijn18. Op dit moment19 is niet duidelijk 

wat de stand van zaken omtrent dit ingediende voorstel is. Volgens van der Jagt (2003) hebben 

Spoedeisende Hulpafdelingen dagelijks met agressie te maken. Tevens stelt hij dat de uitingsvormen 

van deze agressie grimmiger lijken te worden (van der Jagt, 2003, p. 3). Hij omschrijft “agressief 

gedrag” als gedrag waarin de zorgvrager met verbale of fysieke intimidatie tracht de zorgverlener 

iets te laten doen of zeggen wat deze eigenlijk niet wil of kan doen, en daarmee de integriteit en de 

veiligheid van de zorgverlener en de eventuele anderen wordt geschaad (van der Jagt, 2003, p. 3). Op 

de Spoedeisende Hulp hebben medewerkers veel te maken met gewelddadige patiënten en bezoekers. 

Deze agressie brengt een gevoel van onveiligheid onder de medewerkers met zich mee en 

veroorzaakt een grote psychische druk (van der Jagt, 2003). Boosheid over lange wachttijden en 

alcoholmisbruik op zaterdagnacht vormen onder andere een aanleiding voor de incidenten (van der 

Jagt, 2003). Dit wordt bevestigd door Frans de Voeght, voorzitter van de NVSHV in het NRC. Op 

de Spoedeisende Hulp in het Westeinde Ziekenhuis ziet het personeel op tegen de weekenddiensten. 

‘Je wilt niet steeds worden uitgescholden’ (NRC, 22 maart 2012). Volgens van der Jagt (2003) is de 

houding van de zorgvragers veranderd. Op dit moment zijn het geen vragers die een bescheiden plek 

innemen aan het overkant van de bureau van de zorgverlener, maar hebben de zorgverleners te 

maken met mondige, kritische zorgconsumenten. Noordegraaf (2008) signaleert deze ontwikkeling 

ook en spreekt over eigenwijze burgers: burgers die geïndividualiseerd, mondig, veeleisend en 

ambivalent zijn (p. 57). De zorgverlener heeft zelf ook echter een rol in het gehele 

communicatieproces met de patiënt. De geringe transparantie van veel zorgverlening en de 

onmogelijkheid om prestaties te kunnen beoordelen maakt het voor de zorgvrager lastig om te 

beoordelen waar kwaliteit te verwachten valt en met welke factoren (wachttijd, behandelcriteria, 

interdoktervariatie20 en dergelijke) hij rekening dient te houden (van der Jagt, 2003, p. 6).  

 

 

2.3 Campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ 

Deze campagne is door SIRE in het leven geroepen om twee doelen te realiseren. Het eerste doel is 

om respect en erkenning richting hulpverleners te communiceren. Het tweede doel dat wordt 

nagestreefd is dat burgers zich gesterkt voelen om op te komen tegen het geweld tegen 

hulpverleners (www.sire.nl). Met deze twee doelen is de campagne op twee verschillende 

doelgroepen gericht. Het eerste doel is gericht op de hulpverleners die te maken hebben met agressie 

en geweld. SIRE hoopt dat hulpverleners zich gerespecteerd en erkent voelen door deze campagne. 

Wat hier precies mee wordt bedoeld heb ik niet kunnen onderzoeken, de medewerkers van SIRE 

waren niet bereid een interview te geven. De maker van de campagne gaf wel aan dat hij hoopt dat de 

hulpverleners door deze campagne weer trots voor hun beroepsgroep voelen.  Het tweede doel richt 

                                                           
18 http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2490952.ece 22 maart 2012 
19 22 maart 2012  
20 Interdoktervariatie betekent variatie in medisch handelen tussen individuele artsen. Dat kan verschillende oorzaken hebben: elke patiënt 
is uniek, uiteenlopende manier van werken, opleiding, leeftijd, ervaring, wijze van praktijkvoering et cetera. Bron: 
http://glossarium.regieraad.nl/Interdoktervariatie 19 april 2012  

http://www.sire.nl/
http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2490952.ece
http://glossarium.regieraad.nl/Interdoktervariatie


 
21 

zich op de Nederlandse samenleving. De burger dient op te komen tegen het geweld tegen 

hulpverleners. Onderzoek door Trendbox, uitgevoerd in opdracht van SIRE, toont aan dat 

Nederlanders het er over eens zijn dat dit probleem moet worden opgelost. Acht op de tien 

Nederlanders is het geweld tegen hulpverleners meer dan zat. Toch grijpt een groot aantal mensen 

(58%) niet in bij geweld tegen hulpverleners21. SIRE wil daar met deze campagne verandering in 

brengen. Opvallend is dat de campagne zich dus niet richt op de boosdoeners, maar op de slachtoffers 

en de beoogde helpers. De campagne bestaat uit televisie- en radiocommercials en diverse 

printadvertenties en liep tot en met eind februari 2012. De maker van de campagne is het bureau 

‘Selmore’, een creatief communicatiebureau gevestigd in Amsterdam. Over dit bureau en de 

ontwikkeling van de campagne is meer te lezen in de volgende paragraaf. Achteraf ziet SIRE de 

campagne zelf als één van de meest impactvolle SIRE campagnes ooit. Naar aanleiding van de 

campagne – die door negen van de tien Nederlanders is gezien of gehoord- is door 93.000 mensen de 

petitie ondertekend en zijn ruim 8000 reacties en aanbevelingen op de website achtergelaten22. Deze 

reacties zijn gebundeld tot een witboek en op 24 april 2012 aan demissionair minister Spies 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) overhandigd. Deze reacties tonen woede, frustratie en 

onbegrip. Met name over het feit dat daders nog zo makkelijk wegkomen met het misdrijf dat zij 

plegen. SIRE interpreteert dit als een roep om strenger en slimmer te straffen. Onderzoeksbureau 

Trendbox heeft in opdracht van SIRE onderzoek gedaan naar de meningen omtrent deze campagne. 

Hieruit blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden ervan overtuigd is dat de campagne de 

hulpverleners een hart onder de riem steekt en meer bewustwording creëert23.  

 

2.4 De maker aan het woord 

SIRE is opdrachtgever van de campagne en de campagne is ontwikkeld door creative agency 

Selmore, gevestigd in Amsterdam. Eén van de partners van Selmore heeft zitting in het SIRE 

bestuur en via die link is Selmore door SIRE benaderd met de vraag om gratis een campagne te 

maken omtrent het geweld tegen hulpverleners. SIRE benadert hier iedere keer een ander bureau 

voor, de stichting heeft namelijk geen budget voor de campagnes en op deze manier kan er toch 

steeds iets ontwikkeld worden. Vanuit Selmore is meteen toegezegd dat zij deze campagne wilden 

ontwikkelen omdat het een heel actueel onderwerp is wat veel emotie losmaakt. Om een beeld te 

krijgen van de totstandkoming van het door mij gekozen filmpje en de daarbij gemaakte keuzes, 

afwegingen en gedachten, heb ik een interview bij de maker van het filmpje afgenomen, een 

ontwerper bij Selmore. Dit interview biedt informatie waarmee de tweede deelvraag beantwoord kan 

worden. De topiclijst die gebruikt is voor dit interview is opgenomen in het overzicht van de 

onderzoeksinstrumenten in paragraaf 3.8. 

 

                                                           
21 http://www.presslink.nl/sire 14 februari 2012 
22 http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/sire-witboek-voor-minister-spies-over-handen-af-campagne/  24 april 2012 
23 Zie voetnoot 22  

http://www.presslink.nl/sire
http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/sire-witboek-voor-minister-spies-over-handen-af-campagne/
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Tijdens het interview met de maker bleek dat er twee thema’s waren die meerdere malen naar voren 

kwamen en die tevens terug te zien zijn in de tweede deelvraag: de keuze van de beelden en de relatie 

tussen de doelstellingen van de campagne en de beelden. In onderstaande tekst worden deze thema’s 

uitgewerkt. Hierna volgt een conclusie, wat tevens het antwoord op de tweede deelvraag is.  

 

Keuze beelden 

De maker van het filmpje geeft aan dat er vooraf veel verschillende ideeën waren over de 

vormgeving van deze campagne. Uiteindelijk is toch gekozen voor de vergelijking tussen oorlog en 

vrede, omdat dit volgens het team toch het meest sterke contrast op zou leveren. Daarnaast speelde 

ook een praktische overweging mee: er was geen geld beschikbaar en de oorlogsbeelden zijn relatief 

goedkoop om op te vragen bij een databank voor beeldmateriaal. Ook de impact van oorlogsbeelden 

is een afweging geweest in de keuze voor deze vergelijking, aldus de maker: 

 

 

 

 

Tijdens het interview blijkt dat de makers veel hebben moeten zoeken naar de juiste oorlogsbeelden. 

Veel materiaal was niet beschikbaar doordat er auteursrecht op rust. Daarnaast wilde het Rode Kruis 

geen beeldmateriaal verstrekken. Over de volgorde van de beelden zegt de maker het volgende: 

 

 

 

 

 

Er is bewust gekozen om de historie af te zetten tegen een momentopname. De oorlogsbeelden zijn 

zoals gezegd afkomstig uit een archief voor historisch materiaal. Het laatste beeld, de scène in de 

wachtkamer van de Spoedeisende Hulp, is in scène gezet maar wel gebaseerd op waargebeurde 

verhalen. De makers hebben gesproken met hulpverleners om zo een beeld te krijgen van incidenten 

die zich voor kunnen doen. De agressoren die in de laatste scène te zien zijn, zijn gekozen op basis 

van de ervaringen van de hulpverleners, wat het volgens de maker een waarheidsgetrouwe weergave 

maakt:  

 

 

 

 

De maker geeft aan dat er bewust is gekozen voor een scène in de wachtruimte van de Spoedeisende 

Hulp. In het artikel van de Conventie van Genève wordt namelijk gesproken over het beschermen 

van plekken waar gewonden worden behandeld. De laatste scène dient om aan te tonen dat het 

“Met alle middelen die we hadden was dit de meest impactvolle manier die we konden vinden.” 

“Chronologische rij van beelden gekozen, om logisch bij het nu uit te komen en ook om duidelijk te maken dat al heel 
lang die wet wordt gerespecteerd in allerlei verschillende oorlogen en dat het wel heel raar is dat we de laatste jaren, 
terwijl we eigenlijk in onze beschaving verder zouden moeten zijn, opeens zijn afgedwaald.” 

“Je hoort gewoon dat mensen dat geflikt hebben, dan zoek je acteurs die dat beeld benaderen.” 
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geweld zelfs in ziekenhuizen plaats vindt. Het abrupte einde is een stijlmiddel dat volgens de maker 

in lijn is met wat mensen al kennen van misdaadprogramma’s. Door in te zoomen op de dader lijkt 

het alsof het om een beeld gaat uit het programma ‘Opsporing Verzocht’. Tevens zorgt het ervoor 

dat er een ongezellige sfeer wordt gecreëerd, wat de impact op de kijker vergroot. Met de 

oorlogsbeelden is geprobeerd om zoveel mogelijk medisch personeel uit de historie te laten zien, om 

zo chronologisch aan te geven dat artikel 18 van de Conventie van Genève al heel lang wordt 

gerespecteerd. Op die manier tracht de maker het contrast met wat er nu in onze maatschappij 

gebeurt zo groot mogelijk te maken. Tot slot geeft de maker aan dat de beelden niet gekozen zijn 

vanwege een diepere betekenis: 

 

 

 

 

De Conventie van Genève is bij de campagne betrokken om toch ‘het grote gevoel op te roepen’. Er 

is gekozen voor een Engelse voice-over om dit grote gevoel te benadrukken en om aan te geven dat 

het om afspraken gaat die wereldwijd zijn gemaakt. De maker geeft aan dat bewust voor 

ondertiteling is gekozen omdat de meeste Nederlanders volgens hem zijn opgegroeid met het lezen 

van ondertitels en dit dus geen barrière hoeft te zijn.  

 

Doelstellingen campagne en beelden 

SIRE heeft het thema en de doelstellingen van de campagne aangedragen, de rest was aan Selmore. 

De twee doelstellingen vanuit SIRE zijn kortgezegd het aanwakkeren van een maatschappelijke 

discussie én erkenning en respect richting hulpverleners communiceren. Naast deze doelstellingen 

zijn er vanuit SIRE geen richtlijnen opgesteld. De maker wist van tevoren dat het filmpje gedurende 

een korte periode uitgezonden zou gaan worden en wilde daarom zoveel mogelijk impact genereren 

met de campagne: 

 

 

 

 

Een moeilijke afweging vond de maker het bereiken van de doelgroep. Hij zegt hierover het 

volgende: 

 

 

 

 

 

“Nee. De waarheid is al erg genoeg, door het simpel te reconstrueren roep je al genoeg walging op.” 

 

“Zo grof en hard mogelijk.” 

 

“Die gastjes op straat die begrijpen deze campagne waarschijnlijk niet. Dat is een bewuste afweging geweest, die gaan 

we toch niet bereiken, maar laten we alsjeblieft meer proberen de maatschappelijke discussie op gang te brengen.” 
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De maker heeft ‘gezocht naar het grootste kanon waarmee je kon schieten’, vandaar de vergelijking 

tussen oorlogs- en vredestijd. Er is gezocht naar schrijnende situaties, zoals een baliemedewerkster 

die aan haar haren wordt getrokken of een ambulancebroeder die met stenen wordt bekogeld. Er is 

bewust voor een fysieke variant gekozen, omdat volgens de maker deze beelden een soort van 

afschuw afroepen. Hiermee hoopt hij dat de maatschappelijke discussie wordt aangewakkerd. 

Daarnaast geeft hij aan dat ambulancebroeders en verpleegkundigen een beetje de ‘labradors van de 

hulpverlening’ zijn. Hij is van mening dat wanneer er een politieman wordt getoond die iets naar zijn 

kop geslingerd krijgt, dit minder afkeur oproept in de maatschappij. Hij geeft tevens aan dat deze 

bewuste afweging wel het risico met zich meebrengt dat medewerkers van politie en brandweer zich 

gepasseerd voelen in deze campagne, terwijl zij wel tot de ‘hulpverlener-doelgroep’ behoren. Over de 

boodschap die het filmpje communiceert zegt de maker het volgende: 

 

 

 

 

 

Hij geeft aan dat de campagne kan dienen als middel om het probleem weer eens op de politieke 

agenda te zetten. Hij hoopt dat omstanders zich gaan bemoeien met dingen die ze op straat of in een 

wachtkamer zien maar geeft aan dat dit waarschijnlijk teveel gevraagd is. Wat de hulpverleners 

betreft hoopt de maker dat zij zich weer trots gaan voelen om hulpverlener te zijn: 

 

 

 

 

Conclusie interview met de maker 

Op basis van het interview met de maker kan een antwoord gegeven worden op de tweede deelvraag 

die in dit onderzoek centraal staat: 

 

Hoe heeft de maker van de campagne de visuele tekens  die in het filmpje te zien zijn gekozen en gebruikt om 

het doel dat SIRE met deze campagne nastreeft vorm te geven? 

 

Allereerst is de hoofdlijn van de campagne gekozen: een vergelijking tussen oorlog- en vredestijd. De 

maker geeft aan voor oorlogsbeelden te hebben gekozen omdat dit een grote impact op de kijkers 

heeft, waardoor zij na gaan denken over de ernst van de situatie. De beelden die bij deze vergelijking 

horen schetsen een groot contrast en zijn niet gekozen op basis van een diepere betekenis. De 

oorlogsbeelden zijn geselecteerd op het feit dat er hulpverleners op te zien zijn, die onder gevaarlijke 

omstandigheden gewoon hun werk kunnen doen. Er is bewust gekozen voor een chronologische 

volgorde van deze oorlogsbeelden, om aan te tonen dat artikel 18 van de Conventie van Genève al 

“Niemand is het al oneens met het onderwerp, je hoeft niemand te overtuigen dat het inderdaad niet kan en belachelijk 

is.” 

“Ik denk dat belangrijk side-effect van de campagne ook is om een beetje trots bij de beroepsgroep terug te brengen.” 
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lang wordt gerespecteerd, behalve nu. De scène in de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp is ook 

gekozen in lijn met artikel 18: in de oorlog werden plekken waar gewonden werden geholpen 

beschermd, maar nu is het zo dat zelfs ziekenhuizen, tevens een plek waar gewonden geholpen 

worden, een plaats zijn waar agressie en geweld steeds vaker voorkomen. 

De twee doelen van de campagne (burgers op laten komen tegen het geweld tegen hulpverleners en 

erkenning en respect richting hulpverleners communiceren) worden door de beelden in het filmpje 

gecommuniceerd. Er is bewust gekozen om fysiek geweld in de laatste scène te tonen, hiermee hoopt 

de maker afschuw bij de burger op te roepen en een maatschappelijke discussie aan te wakkeren. 

Over de eerste doelstelling, het opkomen van burgers tegen het geweld, is de maker niet heel 

hoopvol. Hij denkt niet dat een dergelijk filmpje een gedragsverandering kan veroorzaken. 

Het tweede doel, erkenning en respect richting hulpverleners communiceren, is niet direct te linken 

aan de getoonde beelden. De maker lijkt dit doel meer als een bijzaak te zien. Hij geeft aan dat ‘het 

terugbrengen van een beetje trots bij de beroepsgroep’ volgens hem een belangrijk zijeffect van de 

campagne is. Wel geeft hij aan dat politiemannen en brandweerlieden zich gepasseerd kunnen voelen 

door deze campagne omdat zij niet gerepresenteerd worden in het filmpje (maar volgens SIRE wel 

tot de doelgroep behoren). Dit kan betekenen dat het doel ‘erkenning en respect richting 

hulpverleners communiceren’ door hen wellicht niet herkend wordt na het zien van dit filmpje.  

 

2.5 Resumé  

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van het begrip zinloos geweld en alle ontwikkelingen 

die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan omtrent dit begrip. Resumerend kan gesteld worden 

dat sinds de dood van Meindert Tjoelker in 1997 het begrip niet meer weg te denken is uit onze 

samenleving. Gevolg van deze aandacht is de oprichting van diverse organisaties die zich 

bezighouden met de bestrijding van zinloos geweld (zoals de LSTZG) en het zwaarder straffen van 

de daders. Werknemers met een publieke taak komen steeds vaker in aanraking met mondige, 

kritische consumenten. Dit gaat vaak gepaard met agressie en geweld en maakt dat deze werknemers 

zich sneller neerslachtig voelen of ziek melden. Het niet anoniem aangifte kunnen doen vormt voor 

veel medewerkers een drempel om hun incident te laten registreren, waardoor het moeilijk is om 

uitspraken te doen over de daadwerkelijke hoeveelheid incidenten. In maart 2012 is bekend 

geworden dat er 6,4 miljoen geïnvesteerd gaat worden om de komende jaren agressiviteit in de zorg 

tegen te gaan.  

De ‘Handen af’ campagne van SIRE is in paragraaf 2.3 gepresenteerd. De campagne heeft als doel om 

erkenning en respect richting hulpverleners te communiceren en burgers zich gesterkt te laten 

voelen om op te komen tegen het geweld tegen hulpverleners. De campagne was te zien en horen op 

radio, televisie en diverse printadvertenties en wordt door SIRE zelf als meest impactvolle SIRE-

campagne bestempeld.  

Tot slot is in paragraaf 2.4 het interview met de maker van het filmpje gepresenteerd, wat tevens 

heeft geresulteerd in een antwoord op de tweede deelvraag. De beelden zijn met name gekozen 
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vanwege de impact die oorlogstijd met zich meebrengt. Het fysieke geweld in de laatste scène is 

gekozen om de discussie in de maatschappij aan te wakkeren. Het doel ‘erkenning en respect richting 

hulpverleners communiceren’ is niet direct te koppelen aan de getoonde beelden.  
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3 LITERATUURREVIEW 

 

3.1 Inleiding 

In onderstaand literatuurreview bespreek ik literatuur over de semiotiek (in het bijzonder de visuele 

sociale semiotiek), bewegende beelden en metaforen. De rode draad in dit onderzoek is 

betekenisgeving. Naast de betekenisgeving en interpretatie van Spoedeisende Hulp medewerkers 

onderzoek ik de betekenis die de makers aan het filmpje hebben willen geven en door middel van de 

semiotische analyse interpreteer ik zelf de beelden die te zien zijn in het filmpje. Aan de hand van de 

begrippen structuralisme en poststructuralisme zal ik in paragraaf 3.2 dieper ingaan op het begrip 

‘betekenisgeving’. Betekenisgeving ontstaat doordat tekens worden geïnterpreteerd door een 

ontvanger. De semiotiek concentreert zich op de studie van tekens en in paragraaf 3.3 zal ik aan de 

hand van Chandler (2007) dieper ingaan op de traditionele semiotiek, die te plaatsen is binnen het 

structuralisme. De inhoud en werking van een teken zullen hier besproken worden. Er zijn binnen 

deze traditionele semiotiek twee grondleggers die door Chandler worden besproken en die ook 

tevens in deze paragraaf aan bod zullen komen: Ferdinand de Saussure en Charles Sanders Peirce.  

Paragraaf 3.3 wordt afgesloten met een beschrijving van de overgang van structuralisme naar 

poststructuralisme. De ideeën van Roland Barthes hebben een rol gespeeld tijdens deze overgang en 

zullen worden besproken. Na het bespreken van deze overgang wordt in paragraaf 3.4 verder gegaan 

met een beschrijving van de visuele sociale semiotiek (aan de hand van Harrison, 2003), die binnen 

het poststructuralisme geplaatst kan worden. Het poststructuralisme sluit aan op de interpretatieve 

benadering die in dit onderzoek centraal staat. In het filmpje betreft het bewegende beelden, 

waarover meer te lezen is in paragraaf 3.5. Een metafoor biedt ons de mogelijkheid om iets te 

begrijpen, op basis van iets anders. In paragraaf 3.6 wordt dieper op het fenomeen ‘metafoor’ 

ingegaan en zullen verschillende soorten metaforen worden besproken. In het filmpje zijn visuele 

metaforen te zien: beelden die voor iets anders kunnen staan. De literatuur over metaforen biedt 

inzichten die bruikbaar zijn om als onderzoeks-aspect aan de semiotische analyse toe te voegen. De 

belangrijkste bevindingen uit de literatuur worden in paragraaf 3.7 samengevat. In paragraaf 3.8 

worden de theoretische inzichten die ik in de loop van het schrijven van dit literatuurreview heb 

verkregen omgezet in een onderzoeksinstrument waarmee ik als onderzoeker een semiotische 

analyse kan maken. Tevens biedt de in dit hoofdstuk beschreven literatuur inzichten die gebruikt 

worden bij het opstellen van de topiclijst voor het interview met de makers en de topiclijst voor het 

interview met de medewerkers van de Spoedeisende Hulp. Deze beschrijving van 

onderzoeksinstrumenten wordt tevens in paragraaf 3.8 gegeven.   

 

3.2 Structuralisme en poststructuralisme 

Hoe geven mensen betekenis aan iets? Betekenisgeving is te plaatsen binnen de termen 

structuralisme en poststructuralisme. De term structuralisme werd in 1929 voor het eerst 

geïntroduceerd door Jakobson (Chandler, 2007, p. 5). Structuralisme is volgens Jakobson een 
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analytische methode die de toepassing van het taalkundig model betrekt naar een breder gebied van 

sociale fenomenen (vertaald uit Chandler, 2007, p. 5). Anders gezegd, door taal te analyseren kunnen 

uitspraken gedaan worden over sociale fenomenen.  In dit onderzoek staat de betekenisgeving die 

aan visuele tekens wordt toegekend centraal. Tekens zijn te plaatsen binnen de semiotiek, ook wel 

tekenleer genoemd. Binnen de semiotiek zijn twee belangrijke grondleggers: Ferdinand de Saussure 

en Charles Sanders Peirce. Over hun ideeën wat betreft semiotiek is in de volgende paragraaf meer te 

lezen. De Saussure is echter ook een inspiratiebron geweest voor de structuralistische semiotiek. De 

Saussure ziet taal als een structuur om sociale fenomenen te kunnen verklaren. Structuralisten zijn 

op zoek naar diepere structuren die onder de oppervlakkige functies van tekensystemen liggen, zoals 

taal, gemeenschap, gedachten en gedrag (Chandler, 2007,p. 233). De analyse van structuralisten is 

erop gericht om onderliggende codes en regels te schetsen. 

 

“Their analysis of texts and cultural practices seeks to delineate underlying codes and rules by comparing those 

perceives as belonging to the same system (e.g. a genre) and identifying invariant constituent units. “(Chandler, 

2007, p. 233).  

 

De poststructuralistische benadering binnen de semiotiek is in navolging van de structuralistische 

benadering ontstaan. Zowel de structuralistische als de poststructuralistische benadering zijn 

gebaseerd op de aanname dat wij het onderwerp van taal zijn en het niet enkel als instrument 

gebruiken (Chandler, 2007, p. 232). De poststructuralistische benadering gaat een stapje verder dan 

de structuralistische benadering. De nadruk ligt binnen deze benadering op het sociale aspect en de 

interpretatie van tekens. De poststructuralistische benadering sluit dus aan op de interpretatieve 

benadering die in dit onderzoek centraal staat. 

 

 

3.3 Semiotiek 

 

“Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign” (Peirce, 1931, in: Chandler, 2007, p. 13). 

 

De semiotiek bestudeert de onderliggende structuur van talige uitingen en is daardoor te plaatsen 

binnen het bovengenoemde structuralisme. Chandler (2007) omschrijft semiotiek als de studie van 

tekens. Volgens hem kunnen tekens voorkomen als woord, gebaar, geur, geluid et cetera. Om deze 

verschijningen een teken te kunnen noemen moet er een betekenis aan verbonden worden, op 

zichzelf hebben de verschijningen dus geen betekenis. Wij worden als mens gedreven door een 

verlangen om betekenis te creëren. Deze betekenis ontstaat door onze creatie en interpretatie van 

tekens (Chandler, 2007, p. 13). Chandler (2007) maakt gebruik van het model van de Saussure om de 

werking van een teken te illustreren.  
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Figuur 3.1: het teken volgens de Saussure, 1967 (Chandler, 2007, p.14) 

 

Zoals in figuur 3.1 is te zien, bestaat een teken (ook wel ‘sign’ genoemd) volgens  de Saussure uit 

twee delen: een ‘signifier’ en een ‘signified’. Tegenwoordig verstaat men onder ‘signifier’ de vorm die 

het teken aanneemt en onder ‘signified’ het concept waarnaar het teken refereert (Chandler, 2007, p. 

14). De ‘signifier’ wordt geïnterpreteerd als iets wat je kunt zien, horen, aanraken, ruiken of proeven 

(Jakobson, in: Chandler, 2007, p. 15). Met ‘signified’ wordt verwezen naar het niet zichtbare aspect 

van het teken: de interpretatie die de gebruiker aan het teken toekent. Deze ‘signified’ is erg 

persoonlijk en afhankelijk van interpretatie. Hierdoor kan het voorkomen dat één ‘signifier’ meerdere 

‘signifieds’ heeft. De ‘signifier’ ‘huis’ kan voor meerdere ‘signifieds’ staan, zoals: gebouw, veiligheid, 

woning en bescherming. De betekenis die aan een teken wordt toegekend wordt ook wel 

‘signification’ genoemd en  is de relatie tussen de ‘signifier’ en de ‘signified’. Deze relatie wordt door 

Chandler (2007) omschreven met behulp van de begrippen ‘denotatie’ en ‘connotatie’. Hij stelt dat 

een ‘signified’ uiteenvalt in deze twee begrippen. Betekenis bestaat uit zowel connotatie als denotatie 

(Chandler, 2007, p. 137). Denotatie kan als de woordenboekbetekenis worden gezien. Volgens 

historicus Ewin Panofsky (1970) is de denotatie van een afbeelding wat iedereen uit welke cultuur 

dan ook en op welk tijdstip dan ook zou herkennen als wat de afbeelding representeert (in: Chandler, 

2007, p. 138).  De connotatie is de sociaal-culturele betekenis en kenmerkt zich door het meer 

persoonlijke aspect. De connotatie heeft betrekking op de sociale klasse, leeftijd, geslacht en etniciteit 

van de persoon die het teken interpreteert (Chandler, 2007, p. 138). Tekens zijn ‘polysemisch’, wat 

betekent dat zij meer open staan voor interpretatie in connotatie dan in denotatie (Chandler, 2007, p. 

138). Fiske omschrijft het verschil tussen connotatie en denotatie als volgt: denotatie is wat is 

gefotografeerd en connotatie is hoe het is gefotografeerd (in: Chandler, 2007, p. 138).  

Naast de Saussure is Charles Sanders Peirce ook een grondlegger van de semiotiek.  Rond dezelfde 

tijd toen de Saussure zijn model ontwikkelde om de werking van een teken te illustreren, was Peirce 

eveneens een dergelijk model aan het ontwikkelen, aan de andere kant van de oceaan. Het model van 

Peirce bestaat uit drie elementen.  

 

1. The representamen: de vorm die een teken aanneemt. 

2. The  interpretant: de betekenis die een teken meedraagt. 

3. An object: iets buiten het teken om waarnaar het refereert.  

De aanwezigheid van deze elementen is volgens Peirce cruciaal om iets een teken te kunnen noemen. 

In figuur 3.2 is te zien hoe Peirce de relatie tussen deze drie elementen bedoelt. De stippellijn duidt 
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op het feit dat er niet noodzakelijk een zichtbare of directe relatie tussen het representamen en het 

object is (Chandler, 2007, p. 30).  

 

Figuur 3.2: de werking van een teken volgens Peirce 

 

Van structuralisme naar poststructuralisme 

Roland Barthes ontwikkelde zich van een structuralist tot een poststructuralist en borduurde voort 

op de ideeën van de Saussure (Chandler, 2007, p. 227). Hij voegde een ideologische component toe 

aan betekenisgeving, door te verwijzen naar ideologische beelden. Dit ideologische element wordt 

ook wel ‘signification’ genoemd en duidt een tweede laag aan die zorgt voor diepere associaties en die 

meer betekenisgeving creëert. Barthes had een voorkeur voor connotatie en noemde dit ook wel 

mythe. De mythe kan, net zoals connotatie, worden gezien als een hogere vorm van betekenisgeving. 

Qua functie is een mythe vergelijkbaar met een metafoor:  

 

‘Like metaphors, cultural myths help us to make sense of our experiences within a culture: they express and serve 

to organize shared ways of conceptualizing something within a culture.’ (Chandler, 2007, p.143) 

 

De functie van een mythe is volgens Barthes om dominante culturele en historische waarden, 

overtuigingen en opvattingen,  natuurlijk, tijdloos en vanzelfsprekend te maken. Op die manier 

wordt het een objectieve en waarheidsgetrouwe reflectie van ‘hoe dingen horen te zijn’.  

 

3.4 Visuele sociale semiotiek 

Zoals gezegd kan een teken in verschillende verschijningsvormen voorkomen, waaronder beeld. In 

dit onderzoek staan bewegende beelden centraal. Harrison (2003) focust zich in haar theorie op de 

analyse van niet-bewegende beelden, maar haar inzichten, gebaseerd op Kress en van Leeuwen 

(1996), kunnen ook gebruikt worden in de analyse van bewegende beelden. Eerst zal kort de sociale 

semiotiek worden besproken en vervolgens wordt dieper ingegaan op de visuele sociale semiotiek.   

De sociale semiotiek borduurt volgens Lemke (1999) voort op de reeds bestaande kennis over 

semiotiek en vraagt door naar de tekens die mensen gebruiken om hun leven in een gemeenschap te 

construeren (in: Harrison, 2003, p. 48). Gemeenschappen verschillen van elkaar, dus de tekens die 
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worden gebruikt om ergens betekenis aan te geven ook. Harrison (2003) beschrijft drie principes die 

van belang zijn voor sociale semiotici (p. 48):  

 

 Semiotici geloven dat iedereen de wereld door middel van tekens ziet; 

 De betekenis van tekens wordt gecreëerd door mensen en bestaat niet buiten deze mensen en 

hun sociale of culturele gemeenschap om; 

 Semiotische systemen voorzien mensen van diverse bronnen om betekenis aan iets te geven. 

De visuele sociale semiotiek is een relatief nieuw gebied binnen deze sociale semiotiek. Jewitt en Oyama 

(2001) omschrijven visuele sociale semiotiek als volgt: de beschrijving van semiotische middelen, wat 

gedaan en gezegd kan worden met afbeeldingen (en andere visuele communicatiemiddelen) en hoe de 

dingen die mensen zeggen en doen met afbeeldingen kunnen worden geïnterpreteerd (in: Harrison, 

2003, p. 48). Het gaat hier om een interpretatieve benadering, omdat door de interpretatie van tekens 

een bepaalde betekenis binnen een bepaalde gemeenschap wordt gecreëerd. De visuele sociale 

semiotiek kan dus geplaatst worden binnen de poststructuralistische stroming: interpretatie en het 

sociale aspect van het teken staan centraal in deze benadering. Harrison (2003) onderscheidt drie 

categorieën van afbeeldingen. Volgens haar is kennis van deze drie categorieën een eerste stap in het 

begrijpen van de visuele sociale semiotiek (Harrison, 2003, p. 49-50). Het gaat hier om de 

categorieën: icoon, index en symbool. 

 

 Icoon: een afbeelding is een icoon als het overeenkomt of gelijkenis heeft met iets wat we al 

weten of begrijpen over een object of persoon. Een voorbeeld van een icoon is de afbeelding  

van een huisje, dat op het Internet een homepage representeert.  

 Index: een afbeelding is een index als het herkenbaar is omdat we de relatie snappen tussen 

de afbeelding en het concept waar het voor staat. Het gaat hier dus niet om de gelijkenis met 

een object of persoon. Een voorbeeld van een index is de afbeelding van een pijltje wat 

omhoog wijst op het Internet, om de top van een Internetpagina aan te geven.  

 Symbool: een afbeelding is een symbool als het geen visuele of conceptuele connectie heeft 

met een object of persoon. We kennen de betekenis van de afbeelding omdat er conventies 

over zijn gemaakt en wij die vervolgens hebben geleerd. Een voorbeeld van een symbool op 

het Internet is een onderstreept woord, wat een link representeert.  

Harrison (2003) focust op iconische afbeeldingen, omdat over dit soort afbeeldingen vaak meer te 

twisten valt dan over indexicale en symbolische afbeeldingen. Om een iconische afbeelding te kunnen 

analyseren, laat Harrison (2003) zich inspireren door Kress en van Leeuwen (1996). Zij hebben een 

eerste sociaal semiotisch framework ontwikkeld voor het analyseren van afbeeldingen. Dit 

framework valt uiteen in drie metafuncties: een representationele metafunctie, een interpersoonlijke 

metafunctie en een compositionele metafunctie. 
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De representationele metafunctie 

De representationele metafunctie gaat over de mensen, plaatsen en objecten in een afbeelding – ook 

wel ‘represented participants (RP’s) genoemd- en geeft antwoord op de vraag: “Waar gaat de 

afbeelding over?” (Harrison, 2003, p. 50). Binnen deze metafunctie wordt onderscheid gemaakt 

tussen een ‘narrative’ en een ‘conceptual’ structuur. Harrison (2003, p. 51) stelt dat een narratieve 

structuur zich kenmerkt door de aanwezigheid van vectoren, die een beweging suggereren. Hierdoor 

kan de kijker een verhaal creëren bij de afbeelding. Binnen deze structuur is sprake van ‘action’ en 

‘reaction’. Bij ‘action’ wordt het verhaal gecreëerd door vectoren zoals lichamen, ledematen, 

gereedschap, wapens, wegen enzovoort. Bij ‘reaction’ wordt het verhaal gecreëerd door oogcontact 

tussen de RP’s. Naast de narratieve structuur is er binnen de representationele metafunctie dus de 

conceptuele structuur. Hierbij gaat het niet om de vectoren en beweging, maar om de representatie 

van een concept. Er zijn drie verschillende processen binnen deze conceptuele structuur: 

‘classificatory’, ‘analytical’ en ‘symbolic’. Bij classificatie gaat het over de RP’s als een onderdeel van 

een bepaalde groep, een bepaald soort type RP. Bij analytisch gaat het over de deel-geheel structuur 

waar de RP’s deel van uitmaken. Het gaat hierbij om een geheel dat uit verschillende delen bestaat. 

Tot slot gaat het symbolische proces over betekenis die aan de RP’s wordt toegekend.  

 

De interpersoonlijke metafunctie 

Deze metafunctie gaat over de acties tussen alle participanten die betrokken zijn bij de productie en 

het bekijken van een afbeelding (de maker, de RP’s en de kijker) en geeft antwoord op de vraag: “Hoe 

betrekt de afbeelding de kijker?” Er zijn vier verschillende functies die binnen deze metafunctie 

worden onderscheiden: ‘image act and gaze’, ‘social distance and intimacy’, ‘perspective – the 

horizontal angle and involvement’ en ‘perspective – the vertical angle and power’.  

‘Image act and gaze’ gaat over het oogcontact tussen de RP en de kijker. Er kan hierbij sprake zijn 

van ‘offer’ of  ‘demand’.  ‘Demand’ betreft een eis: de RP kijkt de kijker direct aan. Er ontstaat vaak 

een sterk gevoel van betrokkenheid vanuit de kijker richting de RP. Van ‘offer’ is sprake als de RP 

naar iets buiten de afbeelding kijkt of naar iets of iemand in de afbeelding. Doordat direct oogcontact 

ontbreekt, voelt de kijker zich minder betrokken bij de RP dan bij ‘demand’ het geval is.  

‘Social distance and intimacy’ heeft te maken met de afstand tussen de RP en de kijker. Er zijn zes 

soorten afstand  binnen deze functie te onderscheiden: 

 

- Intimate distance: het hoofd en gezicht  

- Close personal distance: het hoofd en de schouders 

- Far personal distance: vanaf het middel 

- Close social distance: het hele figuur 

- Far social distance: het hele figuur met ruimte eromheen 

- Public distance: torso’s van verscheidene mensen 
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‘Perspective – the horizontal angle and involvement’ refereert naar de relatie tussen de positie van de 

RP en die van de kijker. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘frontal angle’ en een ‘oblique 

angle’. ‘Frontal angle’ creert een sterke mate van betrokkenheid omdat de RP frontaal wordt 

afgebeeld ten opzichte van de kijker. ‘Oblique angle’ creert juist meer scheiding tussen de RP en de 

kijker, omdat de RP schuin wordt gepositioneerd ten opzichte van de kijker.  

‘Perspective – the vertical angle and power’ heeft betrekking op de hoek tussen de kijker en de RP’s 

en tussen de RP’s onderling. Er zijn drie verschillende soorten hoeken binnen dit perspectief: ‘high 

angle’, ‘low angle’ en ‘medium angle’. Bij een ‘high angle’ moet de kijker naar boven kijken en heeft 

de RP de meeste macht. Bij een ‘low angle’ kijkt de kijker neer op de RP en heeft de kijker de meeste 

macht. Bij een ‘medium angle’ kijkt de RP horizontaal naar de kijker, waardoor er gelijkwaardigheid 

ontstaat.  

 

De compositionele metafunctie 

Deze functie geeft antwoord op de vraag “Hoe verhouden de representationele metafunctie en de 

interpersoonlijke metafunctie zich tot elkaar en hoe integreren zij tot een betekenisvol geheel?” 

Binnen deze functie onderscheidt Harrison (2003) vier aspecten: ‘information value’, ‘ salience’, 

‘framing’ en ‘modality’.  Bij ‘information value’ wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 

plaatsen die een RP op een afbeelding in kan nemen. Links wordt als bekend gezien en rechts als 

nieuw, boven wordt als ideaal gezien en onder als realistisch en het midden wordt als de kern 

beschouwd, omringd door dienstbare elementen. ‘Salience’ heeft betrekking op het vermogen van een 

RP om de aandacht van de kijker te trekken. Elementen die hierbij een rol spelen zijn: grootte (hoe 

groter de RP, hoe meer aandacht van de kijker), scherpte (onscherpe RP’s krijgen minder aandacht), 

kleur (veel contrast krijgt meer aandacht) en het verschil tussen RP’s op de voorgrond en 

achtergrond (de achtergrond valt minder op dan de voorgrond). ‘Framing’ heeft betrekking op of de 

RP’s als een geheel of als losstaand deel worden gezien. De lijnen in een afbeelding kunnen RP’s 

verbinden of scheiden. ‘Modality’ gaat over de geldigheid en betrouwbaarheid van de visuele 

boodschap. Het geeft het realiteitsgehalte van de afbeelding weer. Afbeeldingen met een hoge 

‘modality’ worden sneller als werkelijkheid beschouwd. Kress en van Leeuwen (1996) vormden zoals 

gezegd de basis voor de metafuncties van Harrison (2003). Zij hebben in de compositionele 

metafunctie enkel de kenmerken ‘information value’, ‘salience’ en ‘framing’ opgenomen. ‘Modality’ 

wordt door Kress en van Leeuwen (2006) als een op zichzelf staand iets beschreven, want zij zien 

betrouwbaarheid van de boodschap als  een cruciaal element in communicatie. Zo ‘weten’ we dat een 

foto niet liegt, maar degene die de camera en foto’s gebruikt kan dit wel doen (Kress en van Leeuwen, 

1996, p. 159). Het begrip ‘modality’ is afkomstig uit de taalwetenschap en verwijst naar de waarheid 

of geloofwaardigheid van verklaringen over de wereld (Kress en van Leeuwen, 1996, p. 160). Volgens 

Kress en van Leeuwen (1996) heeft ‘modality’ niet tot doel om aan te geven wat waarheden en 

onwaarheden zijn, maar produceert het gemeenschappelijke waarheden en onwaarheden tussen 

luisteraars of lezers. Hierdoor ontstaat er een denkbeeldige ‘wij’. ‘Modality’ is essentieel als concept 
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in visuele communicatie. Afbeeldingen kunnen mensen, plaatsen of dingen representeren alsof zij 

echt zijn, alsof zij echt zo bestaan – of juist niet, alsof het een fantasie of denkbeeldig iets is (Kress en 

van Leeuwen, 1996, p. 161). Daarbij hoort wel dat op ‘modality’ gebaseerde oordelen sociaal worden 

geconstrueerd en dus afhankelijk zijn van wat als ‘de waarheid’ wordt gezien binnen een bepaalde 

groep. Kress en van Leeuwen (1996) onderscheiden binnen de rol van kleur ten opzichte van 

‘modality’ drie verschillende schalen:  

 

- Kleurverzadiging; een schaal die loopt van volledige kleurverzadiging naar de afwezigheid 

van kleur, 

- Kleurdifferentiatie;  een schaal die loopt van maximaal diverse kleuren naar monochroom, 

- Kleurmodulatie; een schaal die loopt van veel verschillende tinten van een bepaalde kleur tot 

een ‘vlakke’ kleur.  

Het einde van een schaal betekent niet per definitie de meest ‘naturalistische modality’. Op een 

bepaald punt in de schaal is de hoogst mogelijke ‘modality’ bereikt en neemt het realiteitsgehalte van 

de afbeelding weer af. Naast deze drie kenmerken die met kleur te maken hebben, zijn er binnen 

‘modality’ nog vijf andere kenmerken te onderscheiden: 

 

- ‘Contextualization’; een schaal die loopt van het ontbreken van een achtergrond tot een zeer 

gedetailleerde achtergrond, 

- Representatie;  een schaal die loopt van maximale abstractie tot maximale representatie van details, 

- Diepte; een schaal die loopt van de afwezigheid van diepte tot een maximaal diepteperspectief, 

- Illuminatie; een schaal die loopt van de volste representatie van licht en schaduw tot het ontbreken 

hiervan, 

- Helderheid; een schaal die loopt van een maximum aantal graden van helderheid naar twee graden.  

 

3.5 Bewegende beelden 

Hoewel de inzichten van Harrison (2003) ook bruikbaar zijn voor het analyseren van bewegende 

beelden, zal hier kort nog worden ingegaan op de achtergrond van deze bewegende beelden. 

Bordwell en Thompson (2004) stellen dat wij verhalen gebruiken om de wereld in een bepaald kader 

te plaatsen. Als iemand naar een film kijkt, pikt hij of zij signalen op, herhaalt informatie, anticipeert 

op wat zal volgen en speelt een soort van rol in het ontstaan van de film. De film schept bepaalde 

verwachtingen door nieuwsgierigheid, onzekerheid en verwachtingen op te roepen (Bordwell en 

Thompson, 2004, p. 69). Bordwell en Thompson (2004) zien een verhaal als een keten van 

gebeurtenissen met een causaal verband dat voorkomt in een bepaalde tijd en ruimte (p. 69). Een 

verhaal begint volgens Bordwell en Thompson (2004) met een bepaalde situatie, dan gebeuren er een 

aantal zaken met een bepaald gevolg wat tot slot resulteert in een nieuwe situatie en tevens het einde 

van het verhaal. Een verhaal kan ook gebruik maken van parallellisme. Parallellisme gaat uit van 
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overeenkomsten tussen diverse elementen (Bordwell en Thompson, 2004). Bijvoorbeeld wanneer er 

twee hoofdpersonen afwisselend worden getoond. De personen kennen elkaar niet en hebben 

verschillende levens en er is geen sprake van een causaal verband tussen de twee verhalen. Toch 

kunnen de acties en situaties van deze twee personen vergeleken of tegenover elkaar gesteld worden, 

zo trekken we parallellen (Bordwell en Thompson, 2004, p. 70). Om de term ‘verhaal’ te kunnen 

gebruiken dient er, ook bij parallellisme, nog steeds sprake te zijn van tijd, ruimte en causaliteit.   

 

3.6 Metaforen 

In het filmpje zijn beelden te zien die iets anders kunnen representeren. Zo kan de vijand in 

oorlogstijd gerepresenteerd worden door de agressieve burger anno nu. Dit begrijpen van iets op 

basis van iets anders is volgens Lakoff en Johnson (1999) de essentie van een metafoor  (p. 13). 

Normaliter zijn metaforen talige uitdrukkingen, in dit onderzoek beschouw ik de beelden die in het 

filmpje worden getoond echter ook als metafoor, maar dan visueel. Ik maak in dit onderzoek 

onderscheid tussen tekstuele en visuele metaforen. 

 

Een nieuwe manier van denken over taal 

In semiotische termen kan een metafoor gezien worden als een ‘signified’ die dienst doet als een 

‘signifier’ en refereert naar een andere ‘signified’. Lakoff en Johnson (1999) stellen dat de metafoor 

misschien wel de sleutel is tot het verklaren van wat begrijpen is. Niet de objectieve waarheid, maar 

menselijke ervaringen en begripsvorming komen in het centrum van de aandacht te staan (Lakoff en 

Johnson, 1999, p. 13). De metafoor is volgens hen overal aanwezig in het leven van alledag, niet 

alleen in ons taalgebruik maar ook in de manier waarop wij denken en handelen. Chandler (2007) 

stelt dit ook: de metafoor verbannen is een onmogelijke taak, omdat de metafoor centraal staat in 

onze taal (Chandler, 2007, p. 125). Vaak hebben we zelf niet eens door dat we een metafoor gebruiken 

(Chandler, 2007, p. 126). Het conceptuele systeem waarop ons denken en handelen is gebaseerd, is in 

wezen metaforisch van aard (Lakoff en Johnson, 1999, p. 11). Volgens Lakoff en Johnson (1999)  

brengen deze concepten (onbewust) structuur aan in wat wij waarnemen, doordat deze concepten 

bepalen wat onderdeel van onze dagelijkse realiteit uitmaakt. Een voorbeeld van een metaforisch 

concept wat de vorm van een normaal iets bepaalt kan geïllustreerd worden door het concept 

‘discussie’ met de conceptuele metafoor ‘discussie is oorlog’. Als we discussiëren praten we in termen 

van oorlog, bijvoorbeeld: haar oordeel was vernietigend (Lakoff en Johnson, 1999, p. 12). Maar naast 

deze talige uitdrukking uit dit metaforische concept zich ook in ons gedrag: je kunt een discussie 

winnen of verliezen, net zoals je een oorlog kunt winnen of verliezen. Ook begrijpen en ervaren we 

discussie als een strijd: we conceptualiseren het. Een discussie wordt dus gestructureerd door het 

begrip ‘oorlog’. We spreken hier van een metaforisch concept omdat we onze ervaringen met oorlog 

gebruiken om ons een voorstelling van een discussie te maken. Het staat niet voor exact hetzelfde, 

maar het ene begrip krijgt meer vorm dankzij het andere begrip. Doordat de aandacht op het 

strijdaspect van de discussie wordt gevestigd, raken andere aspecten die inconsistent zijn met deze 
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metafoor op de achtergrond (Lakoff en Johnson, 1999, p. 18). Je kunt tijdens een discussie 

bijvoorbeeld vergeten dat ‘samenwerking’ ook een oplossing kan zijn. Metaforische concepten 

kunnen per cultuur verschillen, discussie wordt niet per definitie overal als een strijd gezien. 

Wellicht dat wij een discussie in een andere cultuur ook niet als discussie herkennen, omdat deze 

door een andere metafoor wordt vormgegeven. Culturele waarden uit onze samenleving vormen een 

logisch geheel met bepaalde metaforen (Lakoff en Johnson, 1999, p. 30).  

 

Visuele metaforen 

Adverteerders gebruiken vaak visuele metaforen. Metaforische afbeeldingen kunnen vaak impliceren 

wat adverteerders niet in woorden uit kunnen drukken (Chandler, 2007, p. 128). Adverteerders 

proberen om een bepaalde set van sociale waarden te koppelen aan hun product. Een afbeelding kan 

hierbij als metafoor dienen. Chandler (2007) geeft hier een voorbeeld van. Een reclameposter toont 

het hoofd en de schouders van een bekende, betoverende Franse actrice. Rechts onderin de poster is 

de afbeelding van een flesje parfum, Chanel No. 5 te zien. Op deze poster worden dus twee ‘signifiers’ 

naast elkaar geplaatst, de actrice en het parfumflesje. De ‘signified’ die bij de actrice hoort is: sjiek, 

Frans, geraffineerd, elegantie en schoonheid. De ‘oppervlakkige’ afbeelding van het parfumflesje heeft 

als ‘signified’: Chanel No. 5 parfum. Onderaan de advertentie wordt de naam van het parfum 

herhaald, in een karakteristiek lettertype, waardoor er een link ontstaat tussen het parfumflesje en de 

actrice. Het doel is dat de kijker de kwaliteiten van de actrice overdraagt naar het parfum. Waardoor 

de ‘signified’ van de actrice de ‘ signified’ van het parfumflesje vervangt. Hierdoor ontstaat er een 

nieuw metaforisch teken, wat ons in de betekenis voorziet dat Chanel No. 5 voor elegantie en 

schoonheid staat (Chandler, 2007, p. 128).  

 

Verschillende soorten metaforen 

Naast het onderscheid tussen tekstuele en visuele metaforen, zijn er verschillende soorten metaforen 

die Lakoff en Johnson (1999) benoemen. De eerste variant wordt ‘de structuurmetafoor’ genoemd. De 

structuurmetafoor is reeds beschreven aan het begin van deze paragraaf. Bij structuurmetaforen gaat 

het dus om gevallen waarin het ene concept een deel van de structuur van een ander concept bepaalt, 

zoals bij het voorbeeld ‘discussie is oorlog’ (Lakoff en Johnson, 1999, p. 22). Een tweede soort 

metafoor is ‘de oriëntatiemetafoor’. Net zoals de structuurmetafoor kan de oriëntatiemetafoor 

volgens Lakoff en Johnson (1999) een geheel van concepten in relatie tot elkaar ordenen. 

Oriëntatiemetaforen kennen aan een concept een plaats of richting in de ruimte toe, bijvoorbeeld: 

gelukkig is boven. Deze ruimtelijke oriëntatie is gebaseerd op het feit dat ons lichaam in een fysieke 

omgeving op een bepaalde manier functioneert. Net zoals de structuurmetafoor kan de 

oriëntatiemetafoor binnen een cultuur dienen als medium voor het begrijpen van een concept, 

doordat de metafoor in onze culturele en lichamelijke ervaring geworteld is (Lakoff en Johnson, 

1999, p. 26). Andere voorbeelden van deze oriëntatiemetafoor zijn: beheersen of macht hebben is boven, 

overheerst worden of machteloos zijn is beneden. Hier zit een fysieke basis achter: fysieke grootte hangt 
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over het algemeen samen met fysieke kracht en de winnaar van een gevecht zit bovenop zijn 

tegenstander (Lakoff en Johnson, 1999, p. 23). Het woordje ‘is’ wat bij deze ‘vergelijkingen’ wordt 

gebruikt, moet worden beschouwd als een afkorting voor: een gewaarwording of verzameling van 

ervaringen waarop de metafoor is gebaseerd en op grond waarvan we haar begrijpen (Lakoff en 

Johnson, 1999, p. 28). Tot slot spreken Lakoff en Johnson (1999) van ‘ontologische metaforen’.  

Binnen dit soort metafoor wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘entiteitsmetaforen’, 

‘substantiemetaforen’ en ‘containermetaforen’.  Door onze ervaringen in termen van objecten en 

substanties te gieten, kunnen we stukjes van onze ervaring er uitpikken en ze behandelen als 

afzonderlijke entiteiten of substanties van één soort. Zodra we onze gewaarwordingen als entiteiten 

of substanties kunnen identificeren, kunnen we ernaar verwijzen, kunnen we ze categoriseren en 

groeperen en kunnen we er berekeningen mee uitvoeren – en door al die dingen samen kunnen we 

erover redeneren (Lakoff en Johnson, 1999, p. 33). We hebben als mensen de neiging om grenzen en 

onderscheidingen aan bepaalde zaken toe te kennen, ook wanneer deze niet zichtbaar zijn. Onze 

ervaringen van fysieke objecten (in het bijzonder onze lichamen) leveren de basis voor een enorme 

variëteit aan ontologische metaforen; dat wil zeggen, manieren om gebeurtenissen, handelingen, 

emoties, ideeën enzovoort, als entiteiten en substanties te beschouwen (Lakoff en Johnson, 1999, p. 

33). Lakoff en Johnson (1999) noemen hier het voorbeeld van de inflatie die als entiteit wordt 

beschouwd. Dit komt terug in uitdrukkingen zoals: “de inflatie heeft een negatief effect op onze 

levensstandaard”. Ontologische metaforen worden onder andere gebruikt om te verwijzen, zaken 

meet- en telbaar te maken, aspecten te identificeren, oorzaken te identificeren en om doelen te stellen 

en handelingen te motiveren (Lakoff en Johnson, 1999, p. 33-34). Containermetaforen vormen een 

derde soort van ontologische metafoor en hebben betrekking op grensoppervlaktes en op onze 

binnen-buiten-oriëntatie. We zijn fysiek begrensde wezens, onderscheiden van de rest van de wereld 

door de oppervlakte van onze huid, en we ervaren de rest van de wereld als buiten ons (Lakoff en 

Johnson, 1999, p. 37). Een voorbeeld van een container is ‘Amerika’. Doordat we dit als een container 

beschouwen kunnen we zeggen dat in Amerika diverse staten liggen. Containermetaforen helpen ons 

zaken te kwantificeren, op basis van de hoeveelheid substantie die zij bevatten (Lakoff en Johnson, 

1999).  Binnen de ontologisch metafoor zijn dus drie soorten sub-metaforen. We gebruiken 

ontologische metaforen om gebeurtenissen, daden, activiteiten en toestanden te begrijpen. 

Gebeurtenissen en daden worden metaforisch geconceptualiseerd als objecten (entiteiten), activiteiten 

als substanties en toestanden als containers (Lakoff en Johnson, 1999, p. 38). 

 

3.7 Resumé  

In de voorgaande paragrafen zijn inzichten uit de literatuur besproken die relevant zijn voor dit 

onderzoek en die tevens bruikbaar zijn bij het opstellen van het onderzoeksinstrument om zelf een 

semiotische analyse mee te maken en om een topiclijst op de stellen voor het interview met de maker 

én de medewerkers van de Spoedeisende Hulp. Allereerst is aangegeven wat de semiotiek precies 

inhoudt en op wat voor manier een teken is opgebouwd. Chandler (2007) stelt dat betekenisgeving 
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ontstaat door de creatie en interpretatie van tekens. In dit onderzoek staan (bewegende) beelden 

centraal, wat ook als teken wordt beschouwd. Harrison (2003) biedt aan de hand van drie 

verschillende metafuncties inzicht in de werking van deze beelden. Haar representatieve metafunctie, 

aangevuld met het concept ‘modality’ zal worden toegepast om een semiotische analyse van het 

filmpje te maken. De representatieve metafunctie geeft antwoord op de vraag “Waar gaat de 

afbeelding over?” en ‘modality’ heeft betrekking op het realiteitsgehalte van de beelden in het filmpje. 

In het filmpje zijn beelden te zien, die voor iets anders kunnen staan. Iets begrijpen op basis van iets 

anders is volgens Lakoff en Johnson (1999) de essentie van een metafoor (p. 13). In de semiotische 

analyse zal gekeken worden naar visuele en tekstuele metaforen: tekst en beelden die we kunnen 

begrijpen op basis van iets anders. Met behulp van de inzichten van Bordwell en Thompson (2004) 

over bewegende beelden, zal vervolgens worden onderzocht of er in dit filmpje sprake is van een 

verhaal.  

Dit hoofdstuk wordt nu afgesloten met de uitwerking van drie onderzoeksinstrumenten die in dit 

onderzoek gebruikt zullen worden. 

 

 

3.8 Onderzoeksinstrumenten 

In deze paragraaf zal ik de drie onderzoeksinstrumenten presenteren die ik op basis van de literatuur 

heb gevormd: de topiclijst voor respectievelijk het interview met de maker van het filmpje en de 

medewerkers van de Spoedeisende Hulp, en het onderzoeksinstrument waarmee ik zelf een 

semiotische analyse kan maken.  

 

De semiotische analyse 

Ik zal het filmpje gaan analyseren aan de hand van de representatieve metafunctie van Harrison 

(2003). Ik kies hiervoor omdat met behulp van deze metafunctie geanalyseerd kan worden wat de 

beelden representeren. Dit doel komt ook terug in de eerste deelvraag: onderzoeken welke visuele 

tekens er te zien zijn. Daarnaast zal ik het aspect ‘modality’ ook analyseren. Harrison (2003) noemt 

dit bij de compositionele metafunctie maar Kress en van Leeuwen (2006) zien het, zoals eerder 

beschreven, als een aparte functie. Ik kies ervoor om ‘modality’ toe te voegen aan de 

representationele metafunctie omdat ik denk dat het realiteitsgehalte van beelden en wat de beelden 

representeren onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het gebruik van metaforen komt ook in de 

semiotische analyse terug. Ik wil analyseren wat voor soort metaforen er in het filmpje te 

onderscheiden zijn. Ook wil ik onderzoeken welke tekens worden ingezet om de hulpverleners, het 

gevaar en de situatie te representeren, in tijd van oorlog en in de tijd waarin we nu leven. Tot slot zal 

met behulp van de inzichten over bewegende beelden worden onderzocht of er in dit filmpje sprake is 

van een verhaal. De betekenis die ik aan de visuele tekens koppel is mijn eigen interpretatie. Dit ligt 

in de lijn met het uitgangspunt van de visuele sociale semiotiek waarin wordt gesteld dat 

betekenisgeving en interpretatie niet buiten de mens om kan bestaan. Dit betekent dat de semiotische 
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analyse niet objectief is, omdat ik als onderzoeker mijn eigen interpretatie eraan geef. Ik zal het 

filmpje in shots opdelen, waarbij ik steeds één zin als uitgangspunt neem en vervolgens de beelden 

die bij die zin horen per shot zal analyseren. De gesproken tekst zal niet geanalyseerd worden, de 

ondertiteling wel aangezien ik me in dit onderzoek focus op visuele tekens, dus tekst en beeld. In 

bijlage 1 is een weergave van het onderzoeksinstrument in schema te vinden. In het volgende 

hoofdstuk zal een toepassing van dit onderzoeksinstrument gerealiseerd worden in de vorm van een 

semiotische analyse van het filmpje 

 

Topiclijst voor het interview met de maker 

De literatuur heeft ook input gevormd voor het opstellen van de topiclijst voor het interview met de 

maker van het filmpje. Een interview met de maker geeft inzicht in de keuzes die gemaakt zijn bij het 

kiezen van de visuele tekens en hoe deze tekens zich verhouden tot het doel van de campagne. Er 

wordt gestart met een aantal algemene vragen. De representationele metafunctie van Harrison 

(2003) zal na dit algemene deel aan bod komen. De diverse aspecten die Harrison (2003) binnen deze 

functie onderscheidt zullen allemaal ter sprake komen tijdens het interview. Ook zal gevraagd 

worden naar de waarheidsgetrouwheid van de beelden, om zo ‘modality’ aan bod te laten komen.  

Een uitwerking van de interviewvragen is te vinden in bijlage 2. Ook zal ik vragen waarom de 

makers voor de metafoor ‘oorlog’ gekozen hebben en naar de positieve en negatieve aspecten die 

hierbij in overweging zijn genomen. Tot slot komen nog enkele vragen aan bod die te maken hebben 

met de theorie van Bordwell en Thompson (2004) over bewegende beelden. 

 

Topiclijs voor het interview met de medewerkers van de Spoedeisende Hulp 

Om te achterhalen hoe medewerkers van de Spoedeisende Hulp de visuele tekens interpreteren en 

welke betekenis zij aan de boodschap toekennen die deze tekens communiceren, zal ik een interview 

afnemen met veertien medewerkers van de Spoedeisende Hulp. De respondenten krijgen eerst het 

filmpje te zien en daarna zal aan de hand van de topiclijst (zie bijlage 3) het interview worden 

afgenomen. De representatieve metafunctie staat wederom centraal, omdat het gaat om de tekens die 

te zien zijn en de betekenis die daar door de medewerkers van de Spoedeisende Hulp aan gegeven 

wordt. De interpersoonlijke metafunctie zal ik niet behandelen, omdat het niet mijn doel is om te 

onderzoeken of medewerkers van de Spoedeisende Hulp zich kunnen identificeren met de boodschap. 

Ook de compositionele metafunctie zal niet behandeld worden, uitgezonderd van het onderdeel 

‘modality’ wat ik hier wederom onder de representatieve metafunctie plaats.  

 

 

 

 

 

 



 
40 

4 SEMIOTISCHE ANALYSE 

 

4.1 Inleiding 

Welke visuele tekens zijn er in het filmpje te zien en welke betekenis kan hieraan gekoppeld worden? Aan de 

hand van een door mijzelf uitgevoerde semiotische analyse –per shot- zal ik in dit hoofdstuk een 

antwoord op deze eerste deelvraag geven. De representatieve metafunctie van Harrison (2003), 

gebaseerd op de inzichten van Kress en van Leeuwen (1996), aangevuld met het aspect ‘modality’, 

dient als leidraad voor de semiotische analyse. Tevens zal ik aangeven wat voor soort metaforen er te 

zien zijn. De representatieve metafunctie van Harrrison (2003) is echter leidend in de semiotische 

analyse, de metaforenanalyse werkt ondersteunend en biedt een extra verdiepingsslag in de analyse 

van de beelden. De theorie over bewegende beelden van Bordwell en Thompson (2004) zal gebruikt 

worden om te analyseren hoe het verhaal dat in dit filmpje te zien is, is opgebouwd. In paragraaf 2 

zal ik eerst de verhaallijn beschrijven die in het filmpje getoond wordt.  In paragraaf 3 wordt ieder 

shot geanalyseerd en eindig ik met het geven van een antwoord op de eerste deelvraag. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met een resumé in paragraaf 4, waarin de belangrijkste zaken uit dit 

hoofdstuk worden samengevat.  

 

4.2 Waar gaat het filmpje over? 

Het filmpje start met het logo van de conventie van Genève, met op de achtergrond het gebouw van 

de Verenigde Naties in Genève. De voice-over zegt: “Artikel 18, van de Conventie van Genève”. 

Vervolgens is te zien hoe in dit gebouw veel mensen aan lange tafels zitten. Op de tafels liggen veel 

papieren en er wordt een beeld geschetst dat deze mensen aan het onderhandelen zijn over artikel 18. 

De voice-over licht vervolgens toe wat er in artikel 18 staat. De inhoud van artikel 18 wordt 

ondersteund door beelden uit oorlogstijd. Deze oorlogstijd start met het beeld van een vlag van het 

Rode Kruis die boven een tent wappert. In de tent staan diverse hulpverleners en er wordt een 

brancard met een gewonde persoon voor de tent neergezet. Enkele hulpverleners ontfermen zich 

over dit slachtoffer. Dat het om een oorlogsslachtoffer gaat bevestigt het volgende beeld dat te zien 

is: twee soldaten liggen op de grond, tussen het hoge gras en één van hen vuurt zijn geweer af. 

Vervolgens is veel rook en een explosie te zien. Hierna wordt een slachtoffer met een lap over zijn 

oog getoond, een hulpverlener kijkt onder deze lap. Het volgende beeld toont een andere 

hulpverlener die een baby vasthoudt en deze zachtjes over het hoofd aait. Vervolgens is te zien hoe 

een gewonde persoon op een brancard door hulpverleners vanuit een tent naar buiten wordt 

gedragen. Een waarschuwingsbord is het volgende beeld dat te zien is: er wordt door middel van een 

soort verkeersbord aangegeven dat in het gebied waar de hulpverleners werkzaam zijn geen wapens 

zijn toegestaan. Vervolgens is te zien hoe twee personen met een Rode Kruis hesje aan, de achterklep 

van een wagen van het Rode Kruis dichtsmijten. De indruk ontstaat dat het een chaotische situatie is 

en dat de bestuurder van de wagen haast heeft. Hierna is een beeld te zien, waarbij ingezoomd is op 

twee handen die elkaar stevig vasthouden, aannemelijk is dat het om een soldaat en een slachtoffer 
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gaat. Vervolgens is een soldaat te zien, in de opening van een truck met een geweer. Hij zit in een 

waakzame houding en kan ieder moment vuren. Het laatste beeld in oorlogstijd is een beeld vanuit 

de lucht, er is een stuk grond met veel zand en droogte te zien. Er staan wat auto’s en het meest 

opvallend zijn vijf witte containers met een rood kruis erop. Waarschijnlijk gaat het hier om een 

kampement waar hulpverleners zich ontfermen over slachtoffers en waar geen bombardementen zijn. 

In de verte is wel rook te zien, het geeft de indruk van een oorlogsgebied. De voice-over is na dit 

laatste beeld ook klaar met het toelichten van de inhoud van artikel 18. De inhoud van artikel 18, dat 

dus ondersteund is door bovenbeschreven beelden luidt als volgt:  

 

 

 

 

 

 

Na het horen van artikel 18, ondersteund met beelden die bij de gesproken woorden passen, wordt 

het beeld helemaal zwart. In beeld verschijnt in witte letters de tekst: “Als we in oorlogstijd respect 

hebben voor hulpverleners… Waarom dan niet in vredestijd?” Hierna schakelt het beeld naar de 

hedendaagse tijd en is de wachtruimte van een Spoedeisende Hulp afdeling te zien. Er staan bankjes 

en een tafel met speelgoed en er zitten en staan wat mensen te wachten. Een wat oudere, forse man 

probeert links een witte deur met een rood kruis erop open te maken. Een blonde vrouw staat bij de 

receptie en wordt door een verpleegkundige die werkzaam is achter de balie geholpen. De blonde 

vrouw beweegt onrustig en schreeuwt ‘Hou je bek!’ Ze probeert de verpleegkundige aan de haren 

over de balie heen te trekken. Een andere verpleegkundige van achter de balie komt achter zijn 

computer vandaag, zegt ‘Hee, hee hee!!’ en snelt richting de verpleegkundige die door de vrouw 

wordt aangevallen. Het moment van de aanval wordt in slow motion herhaald, ingezoomd op de 

blonde vrouw en de verpleegster, waarbij enkel een eentonige soort ruis te horen is en niet het 

rumoer van de wachtkamer en het geschreeuw van de vrouw. Het filmpje wordt afgesloten met een 

zwart beeld en in witte letters de tekst: “Handen af van onze hulpverleners.” Tot slot is een witte 

achtergrond met het logo van SIRE te zien en de tekst: “Teken de petitie op handenaf.nl.”  

Bovenstaande tekst is een globale beschrijving van de verhaallijn die in dit filmpje te zien is. De 

semiotische analyse zal uitgevoerd worden op basis van shots. Deze analyse is specifieker dan de 

reeds gegeven globale omschrijving. De shots horen allemaal bij een bepaalde zin uit artikel 18. Een 

overzicht van de shot-indeling is te vinden in bijlage 1.  

 

 

 

 

 

 

“Ziekenhuizen, ingericht om zorg te verlenen in tijden van conflict aan gewonden en zieken, zwakkeren en 

aanstaande moeders, mogen nooit het doelwit van een aanval worden, maar zullen altijd gerespecteerd en 

beschermd worden.” 
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4.3 Semiotische analyse 

 

Shot 1 

Artikel 18 van de Conventie van Genève 

 

Figuur 4.2: shot 1 

 

Beschrijving: In dit shot is het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève te zien, vanaf de 

buitenkant. Het is een imposant en wit gebouw, met natuur eromheen. Het logo van de Conventie 

van Genève staan middenin het beeld met daarbij de jaartallen waarin de Conventie is opgericht en is 

aangevuld24. Onder het logo is het Romeinse cijfer MCMXLIX te zien, wat voor 1949 staat. Achter 

dit logo is een persoon te zien die in de tuin wandelt. Voor de analyse zal deze represented 

participant (RP) buiten beschouwing gelaten worden en zal alleen het gebouw als RP geanalyseerd 

worden.  

 

Narrative structure: in dit shot ontbreken vectoren, waardoor er geen beweging wordt gesuggereerd. 

Er wordt hierdoor geen verhaal gecreëerd in deze afbeelding, ‘action’ en ‘reaction’ ontbreken.  

 

Conceptual structure: het gebouw kan niet als lid van een bepaalde groep worden geclassificeerd. Wat 

het analytisch proces betreft, kan het gebouw als een geheel worden beschouwd, waarbinnen zich 

delen bevinden. Het gebouw zorgt ervoor dat er onderscheid tussen binnen en buiten ontstaat en kan 

als een containermetafoor worden beschouwd. Het gebouw zelf is ook een deel, omdat het deel 

uitmaakt van de omgeving waarin het staat en het gebouw is tevens een onderdeel van de Verenigde 

Naties. Het gebouw kan symbool staan voor de Conventie van Genève en daarmee tevens voor 

respect en veiligheid richting hulpverleners. Het internationale karakter van de Verenigde Naties 

betekent ook wat voor het gebouw, dat respect en veiligheid niet aan grenzen gebonden zijn en 

overal nageleefd dienen te worden. Het gebouw is statig en straalt kracht uit. Dit zou het concept 

van de wet kunnen representeren, waar artikel 18 een onderdeel van is.  

 

Modality: Kijkend naar het begrip ‘modality’, kan worden gesteld dat deze afbeelding redelijk 

waarheidsgetrouw is. De afbeelding verwijst naar een bestaand object in de werkelijkheid. Wat de 

                                                           
24 Bron: http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp geraadpleegd op 29 april 2012 

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
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afbeelding minder waarheidsgetrouw kan maken, is het feit dat er kleur ontbreekt en dat de 

afbeelding niet heel helder is, waardoor details moeilijk te zien zijn. Wat de afbeelding meer 

waarheidsgetrouw maakt is het feit dat de omgeving te zien is. Met name de bladeren van de boom 

op de voorgrond zorgen ervoor dat het gebouw in een bepaalde context geplaatst kan worden en dus 

onderdeel van een omgeving is. De lichtwerking in dit shot maakt het geheel ook meer 

waarheidsgetrouw, doordat we als kijker vanuit de schaduw (onder de boom) naar het gebouw kijken, 

wat in het licht staat. De omgeving zorgt er ook voor dat er diepteperspectief in dit shot ontstaat.  

 

Shot 2 

Artikel 18 van de Conventie van Genève 

 
Figuur 4.3: shot 2 

 

Beschrijving: Het is aannemelijk dat dit beeld de binnenkant van het hoofdkantoor van de Verenigde 

Naties representeert. Er zijn verschillende tafels te zien, waar mannen aan zitten. Ze dragen allemaal 

een pak en sommige mannen dragen een soort koptelefoon. De mannen zijn de RP’s in de afbeelding. 

 

Narrative structure:.  in het shot wordt ‘reaction’ gecreëerd doordat de RP’s oogcontact met elkaar 

hebben, zij lijken met elkaar te communiceren. De suggestie wordt gewekt dat zij het over de inhoud 

van artikel 18 hebben. Van ‘action’ is geen sprake in dit shot, er wordt geen verhaal gecreëerd door 

vectoren.  

 

Conceptual structure:  de RP’s die in dit shot te zien zijn, zijn onderdeel van een bepaalde groep. Zij 

vormen een groep die plaats heeft genomen in het gebouw en het zijn dus waarschijnlijk personen die 

een rol hebben bij het opstellen van de Conventie van Genève. Wat betreft de deel-geheel structuur, 

vormen de RP’s onderdeel van het gebouw van de Verenigde Naties.  In het voorgaande shot werd 

het gebouw als containermetafoor benoemd. De inhoud van deze container, de vergaderende mannen, 

kan gezien worden als een substantiemetafoor, zij bevinden zich in het gebouw. Het symbolische 

proces in dit shot kan staan voor rechtvaardigheid, bescherming en het stellen van grenzen voor 

mensen die anderen helpen in moeilijke tijden, zoals een oorlog.  Het beeld representeert op die 

manier aandacht en erkenning voor de situatie van hulpverleners in oorlogstijd. Net zoals in het 

eerste shot kan deze afbeelding staan voor het stellen van grenzen en het opstellen van een wet waar 

artikel 18 onderdeel van is.  
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Modality: Kijkend naar het ‘modality’ aspect, lijkt deze afbeelding waarheidsgetrouw, het lijkt alsof 

deze setting daadwerkelijk zo heeft plaatsgevonden. Net zoals bij het eerste shot kan het ontbreken 

van kleur en details de afbeelding wel minder waarheidsgetrouw maken. Er is geen gedetailleerde 

achtergrond te zien, waardoor niet met zekerheid te zeggen is dat dit beeld zich in het gebouw van 

de Verenigde Naties afspeelt. Dit doet afbreuk aan de ‘modality’. Ook worden licht en schaduw 

wederom niet maximaal gerepresenteerd en is de afbeelding niet heel helder. Dit kan de afbeelding 

echter ook authentiek maken en in die zin meer waarheidsgetrouw. 

 

Shot 3 

Ziekenhuizen… 

 

Figuur 4.4: shot 3 

 

Beschrijving: In dit derde shot is een wapperende vlag op de punt van een witte tent te zien. Op de 

vlag is een kruis te zien, wat gelinkt kan worden aan een bepaalde organisatie: het Rode Kruis. De 

vlag is de RP in dit shot. Op de achtergrond is de lucht te zien en links en rechts wordt de bovenkant 

van een boom weergegeven. De linker boom oogt dichterbij dan de rechter boom. 

 

Narrative structure: er is in dit shot geen sprake van oogcontact tussen RP’s, waardoor er geen 

‘reaction’ is. Er is wel sprake van ‘action’ omdat de vlag beweegt, deze wappert namelijk in de wind.  

 

Conceptual structure: de vlag kan als onderdeel van een bepaalde groep worden gezien, namelijk als 

onderdeel van het Rode Kruis. Doordat er een stukje van een tent te zien is, kan ook gesteld worden 

dat de vlag deel van iets is: de tent vormt het geheel waar de vlag onderdeel van uitmaakt. De tent 

kan op deze manier als een containermetafoor worden gezien en creëert een scheiding tussen binnen 

(in de tent) en buiten (de vlag, bomen en lucht). De symbolische betekenis die aan de vlag toegekend 

kan worden heeft te maken met de waarden en doelen die bij het Rode Kruis passen: verzorging, 

hulp, veiligheid en bescherming. De vlag kan ook de top van iets representeren en staan voor een 

doel dat is bereikt, bijvoorbeeld de inwerkingtreding van artikel 18. Door de afbeelding met de tekst 

te combineren, kan ook aangenomen worden dat de vlag een ziekenhuis representeert, een veilige 

omgeving waar geen oorlog is en waar zorg geboden wordt aan slachtoffers.  

 



 
45 

Modality: Wat ‘modality’ betreft is deze afbeelding waarheidsgetrouw, de vlag wappert in de wind en 

lijkt een realistische weergave van een vlag te zijn. Wederom is het ontbreken van kleur, licht en 

helderheid een reden om de afbeelding als minder waarheidsgetrouw te beoordelen. Doordat er lucht 

en bomen op de achtergrond te zien zijn, kan de vlag wel in een bepaalde context worden geplaatst 

en wordt er een diepteperspectief gecreëerd, wat weer bijdraagt aan de ‘modality’.  

 

Shot 4 

… Ingericht om zorg te verlenen in tijden van conflict… 

 

Figuur 4.5: shot 4  

 

Beschrijving: In dit shot is te zien hoe een gewond persoon op een brancard voor een open tent wordt 

neergezet en hoe diverse hulpverleners in diezelfde tent klaar staan om hem op te vangen. In de tent 

lijkt een soort operatietafel klaar te staan met een laken eroverheen. De hulpverleners in de tent 

staan achter deze tafel en enkele hulpverleners dragen een mondkapje, wat kan betekenen dat zij het 

slachtoffer gaan opereren. Rechts snellen een paar hulpverleners naar de brancard om zich over het 

slachtoffer te ontfermen. De hulpverleners en het slachtoffer zijn een RP, net zoals de tent die (deels) 

te zien is. Aannemelijk is dat het om de tent gaat waarvan de vlag in het vorige shot te zien was. 

 

Narrative structure: in dit shot is sprake van ‘action’ en ‘reaction’. ‘Action’ wordt gecreëerd door de 

aanwezigheid van vectoren, in dit geval de bewegende lichamen van de RP’s. Dit maakt het voor de 

kijker mogelijk om een verhaal te maken, er vinden handelingen plaats. Naast deze bewegende 

lichamen is er ook oogcontact tussen de RP’s: de linker hulpverlener die de brancard draagt, kijkt de 

hulpbehoevende aan. De drie hulpverleners die zich aan de rechterkant over de brancard buigen, 

kijken tevens naar de hulpbehoevende, waardoor er oogcontact ontstaat. Hierdoor ontstaat ‘reaction’, 

wat tevens bijdraagt aan de mogelijkheid tot het maken van een verhaal: de hulpverleners 

constateren dat het slachtoffer hulp nodig heeft en ontfermen zich over het slachtoffer.  

 

Conceptual structure: de RP’s zijn onderdeel van een bepaalde groep. Het slachtoffer zou de slachtoffers 

die in een oorlog vallen kunnen representeren en de hulpverleners behoren tot de helpers van deze 

slachtoffers. Zowel de hulpverleners als het slachtoffer zijn onderdeel van de (Vietnam) oorlog. De 

tent zou een ziekenhuis kunnen representeren. Wat betreft de deel-geheel structuur, kunnen de 
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personen die te zien zijn, dus de hulpverleners en het slachtoffer, als onderdeel van de tent worden 

gezien. De tent staat hier dan voor het geheel en de personen staan voor de delen. Daarnaast kan de 

tent als een veilig deel worden gezien in het geheel van gevaar en de vijandige omgeving die bij een 

oorlog horen. Dit is tevens te beschouwen als een containermetafoor: de tent zorgt dat er een 

binnen-buiten oriëntatie kan ontstaan. De hulpverleners bevinden zich grotendeels in de tent, een 

veilige omgeving, het slachtoffer en de dragers ervan bevinden zich buiten de tent, een gevaarlijke en 

vijandige omgeving. Het symbolische aspect van dit beeld zou kunnen zijn dat de hulpverleners 

symbool staan voor veiligheid, gezondheid en bescherming. Kijkend naar de inhoud van artikel 18 

past dit beeld goed bij het eerste deel van de tekst die onderin beeld te zien is: “ingericht om zorg te 

verlenen.”  Het concept dat wordt gerepresenteerd is dus het bieden van hulp aan degenen die dit 

nodig hebben, in een veilige en stabiele omgeving.  

 

Modality: Wat ‘modality’ betreft is deze afbeelding te vergelijken met de voorgaande shots. Door het 

ontbreken van kleur, details en helderheid wordt de afbeelding minder waarheidsgetrouw. Wel lijkt 

de kleding van de hulpverleners waarheidsgetrouw, door de witte kleur en de mondkapjes en 

hoofddeksels (die waarschijnlijk om hygiënische redenen worden gedragen). De witte kleur is 

vandaag de dag ook nog herkenbaar voor hulpverleners en creëert dus een link met de zorgsector. 

De tent zou als een achtergrond kunnen fungeren, maar er is weinig van de omgeving te zien, wat 

afbreuk doet aan de ‘contextualization’. Doordat de kijker in de tent kan kijken, wordt er wel een 

diepteperspectief gecreëerd in deze afbeelding. De aanwezigheid van licht en schaduw is op deze 

afbeelding toegenomen in vergelijking met de hiervoor geanalyseerde shots: in de tent is het 

donkerder en er zijn diverse schaduwen te zien, bijvoorbeeld op het bed dat in de tent staat.  

 

Shot 5 

… Ingericht om zorg te verlenen in tijden van conflict… 

 

Figuur 4.6: shot 5 

 

Beschrijving: In dit shot is te zien hoe twee soldaten in het hoge gras liggen, één van hen vuurt een 

geweer af en om hen heen is rook. Het lijkt een droge omgeving, gezien de lichte kleur van het hoge 

gras en de aanwezigheid van dorre struiken. Deze twee soldaten zijn de twee RP’s die op deze 

afbeelding te zien zijn.  Zij dragen een soldatenuniform. 
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Narrative structure: in dit shot is beweging te zien, de rechter soldaat vuurt namelijk zijn geweer af. 

Tevens circuleert er rechts in beeld veel rook, wat suggereert dat er al eerder een bom ontploft is. De 

beweging zorgt voor ‘action’, waardoor er bij dit shot een verhaal gecreëerd kan worden: de soldaten 

zijn onderdeel van een gevecht en zijn verwikkeld in een strijd waarbij bommen en geweren de 

hoofdrol spelen. Er is geen sprake van oogcontact tussen de RP’s, dus ook niet van ‘reaction’.  

 

Conceptual structure: wat classificatie betreft, zijn de soldaten onderdeel van een bepaalde groep, het 

leger. Tevens zijn zij onderdeel van een bepaald geheel, zij zijn onderdeel van de (Vietnam) oorlog. 

Symbolisch gezien kan zowel de term ‘vijand’ als ‘redder’ aan de soldaten worden toegekend: het is 

op basis van deze afbeelding moeilijk om te zeggen van welke partij de soldaten zijn. Doordat de 

kijker mee kijkt met de soldaten, kijken we misschien in de richting van de vijand en het gevaar. Dit 

zou kunnen betekenen dat de kijkers zich ook in het heden moeten verweren tegen de vijand en op 

moeten komen tegen de heersende agressie en het geweld in onze maatschappij. Kijkend naar de 

oriëntatiemetafoor kan gesteld worden dat de soldaten op de grond liggen. Dit kan betekenen dat zij 

overheerst worden door de vijand, omdat zij zich beneden bevinden en macht juist boven is. De 

afbeelding kan voor oorlogstijd staan. Dit valt samen met het tweede deel van de ondertiteling die te 

zien is: “in tijden van conflict.” De rook en het geweer zijn tekens van strijd en kunnen symbool staan 

voor  agressie en geweld.  

 

Modality: Wat ‘modality’ betreft is deze afbeelding redelijk waarheidsgetrouw. De soldaten en de 

omgeving lijken echt te bestaan. Er is sprake van een achtergrond, waardoor de afbeelding in een 

bepaalde context geplaatst kan worden. Veel details over deze context worden echter niet 

weergegeven, het is aan de hand van deze afbeelding niet mogelijk om vast te stellen in welk gebied 

de soldaten zich bevinden. Helderheid, kleurgebruik, representatie en illuminatie zijn niet duidelijk 

weergegeven op deze afbeelding. Het is lastig om de twee lichamen van de soldaten van elkaar te 

onderscheiden en door de minimale aanwezigheid van licht en schaduw en het ontbreken van kleur is 

het niet mogelijk om veel details te zien op deze afbeelding.  

 

Shot 6 

… Ingericht om zorg te verlenen in tijden van conflict… 

 

Afbeelding 4.7: shot 6 
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Beschrijving: In dit shot is een ontploffing te zien, gevolgd door veel zwarte, witte en grijze rook. 

Rechts in beeld is een hand te zien, die naar de ontploffing wijst. Deze hand hoort bij een RP die we 

verder niet zien in dit shot. Naast deze hand zijn er geen RP’s te zien. 

 

Narrative structure: in deze afbeelding is beweging aanwezig, hoewel deze niet direct aan een RP 

gelinkt kan worden. De ontploffing zorgt voor rook en creëert ‘action’ in dit shot:  het is aannemelijk 

dat er zojuist een bomaanslag is gepleegd in het oorlogsgebied. Er is geen oogcontact tussen RP’s en 

dus ook geen sprake van ‘reaction’.  

 

Conceptual structure: aangezien er geen RP in dit shot te zien is, is het niet mogelijk om aan te geven 

waar de RP onderdeel van uitmaakt en hoe de deel-geheel structuur is. De ontploffing maakt deel uit 

van de oorlogstijd en is een zichtbaar gevolg van het geweld. De ontploffing kan symbool staan voor 

de tijden van conflict, waar in artikel 18  (in de ondertiteling) naar wordt gerefereerd. De wijzende 

hand kan symbool staan voor de aandacht die nodig is voor agressie en geweld, de hand wijst 

namelijk naar het zichtbare effect van het geweld. De hand kan ook dienen om een bepaald gebied, 

een grens aan te geven. De hand wijst naar het gevaarlijke oorlogsgebied alsof het iets is wat zich 

elders bevind.  

 

Modality: Kijkend naar ‘modality’ lijkt deze afbeelding een echte bomaanslag te representeren. Er is 

geen kleur te zien op deze afbeelding en ook wordt niet duidelijk in wat voor soort omgeving de 

ontploffing plaats vindt. Dit heeft te maken met de rook die ervoor zorgt dat de context van de 

afbeelding vervaagt en met het ontbreken van details en helderheid.   

 

Shot 7 

… Aan gewonden en zieken, zwakkeren en aanstaande moeders, 

 

Figuur 4.8: shot 7  

 

Beschrijving: In dit shot is een mannelijk slachtoffer te zien dat op een brancard ligt, er ligt een deken 

over hem heen. Een ander persoon, waarschijnlijk een hulpverlener, bukt zich over dit slachtoffer 

heen en kijkt onder de lap die om het hoofd van het slachtoffer gebonden is. Er lijkt bloed uit het oog 
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van het slachtoffer te stromen. Op de achtergrond is een deel van een tent te zien, de brancard staat 

buiten op het gras.  De twee personen zijn de RP’s op deze afbeelding.  

 

Narrative structure: in dit shot is sprake van beweging, de rechter RP houdt namelijk het verband 

omhoog en kijkt naar de wond van de andere RP. Dit suggereert ook dat er oogcontact is, hoewel 

niet helemaal duidelijk is of de gewonde RP kan zien, gezien de wond aan zijn gezicht. Door deze 

beweging en het waarschijnlijke oogcontact ontstaat er zowel ‘action’ als ‘reaction’ in dit shot. Er 

wordt een gewond of ziek slachtoffer gerepresenteerd, dit komt tevens terug in de ondertiteling. Het 

verhaal dat hierbij gecreëerd kan worden is dat van een hulpverlener die een slachtoffer bekijkt en 

inschat hoe de toestand van het slachtoffer is.  

 

Conceptual structure: het slachtoffer maakt deel uit van de groep slachtoffers die in een oorlog vallen en 

de rechter RP, waarschijnlijk hulpverlener, staat voor degenen die deze slachtoffers helpen. Beide 

RP’s maken deel uit van de (Vietnam) oorlog. De tent op de achtergrond kan als een 

containermetafoor beschouwd worden en creëert het beeld dat de RP’s zich buiten bevinden. Ook de 

oriëntatiemetafoor is te zien in deze afbeelding: de hulpverlener bevindt zich boven het slachtoffer. 

Dit kan betekenen dat de hulpverlener de situatie beheerst en het slachtoffer kan helpen. Het 

symbolische aspect van dit shot zou kunnen zijn dat er ondanks geweld, pijn en ziekte in moeilijke 

tijden altijd een helpende hand geboden wordt. Dit is tevens het concept dat gerepresenteerd wordt.  

 

Modality: De afwezigheid van kleur op deze afbeelding maakt dat de afbeelding minder 

waarheidsgetrouw wordt. De twee personen die worden gerepresenteerd lijken echt te bestaan. Er is 

op de achtergrond een stuk van een tent te zien, maar door het ontbreken van details kan de 

afbeelding niet echt in een bepaalde context geplaatst worden. Wel kan de tent symbool staan voor 

bescherming tegen het geweld dat zich buiten afspeelt. De afbeelding is niet heel helder en licht en 

schaduw zijn minimaal aanwezig, waardoor de details niet goed te zien zijn. Doordat de hulpverlener 

meer op de voorgrond zit en er een deel van de achtergrond te zien is (de tent), ontstaat er wel een 

diepteperspectief in deze afbeelding.  
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Shot 8 

… Aan gewonden en zieken, zwakkeren en aanstaande moeders, 

 

Figuur 4.9: shot 8 

 

Beschrijving: In dit shot zijn twee RP’s te zien: een man en een baby. De man houdt de baby vast. De 

baby is waarschijnlijk gewond, gezien het verband om het hoofdje. De huidskleur van de baby is heel 

erg licht in vergelijking met de huidskleur van de man. De man buigt zich beschermend over de baby 

en aait deze over de zijkant van het hoofdje.  

 

Narrative structure: in dit shot is zowel sprake van beweging als van oogcontact. Hierdoor ontstaan 

‘action’ en ‘reaction’ en kan de kijker een verhaal creëren: de man kijkt de baby aan en aait het 

zachtjes over het hoofd, de grote hand lijkt het kleine hoofdje te beschermen. Hieruit kan worden 

opgemaakt dat de man zich over de baby ontfermt en hulp wil bieden bij het genezen van de wonden.  

 

Conceptual structure: beide RP’s maken onderdeel uit van de (Vietnam) oorlog, de één in de rol van 

slachtoffer, de ander in de rol van helper. De baby kan staan voor de onschuldige en onnodige 

slachtoffers die in de oorlog vallen. Een baby kan gezien worden als een onbeschreven blad en heeft 

nog niets goed of fout gedaan, maar is wel het slachtoffer van geweld in oorlogstijd. De man kan 

staan voor de hulpverlener die deze slachtoffers kan helpen tijdens hun herstel en hen kan 

beschermen. Ook met de tekst kan een link worden gemaakt, de baby kan refereren naar “aanstaande 

moeders”. Symbolisch gezien kan de man dus voor helper of beschermer van een slachtoffer staan. 

Dit beeld wordt versterkt doordat de man  groot is en de baby klein: de man ontfermt zich over de 

baby. De oriëntatiemetafoor is in dit beeld wederom duidelijk te zien: de hulpverlener is groter en 

boven het slachtoffer, wat kan betekenen dat de hulpverlener de situatie beheerst en het slachtoffer 

kan helpen.  

 

Modality: De aanwezigheid van kleur in dit shot draagt bij aan de ‘modality’. Zowel de man als de 

baby worden gerepresenteerd alsof zij echt bestaan.  Op deze afbeelding ontbreekt een achtergrond, 

linksachter in beeld lijkt een stukje gras te worden gerepresenteerd, maar het is niet mogelijk om op 

basis van deze afbeelding te analyseren in welke omgeving de RP’s zich bevinden. De afbeelding is 
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niet heel helder en er wordt ook weinig schaduw getoond. Er zijn niet veel details te zien. Het 

diepteperspectief verhoogt de ‘modality’ in deze afbeelding.  

 

Shot 9 

… Mogen nooit het doelwit van een aanval worden.. 

 
Figuur 4.10: shot 9 

 

Beschrijving: Op deze afbeelding is een legertent met een witte vlag met een rood kruis erop te zien. 

Een slachtoffer, afkomstig uit de tent, wordt op een brancard met een infuus door enkele 

hulpverleners weggedragen. Het lichaam op de brancard oogt erg klein, wat de suggestie wekt dat 

het om een kind gaat. De RP’s op deze afbeelding zijn de tent, het slachtoffer en de drie 

hulpverleners.  

 

Narrative structure: er is oogcontact tussen de voorste hulpverlener en het slachtoffer, waardoor 

‘reaction’ wordt gecreëerd. Daarnaast is er ook sprake van ‘action’ omdat de hulpverleners de 

brancard met het slachtoffer erop dragen en dus op die manier voor beweging zorgen. Het verhaal 

hierbij kan zijn dat het slachtoffer zojuist in de tent medische hulp heeft ontvangen en nu naar een 

bed of een andere tent wordt gebracht. 

 

Conceptual structure: wederom staan de hulpverleners voor de helpers in oorlogstijd en het slachtoffer 

representeert de slachtoffers die in een oorlog vallen. Zowel het slachtoffer als de hulpverleners 

maken onderdeel uit van de (Vietnam) oorlog. Tevens is het zo dat de hulpverleners en het 

slachtoffer zich eerst in de tent bevonden, waardoor zij dus ook deel van de tent uitmaakten. Hier is 

wederom sprake van de containermetafoor: het is mogelijk om op basis van de afbeelding een 

onderscheid tussen binnen en buiten te maken. De hulpverleners dragen het slachtoffer, waardoor 

het slachtoffer dichter bij de grond is en de hulpverleners zich boven het slachtoffer bevinden. Deze 

oriëntatiemetafoor kan wederom betekenen dat de hulpverleners de situatie beheersen en het 

slachtoffer kunnen helpen. Symbolische gezien kan de tent een ziekenhuis representeren. Het is een 

aparte ruimte die herkenbaar is aan het logo van het Rode Kruis. De belangrijke positie van de 

hulpverleners in oorlogstijd wordt benadrukt door de tekst uit artikel 18 die in de ondertiteling 
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wordt weergegeven: zij mogen nooit het doelwit van een aanval worden. Deze afbeelding staat voor 

het concept dat hulpverleners er alles aan doen om slachtoffers in veiligheid te brengen, zij 

verzorgen, vervoeren en beschermen slachtoffers wanneer dit nodig is. Om deze reden verdienen zij 

respect en bescherming en mogen nooit het doelwit van een aanval worden.   

 

Modality: In deze afbeelding is wederom kleur te zien, wat de ‘modality’ verhoogt. De RP’s en de 

omgeving lijken echt zo te bestaan. De achtergrond is gedetailleerd, hoewel dit op deze afbeelding 

niet goed te zien is. In het filmpje is nog te zien hoe de hulpverleners de brancard verder dragen en 

dat het tafereel zich in een rustige omgeving afspeelt. Hieruit kan worden opgemaakt dat de RP’s 

zich in een beschermd kampement bevinden waar hulpverlening wordt geboden en waar geen geweld 

plaats vindt. Er is op de afbeelding veel (dag)licht te zien, wat bijdraagt aan de ‘modality’. De beelden 

zijn redelijk helder en ook het diepteperspectief draagt bij aan het realiteitsgehalte van deze 

afbeelding. Er zijn details te zien, zoals het infuus, een zonnebril en een potlood achter het oor van de 

linker hulpverlener. Deze details verhogen het realiteitsgehalte van de afbeelding.  

 

Shot 10 

… Mogen nooit het doelwit van een aanval worden.. 

 

Figuur 11: shot 10 

 

Beschrijving: Op deze afbeelding zijn twee borden te zien, waarvan er één naar rechts wijst met de 

tekst ‘AMB. STOP HERE’. Op het bord eronder is een afbeelding van een geweer te zien met een 

kruis er doorheen en de tekst: ‘ collect patient’s records & give to clerks. Remain in vehicle’. Beide 

borden zijn een RP. 

 

Narrative structure: in dit shot is geen sprake van oogcontact of beweging. Het bovenste bord geeft 

wel een bepaalde richting aan, het wijst naar rechts. De teksten op de borden maken het mogelijk dat 

er door de kijker toch een verhaal gecreëerd kan worden, ondanks het ontbreken van ‘action’ en 

‘reaction’ in deze afbeelding. Het bovenste bord zou aan kunnen geven waar ambulances moeten 

stoppen, als zij een slachtoffer naar de hulpverleners willen brengen. Het onderste bord instrueert de 

bestuurder dat de gegevens van de patiënt aan de secretaris gegeven dienen te worden en dat de 

bestuurder in zijn wagen moet blijven zitten. Het doorkruiste wapen zou aan kunnen geven dat de 

bestuurder een wapenvrije zone gaat betreden.   
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Conceptual structure: de RP’s zijn onderdeel van een bepaald gebied, namelijk een beschermd gebied. 

Een gebied waar hulpverleners hun werk doen en wapens niet zijn toegestaan. Het woord ‘AMB’ zou 

voor ‘ambulance’ kunnen staan en wijst dus in een richting waar het voor de bestuurder van de 

ambulance veilig is om te rijden. Het onderste bord geeft in tekst en beeld aan dat er geen geweren 

gebruikt mogen worden en dat de conditie en veiligheid van het slachtoffer centraal staan. Beide 

borden maken onderdeel uit van een beschermd gebied en staan hier ook symbool voor. De 

ondertiteling versterkt dit beeld ook. De borden kunnen binnen de containermetafoor geplaatst 

worden want zij geven een grens aan, een bepaald gebied. Rechts is een veilige zone, aan de 

‘binnenkant van de borden’. De linkerkant kan als de ‘buitenkant’ worden gezien en representeert een 

onveilig gebied. 

 

Modality: Het is een afbeelding met een hoog realiteitsgehalte. De aanwezigheid van kleur zorgt 

ervoor dat de afbeelding realistisch lijkt. De borden lijken echt te bestaan. De omgeving is een gebied 

wat bestaat uit droog gras en zand en maakt een verwoeste indruk. De representatie van deze 

achtergrond draagt bij aan de ‘contextualization’. De afbeelding bevat voldoende licht en toont 

details en diepteperspectief, wat het realiteitsgehalte van de afbeelding verhoogt.  

 

Shot 11 

… Maar zullen altijd gerespecteerd en beschermd worden. 

 
Figuur 4.12: shot 11 

 

Beschrijving: In dit shot is te zien hoe de achterklep van een wit ambulance busje wordt dichtgegooid 

door een man, die een hesje van het Rode Kruis draagt. Aan de linker achterkant van het busje is ook 

een Rode Kruis vlag bevestigd en op de achterkant van het busje staan Arabische letters. De situatie 

is ietwat chaotisch en de bestuurder van het busje lijkt haast te hebben. Er zijn diverse RP’s te zien 

maar voor de analyse wordt gekeken naar het busje als RP en de persoon die de achterklep van het 

busje dichtgooit.  

 

Narrative structure: in dit shot is sprake van oogcontact, de man kijkt namelijk naar het busje. Hoewel 

het busje niet terug kan kijken, ontstaat hier toch een vorm van ‘reaction’. Van ‘action’ is  ook sprake, 

doordat de persoon de achterklep van het busje met flinke kracht dichtgooit en vervolgens het busje 

met een snelle vaart wegrijdt. Dit zou kunnen betekenen dat in het busje een gewond slachtoffer ligt 
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dat door de man in het Rode Kruis hesje in de wagen is gelegd en nu met spoed naar een ziekenhuis 

gebracht moet worden. 

 

Conceptual structure: de RP met het Rode Kruis hesje aan, kan geplaatst worden in de groep 

‘hulpverlening’, net zoals het busje. Beide staan voor hulpverlening en zorg. Zowel het busje als de 

persoon zijn onderdeel van het Rode Kruis. Het teken van het Rode Kruis is zowel op het hesje van 

de man als op het busje afgebeeld en staat symbool voor hulpverlening. Daarnaast kan deze 

afbeelding, onder andere door de gehaaste beweging waarmee het busje wordt afgesloten, staan voor 

de noodzaak van snelle en goede hulpverlening. In de zorg kan geen tijd verspild worden en moet 

snel worden gehandeld, omdat er mensenlevens op het spel staan. Het busje kan als een 

containermetafoor gezien worden en kan staan voor veiligheid in de bus. De omgeving, buiten, is 

chaotisch en druk en kan als onveilig worden gezien.  

 

Modality: Het realiteitsgehalte van deze afbeelding is hoog: de afbeelding is in kleur weergegeven en 

er is een gedetailleerde achtergrond aanwezig, waardoor de afbeelding in een bepaalde context 

geplaatst kan worden. Er worden details getoond en ook het diepteperspectief en de aanwezigheid 

van licht en helderheid maken dat in deze afbeelding sprake is van een hoge ‘modality’. 

 

Shot 12 

… Maar zullen altijd gerespecteerd en beschermd worden. 

 

Figuur 4.13: shot 12 

 

Beschrijving: In dit shot zijn twee handen te zien die elkaar vastpakken. Het is aannemelijk dat het om 

de hand van een soldaat/hulpverlener gaat, dit lijkt de hand van een vrouw te zijn. De andere arm 

representeert het slachtoffer. De soldaat houdt het slachtoffer van boven vast en draagt een ring. Er 

zijn twee RP’s op deze afbeelding te zien: de hulpverlener/soldaat en de hulpbehoevende. 

 

Narrative structure: er is geen sprake van oogcontact op deze afbeelding en dus ook niet van ‘reaction’. 

Wel is er sprake van ‘action’, omdat de handen een beweging suggereren. Het zou kunnen betekenen 

dat de hulpverlener het slachtoffer nabijheid en steun biedt. 
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Conceptual structure:  beide RP’s zijn onderdeel van een groep, zij representeren de hulpverleners en 

slachtoffers in oorlogstijd. Hoewel zij allebei tot een andere groep behoren, worden zij in deze 

afbeelding toch als een geheel getoond. Het zijn twee verschillende partijen die samenkomen.  De 

hulpverlener bevindt zich boven het slachtoffer. Uit deze oriëntatiemetafoor kan geconcludeerd 

worden dat de hulpverlener de situatie beheerst en zich over het slachtoffer ontfermt. Het slachtoffer 

bevindt zich beneden, wat aangeeft dat het zwakker is dan de hulpverlener en hulpbehoevend is. De 

symbolische betekenis hangt samen met de ondertiteling die te zien is: de handen representeren 

respect en bescherming. De hulpverlener biedt een helpende hand aan het slachtoffer. Deze handen 

komen in meerdere shots terug en zijn ook in samenhang met de boodschap van het filmpje: handen 

af van onze hulpverleners. Ook kunnen zij staan voor het samenbundelen van krachten, samen sta je 

sterk en kun je meer dan wanneer je alleen bent.  De kniebeschermer die de hulpverlener draagt kan 

staan voor bescherming van de hulpverleners. Op die manier kunnen zij slachtoffers helpen omdat zij 

dan gewoon hun werk kunnen doen. De hulpverlener lijkt ook een rood/witte polsband te dragen, 

wat symbool zou kunnen staan voor het Rode Kruis.  

 

Modality: Deze afbeelding heeft een hoog realiteitsgehalte. De handen lijken echt zo te bestaan. Door 

de aanwezigheid van kleur, licht, schaduw, details, diepte en helderheid is in deze afbeelding sprake 

van een hoge ‘modality’. Er ontbreekt echter wel een achtergrond, wat weer afbreuk doet aan de 

‘modality’: het is niet duidelijk in welke context deze setting plaats vindt. De kleding van de 

hulpverlener is ook typerend, de kleuren zijn legerkleuren en hierdoor kan direct een link worden 

gelegd met oorlogstijd. Ook de kniebeschermer insinueert dat er bescherming tegen geweld nodig is 

en hierdoor is het aannemelijk dat de RP’s zich in een oorlogsgebied bevinden.  

 

Shot 13 

… Maar zullen altijd gerespecteerd en beschermd worden. 

 

Figuur 4.14: shot 13 

 

Beschrijving: In dit shot lijkt het alsof de kijker zich in een truck bevindt. Vanuit de truck zien we een 

soldaat die de uitgang van de truck bewaakt met een geweer, buiten is rook van bommen te zien, wat 

suggereert dat de truck een oorlogsgebied nadert of verlaat. De soldaat en de truck kunnen als RP 

worden beschouwd.  
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Narrative structure:  in dit shot is geen sprake van ‘reaction’, vanwege het ontbreken van oogcontact. 

Wel is sprake van ‘action’, de manier waarop de soldaat het wapen vasthoudt suggereert dat hij ieder 

moment een schot kan lossen. De truck rijdt ook en creëert dus ook beweging, wat kan betekenen dat 

de soldaat onderweg is naar een oorlogsgebied of juist een oorlogsgebied verlaat. 

 

Conceptual structure: de soldaat is onderdeel van de truck. De soldaat behoort tot het leger en zowel de 

soldaat als de truck zijn onderdeel van de oorlog. De soldaat kan bescherming representeren, door de 

waakzame houding en het geweer. Met het geweer kan het gevaar letterlijk uit de weg geruimd 

worden. De truck kan ook bescherming representeren, zowel voor de soldaat als voor de situatie. Het 

is een veilig omhulsel voor de soldaat en de soldaat kan vanaf een afstand alles in de gaten houden. 

Dit verwijst wederom naar de containermetafoor: in de truck is de situatie veilig, buiten de truck is 

een oorlogsgebied, wat een onveilige situatie representeert. De soldaat kan worden gezien als 

substantie, omdat de soldaat zich in de truck bevindt.  

 

Modality: Deze afbeelding heeft een hoog realiteitsgehalte door de aanwezigheid van kleur, details, 

diepteperspectief, licht en helderheid. De soldaat en de truck lijken echt zo te bestaan en de 

achtergrond maakt dat de afbeelding in een bepaalde context kan worden geplaatst, hoewel niet 

duidelijk is of de soldaat onderweg is richting een oorlogsgebied of juist een gebied verlaat. Dit doet 

verder niet veel afbreuk aan de ‘modality’, de afbeelding lijkt een realistische weergave van een 

bestaande situatie.  

 

Shot 14 

… Maar zullen altijd gerespecteerd en beschermd worden. 

 
Figuur 4.15: shot 14 

 

Beschrijving: Vanuit de lucht zijn links vijf witte containers met een rood kruis erop te zien. Er 

omheen is veel zand, er staan enkele auto’s en aan de overkant van de weg staat een flatgebouw. Heel 

ver op de achtergrond lijkt er rook op te stijgen, waarschijnlijk afkomstig van bommen. Het is 

aannemelijk dat het om een gebied van hulpverleners gaat, gezien het Rode Kruis logo en de 

afwezigheid van soldaten. De opvallendste RP’s zijn de vijf witte containers.  



 
57 

Narrative structure: er is geen sprake van beweging of oogcontact, waardoor op basis van deze 

afbeelding geen verhaal kan worden geconstrueerd.  

 

Conceptual structure: het geheel maakt een rustige indruk, vooral gezien de voorgaande 

oorlogsbeelden. De RP’s hebben, op één container na, het logo van het Rode Kruis op het dak, wat 

symbool staat voor hulpverlening en zorg. De afbeelding representeert een veilig gebied, er zijn geen 

soldaten en slachtoffers. De witte containers zijn afgesloten en op zichzelf staande delen die 

onderdeel uitmaken van het veilige gebied. De containers creëren een verschil tussen binnen en 

buiten, tussen het gebied en de containers. In de containers is het veilig en word je verzorgd. 

Daarbuiten is het (als het goed is) ook veilig, maar wordt geen hulp verleend. De containers 

representeren bescherming en staan hiermee symbool voor veiligheid, zorg en een rustige omgeving 

die zich buiten het oorlogsgebied bevindt. Binnen de containers is het alsof er geen oorlog is, er is 

enkel oog voor het slachtoffer en de benodigde zorg.  

 

Modality: Deze afbeelding heeft, net zoals de voorgaande, een hoog realiteitsgehalte omdat het een 

gebied representeert dat echt lijkt te bestaan. Kleur, diepteperspectief, details, licht en helderheid 

dragen bij aan deze ‘modality’. Er wordt een zeer gedetailleerde achtergrond getoond, waardoor het 

mogelijk is om de afbeelding in een bepaalde omgeving te plaatsen.  

 

Shot 15 

Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners… Waarom dan niet in vredestijd? 

         

Figuur 4.16: shot 15 

 

Beschrijving: Op deze afbeelding is een zwarte achtergrond te zien, met in het midden een witte tekst. 

De zin is in twee delen opgesplitst en die delen komen één voor één in beeld. De kleuren kunnen 

staan voor de zwart-witte manier waarop de tekst bedoeld wordt, het lijkt een redelijk simpele vraag 

waar een voor de hand liggend antwoord op gegeven kan worden: “Als we in oorlogstijd respect 

hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd?” Daarnaast creëert de zwarte 

achtergrond een somber beeld,  wat de ernst van de situatie kan benadrukken. Het eerste deel van de 

tekst refereert naar de inhoud van artikel 18 en dus naar de eerder getoonde oorlogsbeelden. In die 

beelden was te zien hoe hulpverleners hun werk konden uitvoeren, zonder hierin belemmerd te 
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worden. Het tweede gedeelte van de tekst refereert naar beelden die nog moeten komen en naar de 

tijd waarin we ons nu bevinden.  

 

Shot 16 

 

 

 

Figuur 4.17: shot 16 

 

Beschrijving: Dit shot is van bovenaf gefilmd. Het is de wachtkamer van een Spoedeisende Hulp 

afdeling, er staan bankjes en een tafel met speelgoed. De mensen die zitten te wachten zijn niet 

helemaal zichtbaar, zij vallen net uit beeld. Een wat oudere, forse man probeert links een witte deur 

met een rood kruis erop open te maken. Een man en een vrouw staan rechts te wachten, de man heeft 

zijn hand op het achterhoofd van de vrouw. Een blonde vrouw staat bij de receptie en wordt door een 

verpleegkundige achter de balie geholpen. De blonde vrouw wijst naar de deur die de man open 
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probeert te maken, schreeuwt ‘Hou je bek!’ en probeert vervolgens de verpleegkundige aan de haren 

over de receptie heen te trekken. Een man van achter de receptie komt achter zijn computer vandaan, 

zegt ‘Hee, hee hee!!’ en snelt richting de verpleegkundige. Het moment van de aanval wordt in slow 

motion herhaald, ingezoomd op de blonde vrouw en de verpleegster, waarbij enkel een eentonige 

soort ruis te horen is en niet het rumoer van de wachtkamer en het geschreeuw van de vrouw. De 

RP’s die hier te zien zijn, zijn de twee verpleegkundigen, de blonde vrouw, de kale, dikke man en de 

twee personen rechts. De overige mensen worden niet als RP beschouwd in deze analyse, omdat zij 

niet goed in beeld te zien zijn.  

 

Narrative structure: in dit shot is sprake van ‘action’ en ‘reaction’. ‘Reaction’ is vooral te zien tussen de 

verpleegster die achter de receptie staat en de blonde vrouw, zij hebben bijna de hele tijd oogcontact. 

Verder hebben de overige RP’s soms oogcontact doordat zij vluchtig naar elkaar kijken, maar het 

oogcontact tussen de blonde vrouw en de verpleegkundige is overheersend in dit shot. De overige 

RP’s kijken vooral naar de discussie/het gevecht dat zich tussen deze twee dames afspeelt. Van 

‘action’ is ook sprake in dit shot. De dikke, kale man probeert een deur open te maken en de blonde 

vrouw gebaart in het begin nogal wild, voordat ze probeert de verpleegkundige hardhandig over de 

balie heen te trekken. De andere verpleegkundige rent naar zijn collega toe en probeert haart te 

helpen. Het verhaal dat hierbij hoort, kan zijn dat de dikke man en de blonde vrouw naar iemand toe 

willen (waarschijnlijk een familielid dat gewond is) maar dat die toegang hen geweigerd wordt door 

de verpleegkundige achter de receptie. Of zij zijn zelf gewond en willen direct een arts spreken. De 

dikke man en blonde vrouw kunnen ook bij het stelletje dat rechts in beeld te zien is horen. In dit 

geval kunnen ze vinden dat het stelletje niet snel genoeg geholpen wordt. De reden van ophef is niet 

af te leiden uit de beelden. De man probeert tevergeefs de deur te openen, terwijl de blonde vrouw 

haar geduld verliest en de verpleegster uitscheldt en fysiek aanvalt. De omstanders grijpen niet in en 

kijken slechts toe. Het lijkt op een opname van een bewakingscamera, wat kan betekenen dat dit 

incident niet in scène is gezet en realiteit is. De realiteit wordt op deze manier het best benaderd.  

 

Conceptual structure: alle RP’s bevinden zich op de Spoedeisende Hulp afdeling en zijn dus onderdeel 

van de wachtruimte en van het ziekenhuis. Er is binnen deze ruimte ook een scheiding tussen de 

twee verpleegkundigen en de wachtende RP’s, aangezien de twee verpleegkundigen zich achter een 

wand bevinden, waardoor zij in een andere kamer zitten, hun werkruimte. Dit is wederom een 

containermetafoor: er wordt een grens geschetst tussen de wachtkamer en de werkruimte van de 

hulpverleners. De verpleegkundigen zijn onderdeel van het personeel en representeren 

hulpverleners. De wachtenden zijn patiënt of familie van een patiënt en representeren 

hulpbehoevenden. Daarnaast representeren alle RP’s onze maatschappij, zij zijn een deel van 

Nederland. Symbolisch gezien kan de blonde vrouw staan voor de agressie en het geweld. Alle RP’s 

kunnen tevens als een substantie gezien worden die deel uitmaakt van de wachtkamer, zij bevinden 

zich in de wachtkamer (de wachtkamer is hier dus de containermetafoor). Het rechter koppel dat in 
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de wachtruimte staat kan de afwachtende burger representeren, die het geweld ziet gebeuren maar er 

niets tegen doet. De verpleegkundige die wordt aangevallen representeert het slachtoffer van het 

geweld maar is tevens een helper, omdat zij een hulpverlener is. Op deze afbeelding is ook de 

oriëntatiemetafoor aanwezig: de vrouw die de verpleegkundige aanvalt bevindt zich boven de 

verpleegkundige. Zij beheerst de situatie en heeft macht over de verpleegkundige. De man die de 

deur probeert te openen is waarschijnlijk een medestander van de blonde vrouw, zij willen 

waarschijnlijk iets waar zij geen toestemming voor krijgen. De kleding van zowel de man als vrouw 

suggereert dat ze uit een volkse buurt komen en te plaatsen zijn onder de laagopgeleiden van onze 

samenleving. De oorzaak van de discussie en het geweld is niet af te leiden uit deze beelden, omdat 

het filmpje begint op het moment dat de vrouw de verpleegkundige aanvalt. Op de deur die de man 

probeert te openen is ook nog een groot rood kruis te zien. Dit kan aangeven dat achter die deur 

behandelkamers zijn waar patiënten worden geholpen en waar hulpverleners in rust hun werk 

kunnen doen.  

 

Modality: Dit shot heeft een hoog realiteitsgehalte, het lijkt op een situatie die daadwerkelijk zo 

bestaat. Daarbij moet wel gezegd worden dat het beeld niet heel erg helder en scherp is, wat weer 

afbreuk doet aan de ‘modality’. Er is een gedetailleerde achtergrond, in één oogopslag is duidelijk dat 

het om een Spoedeisende Hulp afdeling gaat. Details, kleur, licht en diepteperspectief zijn aanwezig 

in dit shot, wat ook bijdraagt aan de ‘modality’.  

 

Shot 17 

Handen af van onze hulpverleners. SIRE. Teken de petitie op handenaf.nl 

      

Figuur 4.18: shot 17 

 

Beschrijving: De zin ‘handen af van onze hulpverleners’ is wit met een zwarte achtergrond. 

Vervolgens wordt de achtergrond wit en komt het SIRE logo in beeld, met daaronder in zwarte 

letters: ‘teken de petitie op handenaf.nl’. Het eerste beeld verwijst naar de eerder getoonde situatie, 

waarin een verpleegster werd aangevallen. De zin keurt dit gedrag af door te stellen dat je met je 

handen niet aan onze hulpverleners komt. Het woord ‘onze’ schept een soort van betrokkenheid, het 

klinkt als iets wat iedereen toebehoort en dus iedereen aangaat. Het tweede beeld toont het logo van 

SIRE, op die manier is meteen duidelijk van welke organisatie de campagne afkomstig is. Onder het 

logo staat de tekst: “teken de petitie op handenaf.nl”, wat dus om een handeling van de kijker vraagt. 
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Metaforische werking van het filmpje 

Voor ieder shot is reeds aangegeven wat voor soort metaforen er te zien zijn. Naast deze analyse per 

shot is ook wat over de metaforische werking van het gehele filmpje te zeggen. Kijkend naar de tekst 

en naar de getoonde beelden, staat de vergelijking tussen oorlogstijd en vredestijd centraal in dit 

filmpje. In het filmpje worden de oorlogsbeelden namelijk vergeleken met de beelden die zich 

afspelen in de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp. Het gaat er niet om dat hulpverlening net 

zoals oorlog is, maar dat de situatie van hulpverleners die hulpbehoevenden willen helpen lijkt op die 

van de helpers van het Rode Kruis in tijden van oorlog. Er wordt een strijd geleverd om mensen te 

kunnen helpen. Het verschil is alleen dat het gevaar nu de burger zelf is en dat er geen geweren en 

bommen zijn, maar verbaal en fysiek geweld vanuit die burger. Een ander verschil is dat 

hulpverleners in oorlogstijd ondanks bommen en geweren toch hun werk konden doen, omdat hier 

afspraken over gemaakt waren (artikel 18) die door iedereen werden nageleefd. In het heden kan dit 

blijkbaar niet, de hulpverleners worden belemmerd in het uitvoeren van hun werkzaamheden 

doordat de burger zich niet houdt aan de algemeen geldende afspraak om hulpverleners niet te 

hinderen in hun werk. De context speelt in deze vergelijking een grote rol.  In een oorlog is er 

sprake van een duidelijk gevaar, van een vijand. In het Nederland anno nu is dat niet zo. De 

hulpverleners van het Rode Kruis leken onder veiligere omstandigheden te werken in oorlogstijd dan 

onze hulpverleners nu in het ‘veilige’ Nederland. In het filmpje zijn verschillende visuele metaforen 

zichtbaar, beelden die worden gebruikt om een voorstelling van iets anders te kunnen maken. Een 

kogel wordt gepresenteerd door een vuist, een gewapende vijand door een agressieve burger. De 

helpers van het Rode Kruis representeren de hedendaagse hulpverleners.  

De agressiviteit in onze maatschappij is een abstract begrip. Dit begrip wordt concreter gemaakt 

door het met oorlogsbeelden te vergelijken, de beelden geven het woord ‘agressiviteit’ meer lading 

en inhoud.  

 

Bewegende beelden  

In het filmpje zijn diverse beelden te zien, die bij elkaar het gehele filmpje vormen. De verhaallijn die 

in het filmpje te zien is, is aan het begin van dit hoofdstuk reeds beschreven. In de literatuurreview in 

hoofdstuk drie is beschreven dat we volgens Bordwell en Thompson (2004) verhalen gebruiken om 

de wereld in een bepaald kader te plaatsen. Dit is iets wat in dit filmpje ook zo is, de beelden van 

vroeger schetsen een bepaald verhaal en dat verhaal wordt vervolgens gebruikt om aan te tonen hoe 

onze maatschappij er momenteel aan toe is. De beelden uit de oorlogstijd vormen samen een keten 

van gebeurtenissen. Er is ook sprake van een causaal verband: artikel 18 is in werking getreden en 

daardoor kunnen hulpverleners in een veilige omgeving slachtoffers helpen. Het verhaal komt ook 

voor in een bepaalde tijd en ruimte, het gaat steeds over oorlogsgebieden in een bepaalde periode van 

de geschiedenis. Het is echter niet zo dat de beelden op de Spoedeisende Hulp afdeling het resultaat 

zijn van de beelden uit de oorlogstijd, de nieuwe situatie is niet het resultaat van de eerder getoonde 

situatie, maar vormt wel een logische overgang en tevens het einde van het verhaal. Er is wel sprake 
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van een soort van parallelisme, er zijn namelijk overeenkomsten tussen diverse elementen: in dit 

geval overeenkomsten tussen de getoonde oorlogstijd en de huidige ‘vredestijd’. Er is geen causaal 

verband tussen de twee situaties, maar de acties en situaties kunnen wel met elkaar vergeleken 

worden, waardoor er parallellen getrokken worden. Naast dit parallellisme vindt er ook een 

omkering plaats. Het eerste deel van het filmpje, de oorlogstijd, gaat over zorg in een situatie van 

geweld. Het tweede deel, de scène in de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp, gaat over geweld in 

een situatie van zorg.   

 

Conclusie eigen semiotische analyse 

Op basis van de semiotische analyse kan ik een antwoord geven op de eerste deelvraag die in dit 

onderzoek centraal staat:  

 

Welke visuele tekens zijn er in het filmpje te zien en welke betekenis kan hieraan gekoppeld worden? 

 

In het filmpje zijn veel visuele tekens te zien, die in de semiotische analyse uitgebreid zijn besproken. 

Voor een antwoord op deze deelvraag zal ik de focus leggen op de visuele tekens die het vaakst 

voorkomen of het opvallendst zijn. Het gaat hier om de hulpverleners, de slachtoffers, het Rode Kruis 

en de daders en het geweld. Al deze tekens komen zowel in de oorlogsbeelden als in de scène in de 

wachtruimte van de Spoedeisende Hulp voor. Ik zal nu per teken bespreken welke betekenis ik er aan 

koppel. 

 

Hulpverlener 

De hulpverleners worden vaak getoond. In de oorlogstijd kan de betekenis van helper aan de 

hulpverleners worden gekoppeld, de beelden laten zien hoe de hulpverleners zich over slachtoffers 

ontfermen en hoe zij in een rustige, oorlog-vrije werkomgeving hun werk kunnen doen. In de 

hedendaagse tijd, vredestijd, kan de betekenis van slachtoffer aan de hulpverlener worden toegekend. 

De hulpverlener wordt aangevallen en is hierdoor het slachtoffer van agressie en geweld. Ook is de 

werkomgeving van de hulpverlener verandert van veilig in het verleden naar onveilig in het heden. 

 

Slachtoffer 

In de oorlogstijd worden personen getoond die het slachtoffer zijn geworden van het geweld in de 

oorlog. Het gaat hierbij om allerlei soorten patiënten: kinderen, soldaten of moeders. In de vredestijd 

kan de betekenis van slachtoffer aan de hulpverleners worden toegekend, zoals hierboven reeds is 

beschreven.  

 

Rode Kruis 

Het logo van het Rode Kruis is een teken wat vaak terug te zien is in het filmpje. In de oorlogstijd 

staat het voor een organisatie die hulp verleent. Het staat tevens symbool voor een veilig gebied 
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waar geen oorlog is. In de vredestijd zien we datzelfde rode kruis op een deur in de wachtkamer. Hier 

zou het dezelfde betekenis kunnen hebben: het gaat om een afgesloten gebied waar hulpverleners 

mensen helpen en waar geen plaats is voor agressie en geweld. In beide situaties kan het rode kruis 

symbool staan voor zorg en genezing. 

 

Daders en geweld 

In de oorlogstijd worden daders en geweld gerepresenteerd door kogels, geweren, bommen en rook. 

In de vredestijd is dit de burger die de hulpverlener aanvalt en hebben de kogels en geweren plaats 

gemaakt voor fysiek geweld. In oorlogstijd is het geweld een kenmerk van een oorlog, zonder kogels 

en geweren zouden we niet over een oorlog spreken. In vredestijd is het geweld een teken van een 

maatschappelijke ontwikkeling. Het behoort niet tot de kenmerken van een ziekenhuis en kan op die 

manier de betekenis met zich meebrengen dat we in een situatie leven die echt niet kan en dat er een 

verandering plaats moet vinden. 

 

4.4 Resumé  

In dit hoofdstuk stond de beantwoording van de eerste deelvraag centraal. In de tweede paragraaf 

heb ik de verhaallijn van het filmpje geschreven. Vervolgens is in de derde paragraaf de semiotische 

analyse gepresenteerd. De eerste beelden die de Conventie van Genève tonen benadrukken het 

internationale karakter van artikel 18 en versterken het idee dat het om een serieus probleem gaat. 

Hierna worden er diverse beelden getoond van hulpverleners die in oorlogstijd hun werk uitvoeren, 

in een veilige omgeving. Dit heeft wederom betrekking op artikel 18 dat tijdens de Conventie van 

Genève is opgesteld: ook al is er oorlog en geweld, hulpverleners dienen altijd in een geweldloze 

omgeving hun werk te kunnen doen en verdienen respect en bescherming. In het laatste beeld, de 

scène in de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp, zijn respect en bescherming ver te zoeken. Een 

agressieve burger valt een baliemedewerkster aan en omstanders staan erbij en doen niets. Het beeld 

is erg in contrast met de beelden uit de oorlogstijd en de tekst die hierna volgt is dan ook erg 

toepasselijk: als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd? 

Paragraaf drie is afgesloten met een antwoord op de eerste deelvraag waarin de meest opvallende 

visuele tekens en de betekenis die ik daaraan koppel zijn beschreven. 
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5 VELDONDERZOEK  

 

5.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de methode en verantwoording van dit empirisch onderzoek beschreven, 

gevolgd door de datarepresentatie en -analyse. In paragraaf 5.2 zal allereerst de methodologie 

beschreven worden. Ik zal aangeven om welk onderzoekstype het in mijn onderzoek gaat en hoe ik 

de respondenten selecteer. Tevens presenteer ik de dataverzamelingsmethoden, gevolgd door de 

analysemethoden. Paragraaf 5.2 wordt afgesloten met een toelichting op de wijze waarop 

kwaliteitscriteria een rol spelen bij dit onderzoek. In paragraaf 5.3 presenteer ik – ondersteund door 

relevante citaten – de door mij gevonden data die ik vervolgens ook interpreteer. De data worden per 

thema gerepresenteerd. In paragraaf 5.4 leg ik de resultaten uit mijn empirisch onderzoek naast wat 

ik in de literatuur gevonden heb aan inzichten over de werking van beelden en naast de resultaten uit 

mijn eigen semiotische analyse van het filmpje. Op basis van deze analyse trek ik in paragraaf 5.4 een 

aantal conclusies en geef ik antwoord op mijn derde deelvraag: Hoe wordt de boodschap die door de 

visuele tekens in het filmpje wordt gecommuniceerd, geïnterpreteerd door medewerkers van de Spoedeisende 

Hulp die tevens werkzaam zijn achter de receptie in ziekenhuizen in de regio Utrecht, en welke betekenis 

kennen zij aan deze boodschap toe?  

 

5.2 Methodologie  

Onderzoekstype  

Ik maak gebruik van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is interpretatief van aard en sluit 

dus aan bij mijn reeds besproken positie als onderzoeker. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is 

dat de onderzoeker zich aan kan passen aan omstandigheden tijdens het onderzoek. De benadering is 

daarmee open en flexibel, bovendien wordt ingegaan op achtergronden van de verzamelde gegevens 

(Verhoeven, 2007, p. 118). Het belangrijkste aspect van kwalitatief onderzoek is dat waarde wordt 

gehecht aan de betekenis die mensen (deelnemers aan onderzoeken) aan zaken geven (Verhoeven, 

2007, p. 25). Dit sluit aan bij mijn doel van dit onderzoek: ik wil onderzoeken welke boodschap er 

door SIRE wordt gecommuniceerd en welke interpretatie en betekenis SEH-medewerkers aan deze 

boodschap toekennen. Het gaat mij niet om de hoeveelheid SEH-medewerkers die iets vindt, maar 

om wát zij vinden en waarom. Binnen kwalitatief onderzoek kan vervolgens gekeken worden naar 

het type onderzoeksvraag dat centraal staat. Mijn onderzoeksvraag is exploratief (verkennend) van 

aard, het ‘hoe’ en ‘ waarom’ staat centraal. Mijn onderzoek is expliciet gericht op het zoeken van een 

verklaring. Kenmerkend voor een exploratief onderzoek is dat er voorafgaand aan het onderzoek nog 

geen duidelijke ideeën over de uitkomsten zijn. Er wordt gezocht naar verbanden, om uiteindelijk 

een voorzichtige verklaring voor de bevindingen te formuleren. Dit komt tevens terug in mijn 

onderzoek. Doordat interpretatie en betekenisgeving van de respondenten centraal staan, is van 

tevoren niet duidelijk te zeggen wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn.   
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Selectie van respondenten 

Ik kies ervoor om respondenten te interviewen die werkzaam zijn in de regio Utrecht. Deze keuze is 

op een praktische reden gebaseerd. Ik kies ervoor om de respondenten op hun werk te interviewen, 

waardoor ik naar de respondenten toe moet. Dit reizen kost, naast het afnemen van het interview 

zelf,  tijd en door me tot de regio Utrecht te beperken bespaar ik tijd. Dit heeft als resultaat dat alle 

interviews binnen de tijd die voor het schrijven van deze scriptie staat kunnen worden afgenomen.   

Om in contact te komen met respondenten, heb ik de managers van de Spoedeisende Hulp afdeling 

van diverse ziekenhuizen in de regio Utrecht benaderd via e-mail. Ik heb hen in die e-mail om 

toestemming gevraagd om op de Spoedeisende Hulp van hun ziekenhuis interviews af te nemen met 

hun werknemers en hen tevens een korte toelichting over mijn onderzoek gegeven. Uiteindelijk 

hebben de afdelingsmanagers van de Spoedeisende Hulp van het UMC Utrecht en het 

Diakonessenhuis Utrecht aangegeven dat zij hiermee akkoord gingen en dat wellicht een aantal van 

hun medewerkers bereid zou zijn om deel te nemen aan mijn onderzoek. De keuze voor deze twee 

ziekenhuizen is gebaseerd op het feit dat de overige ziekenhuizen geen medewerking wilden verlenen 

of niet (of te laat) reageerden op mijn verzoek. Ik zal niet ingaan op de verschillen en 

overeenkomsten van deze twee ziekenhuizen, omdat ik op zoek ben naar de interpretatie van 

medewerkers die werkzaam zijn op de Spoedeisende Hulp met betrekking tot het filmpje, en niet naar 

de context waarin zij werkzaam zijn. Ik heb aan de betreffende  managers gevraagd of zij mijn e-mail 

door zouden willen sturen naar medewerkers van de Spoedeisende Hulp die tevens achter de receptie 

werkzaam zijn. De respondenten van het UMC Utrecht hebben vervolgens uit zichzelf gereageerd en 

mij een e-mail gestuurd waarin zij aangaven mee te willen werken aan mijn onderzoek. Vanuit het 

Diakonessenhuis heb ik van de afdelingsmanager van de Spoedeisende hulp vijf e-mailadressen van 

medewerkers gekregen die aangaven geïnteresseerd te zijn. Vervolgens is met de respondent via e-

mail een afspraak voor het interview ingepland. In totaal waren dit negen respondenten. De overige 

respondenten heb ik via het sneeuwbaleffect gevonden: de deelnemende respondenten hebben 

collega’s benaderd en ik heb zelf, wanneer ik op de Spoedeisende Hulp was om een interview af te 

nemen, medewerkers benaderd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een totaal van veertien 

respondenten.  

Het enige selectiecriterium dat van toepassing is op de respondenten is dat het om medewerkers van 

de Spoedeisende Hulp gaat, die tevens wel eens achter de receptie werkzaam zijn. De duur van het 

dienstverband en de leeftijd van de respondent zijn niet van invloed, omdat het gaat om de betekenis 

en interpretatie met betrekking tot het filmpje. Om een zo objectief mogelijke verdeling van de 

doelgroep te representeren was mijn streven om evenveel vrouwelijke als mannelijke respondenten 

te interviewen. De respondenten vallen tevens onder de doelgroep van de SIRE campagne, gezien 

het feit dat zij allen in de categorie ‘hulpverlener’ te plaatsen zijn. De respondenten zijn via een e-

mail benaderd, waarin tevens werd aangegeven dat het onderzoek betrekking heeft op de SIRE 

campagne. Het filmpje dat centraal staat in dit onderzoek is in diezelfde e-mail ook genoemd. Ik heb 

hiervoor gekozen omdat ik op die manier wat inhoudelijke informatie over mijn onderzoek kon 
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geven, met de hoop dat respondenten sneller geneigd zouden zijn om mee te werken. Tevens werd 

vanuit de managers verzocht om informatie over het onderzoek te geven, zodat zij duidelijk naar hun 

medewerkers konden communiceren waarom ik om medewerking vroeg.  

 

Half open interviews  

Ik maak gebruik van half open interviews. Bij dit type interview is een vragenlijst of een lijst met 

onderwerpen (topiclijst). Kenmerkend voor het half open interview is dat er zeker alle ruimte voor de 

eigen inbreng van de respondent is (Verhoeven, 2007, p. 126). Dit is iets wat ik ook nastreef 

gedurende de gesprekken: om de interpretatie en betekenisgeving van de respondent centraal te 

stellen. De topiclijst bestaat uit een aantal algemene thema’s. De topics kunnen in een andere 

volgorde aan bod komen dan op papier staat, omdat ik het gesprek zo min mogelijk wil sturen. 

Voorafgaand aan het gesprek zal ik aangegeven dat de gegevens van de respondent geanonimiseerd 

zullen worden. Tevens zal ik aan het begin van  het interview aangegeven dat er geen goede of foute 

antwoorden zijn, omdat ik benieuwd ben naar de interpretatie van de respondent. Ik zal mezelf aan 

de respondenten voorstellen en uitleggen wat het doel is van mijn onderzoek. Ik wil hier niet te lang 

bij stil staan, omdat ik de respondenten dan kan beïnvloeden met de door mij gegeven informatie. 

Vervolgens zal ik de respondent vragen zichzelf voor te stellen en te vertellen hoe lang hij of zij al 

werkzaam is als medewerker in het betreffende ziekenhuis. Ik hoop met dit praatje een prettige en 

ontspannen sfeer te creëren, zodat de respondent zich later in het gesprek vrij voelt om over zijn of 

haar interpretaties en betekenisgeving te praten. Na deze kennismaking met de respondent zal ik het 

filmpje laten zien en de respondent vragen het aandachtig te bekijken. Na het zien van dit filmpje is 

er voor de respondent gelegenheid om een eerste reactie op het filmpje te geven. Na deze reactie zal 

het gesprek verder op basis van de topiclijst worden gevoerd.  Indien de respondent hierom vraagt, 

kan het filmpje nogmaals bekeken worden. Van het gesprek wordt een geluidsopname gemaakt 

(indien de respondent hiermee akkoord gaat) en tijdens ieder interview zal ik met pen en papier 

aantekeningen maken over opvallende elementen, zoals emotie en sfeer of pakkende uitspraken. Een 

interview zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren en in totaal wil ik veertien interviews 

afnemen. De interviews zullen allemaal plaatsvinden in het ziekenhuis waar de respondent werkzaam 

is. Hiervoor is gekozen omdat de werksituatie van de respondent zowel in het filmpje als in dit 

gehele onderzoek centraal staat. Daarnaast speelt ook een praktische overweging mee: ik heb zelf 

geen gespreksruimte tot mijn beschikking in Utrecht. 

 

Verwerking van de gegevens 

Ik anonimiseer de gegevens van de respondenten door middel van een code. De mannelijke 

respondenten worden met een ‘M’ aangeduid, vrouwelijke met een ‘V’, gevolgd door de nummers één 

tot en met vier. Achter het cijfer volgt dan de letter ‘D’ of ‘U’. Dit is om duidelijk te maken in welk 
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ziekenhuis de respondent werkzaam is (Diakonessenhuis of UMC)25. Om de data zo goed mogelijk 

weer te kunnen geven zal ik de opnames beluisteren en het gesprek globaal transcriberen. Dit houdt 

in dat ik alle uitspraken van de respondent letterlijk uittyp, maar mijn eigen doorvragen en 

uitspraken niet weergeef.  Een voorbeeld van een getranscribeerd interview is opgenomen in bijlage 

4. De uitspraken van de respondenten zal ik dus herluisteren en herlezen, om deze vervolgens aan 

een specifiek thema te koppelen. Hiervoor is gekozen omdat door het half  open karakter van het 

interview het wel eens voor kan komen dat een respondent een antwoord op een vraag geeft wat 

eigenlijk bij een ander thema hoort. De thema’s zijn afgeleid van de topiclijst en uit de interviews 

naar voren gekomen. Ik zal per interview markeringen aanbrengen per thema, om zo inzicht te 

krijgen in de thema’s die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. Tevens zal ik functionele citaten 

die het verhaal ondersteunen gebruiken in de weergave van data. Ik doe dit omdat deze citaten 

bewijs kunnen leveren, taal en gedrag kunnen laten zien of de tekst kunnen verlevendigen (Boeije, 

2008, p. 133). 

 

Kwaliteitscriteria  

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen dient het onderzoek aan bepaalde criteria te 

voldoen. In dit onderzoek gaat het om de volgende criteria: betrouwbaarheid, bruikbaarheid, 

generaliseerbaarheid en toetsbaarheid.  

Betrouwbaarheid heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen door toevallige of 

onsystematische fouten. Dus als er sprake is van betrouwbare methoden van dataverzameling, zal 

herhaling van de waarnemingen tot een gelijke uitkomst moeten leiden. De betrouwbaarheid van 

waarnemingen kan worden vergroot door standaard methoden van dataverzameling te hanteren. 

(Boeije, 2008, p. 145). Deze standaard methode is in mijn onderzoek aanwezig in de vorm van een 

topiclijst. Het is niet te voorkomen dat het doorvragen bij iedere respondent op een andere manier 

gebeurt, maar de onderwerpen van de topiclijst zullen in ieder gesprek aan bod komen. Door dezelfde 

topics bij iedere respondent aan de orde te stellen wordt de betrouwbaarheid dus vergroot. De 

betrouwbaarheid wordt tevens versterkt doordat de informatie wordt opgeslagen: er wordt een 

geluidsopname van alle interviews gemaakt (indien de respondent hier toestemming voor geeft) 

zodat ik de informatie tijdens het verwerken en analyseren van de resultaten nogmaals kan 

terugluisteren. Door de gesprekken op te nemen en aantekeningen te maken, kan ik zoveel mogelijk 

gebruik maken van de originele uitspraken van de respondenten en zullen deze leidend zijn in de 

verwerking en analyse.  

Hierbij moet echter wel een kanttekening geplaatst worden, die betrekking heeft op de toetsbaarheid 

van dit onderzoek. Ik geef in de datarepresentatie en –analyse de interpretaties van de respondenten 

weer, waardoor ik hun interpretatie herinterpreteer. Giddens concludeert dat sociale wetenschappers 

met een “dubbele hermeneutiek” te maken hebben. Hiermee bedoelt hij dat zij zich richten op het 

                                                           
25 Bijvoorbeeld: Een mannelijke respondent die als vijfde is geïnterviewd en werkzaam is in het UMC krijgt in de analyse en representatie 
van de data de code ‘M5U’ 
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interpreteren van maatschappelijk gegevens die zelf het resultaat zijn van maatschappelijke 

interpretaties (Leezenberg en de Vries, 2007, p. 175). Dit is in mijn onderzoek ook het geval: de 

respondenten interpreteren de beelden die ik hen laat zien op een bepaalde manier. Vervolgens ga ik 

hun interpretaties weergeven en analyseren, waar ik mijn eigen interpretaties voor gebruik. Hierdoor 

worden de interpretaties van de respondenten gekleurd door mijn eigen interpretaties. Wanneer een 

andere onderzoeker met dezelfde topiclijst de interviews af zou nemen en vervolgens die data zou 

interpreteren en analyseren, is er een kans aanwezig dat de representatie en analyse van de 

resultaten zal verschillen met de representatie en analyse van de resultaten van mijn onderzoek.  

Dit onderzoek is bruikbaar in de zin dat het aandacht schenkt aan de positie van hulpverleners als het 

om agressie en geweld gaat. Er wordt onderzocht hoe de boodschap die door SIRE wordt 

gecommuniceerd door hulpverleners wordt geïnterpreteerd. Hiermee kan worden aangetoond of de 

doelgroep waarvoor deze campagne onder andere bestemd is (de hulpverleners) de campagne nuttig 

en bruikbaar vindt.  

Wat generaliseerbaarheid betreft is het niet mijn intentie om op basis van dit onderzoek uitspraken te 

doen die gelden voor een grotere groep medewerkers van de Spoedeisende Hulp. De analyse gebeurt 

aan de hand van uitspraken van de respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek en geldt 

dus niet voor personen die hier niet toe behoren.  

 

5.3 Datarepresentatie  
In deze paragraaf presenteer en interpreteer ik de door mij gevonden data. Ik orden de data hierbij 

aan de hand van de volgende thema’s: doel, boodschap, visuele tekens en betekenis. Van de in totaal 

veertien geïnterviewde respondenten zijn er twee respondenten die het filmpje nog niet eerder 

hadden gezien. Allereerst zal ik kort het beleid toelichten wat in beide ziekenhuizen wordt nageleefd 

op het gebied van veiligheid, deze informatie is tevens afkomstig uit de interviews met de 

respondenten. Vervolgens zal ik de vier thema’s bespreken. 

 

Beleid ziekenhuizen 

De Spoedeisende Hulp afdelingen van het UMC en het Diakonessenhuis verschillen van elkaar qua 

indeling. Zo is het in het UMC niet mogelijk om als patiënt achter de balie te komen, er is daar een 

deur die alleen door de baliemedewerker van binnenuit opengemaakt kan worden. Wat beveiliging 

betreft zijn er in het UMC bewakers aanwezig (niet op de Spoedeisende Hulp, maar in het ziekenhuis 

zelf) die de camerabeelden in de gaten houden en zo zien wanneer zij waar nodig zijn, ook op de 

Spoedeisende Hulp afdeling. De ervaring leert dat de bewaking bij agressief gedrag vaak binnen een 

halve minuut ter plekke is. Daarnaast hebben alle medewerkers een telefoon met een rode knop erop. 

Als zij die knop indrukken komt de bewaking meteen. Ook de politie is heel snel aanwezig als het 

personeel 112 belt. Bij de receptie van de Spoedeisende Hulp afdeling in het UMC zit een meter 

tussen de bezoeker en de baliemedewerker. De baliemedewerker zit (bewust) hoger dan de bezoeker. 

Er is geen glas dat de bezoeker en de medewerker scheidt, maar met een druk op de knop kan er wel 
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een veiligheidsglas omhoog komen. De deur die de receptie en de wachtkamer scheidt kan alleen van 

binnenuit door de medewerker worden geopend. Ook de ingang en de deur naar de behandelkamers 

kunnen enkel door het personeel geopend worden. 

 

In het Diakonessenhuis zijn ook altijd bewakers aanwezig. Over camera’s is niets bekend. De 

bewakers lopen (met name ’s nachts) rondjes en komen dan dus ook op de Spoedeisende Hulp 

afdeling. De medewerkers van de Spoedeisende Hulp kunnen de bewaking ook  bellen en de ervaring 

leert dat de bewaking er dan erg snel is. In de nieuwbouw krijgt de Spoedeisende Hulp permanent 

een bewaker op de afdeling. Ook 112 wordt af en toe gebeld en de politie is er, net zoals de bewaking, 

altijd erg snel. De medewerkers dragen allemaal een pieper bij zich met daarop een knop die 

doorgeschakeld staat naar de bewaker. In het Diakonessenhuis kan een patiënt makkelijk achter de 

receptie komen, er is namelijk een deur die altijd open staat en toegang biedt tot de balie en de 

koffiekamer. In het nieuwe gebouw zal de receptie beter beveiligd zijn zodat patiënten in de toekomst 

niet meer achter de receptie kunnen komen.  

Nu het beleid van beide ziekenhuizen op het gebied van veiligheid is toegelicht, volgt de 

representatie van de vier centrale thema’s die uit de interviews naar voren zijn gekomen: doel, 

boodschap, visuele tekens en betekenis.  

 

Doel 

In dit eerste deel van de datarepresentatie staat het doel van het filmpje centraal. Hierbij wordt 

toegelicht wat volgens de respondenten het doel van het filmpje is en wie volgens hen de doelgroep 

is waarop het filmpje is gericht.  

 

Doel  

Aan de respondenten is gevraagd wat volgens hen het doel van dit filmpje is. Op één respondent na 

geven alle respondenten aan dat het doel van het filmpje volgens hen ‘bewustwording’ is. Dit blijkt 

uit onderstaande citaten: 

 

 

 

 

 

 

Die bewustwording heeft volgens de respondenten te maken met het inzichtelijk maken van hoeveel 

agressie er in onze maatschappij is én nadruk leggen op de hulpverlenende rol van de hulpverleners. 

Daarnaast hebben de respondenten de aanname dat de burgers in onze maatschappij zich niet 

realiseren hoe heftig het er soms aan toe gaat en vinden zij de bewustwording omtrent dit onderwerp 

“Een stukje bewustwording, dit kan ECHT niet..“ (V1D) 

 

“Ik denk ook wel inderdaad waar het filmpje denk ik ook wel voor is, bewustwording van de omgeving.” (V1U) 
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dan ook echt noodzakelijk. Naast de bewustwording worden er nog overige doelen genoemd, zoals: 

aanzetten tot reflectie, choqueren en confronteren: 

 

 

 

 

 

Doelgroep 

Het doel ‘bewustwording’ wordt door acht respondenten gelinkt aan de doelgroep ‘de maatschappij’. 

Anderen geven aan dat het filmpje zich specifiek richt op mensen die in aanraking komen met het 

ziekenhuis/de hulpverleners of op de familie en directe omgeving van de agressoren. Twee 

respondenten zijn van mening dat dit filmpje zich op de daders richt. Iets meer dan de helft van de 

respondenten is dus van mening dat de hele maatschappij tot de doelgroep van dit filmpje behoort. 

Vaak wordt door de respondenten de kritische en mondige burger ook beschreven als onderdeel van 

deze doelgroep: we leven tegenwoordig in een maatschappij waarin burgers veeleisend zijn en alles 

meteen willen. Dit blijkt ook uit de volgende citaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hulpverleners rekenen zichzelf niet tot de doelgroep van het filmpje, één respondent geeft 

nadrukkelijk aan dat dit zeker niet het geval is. Een andere respondent denkt wel dat hij tot de 

doelgroep zou kunnen behoren omdat het filmpje een soort alarmerende werking kan hebben voor 

hem en zijn collega’s: 

 

 

“Ik denk meer het publiek confronteren met wat eh.. Wat er zoal speelt bij hulpverlening als we het hebben over eh.. 

Agressie richting hulpverleners, is dit natuurlijk heel duidelijk te zien hoe chaotisch dat kan zijn.” (M3U) 

 

“Voor de hele maatschappij, mensen gaan echt om niks uit hun plaat..” (V3D) 

 

“Ik denk gewoon dat het nodig is geacht om dit te gaan doen omdat er de laatste tijd natuurlijk veel gebeurt.. Bedoel, 

er komt steeds meer in de media ook en dat maakt het denk ik dat de zorg is ontstaan dat de mensen dus verharden om 

een of andere reden en dat zij zichzelf het recht toe-eigenen om mensen kwaad te doen en dat kan gewoon niet..” 

(M4U) 

 

“Dat merk je in alle gesprekken die je moet voeren, dat mensen steeds harder en veeleisender worden.” (M1D) 

 

“Weet je, oudere mensen hebben sowieso meer respect voor verpleegkundigen en artsen.” (V4D) 

 

“Dat de supermarkt op zondag ook open is, dat is toch allemaal heel normaal? Dat je altijd maar, als je iets wilt dat je 

het meteen kan krijgen..” (V4U) 

“Drugs, alcohol, dat soort dingen, dat je gewoon je collega’s niet alleen laat met mensen en dat je zicht hebt op elkaar..” 

(M4U) 
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Deze respondent ziet het filmpje dus als een vorm van bewustwording voor zichzelf en zijn collega’s: 

je moet elkaar in de gaten houden om te voorkomen dat jij of je collega het slachtoffer wordt van 

agressie of geweld.  

 

Boodschap  

Aan de respondenten is gevraagd welke boodschap er volgens hen door middel van dit filmpje wordt 

gecommuniceerd en wat zij van die boodschap vinden.  

 

Boodschap 

De boodschap die door acht van de respondenten benoemd wordt luidt hetzelfde als de titel van de 

campagne: ‘Handen af van onze hulpverleners’. Daarnaast denken drie respondenten dat de 

boodschap is dat je respect voor hulpverleners moet hebben. Twee respondenten denken dat de 

boodschap vooral met besef te maken heeft. Onderstaand citaat illustreert deze laatste gedachte: 

 

 

 

 

 

Het kunnen werken in een veilige omgeving wordt door twee respondenten als (onderdeel van)  de 

boodschap gezien: 

 

 

 

 

Mening boodschap  

Negen respondenten spreken over een goede, duidelijke boodschap die wordt gecommuniceerd.  

Onderstaande citaten illustreren deze gedachte: 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf respondenten vinden het noodzakelijk dat de boodschap wordt gecommuniceerd en van twee 

respondenten mag de boodschap nog harder of confronterender zijn. Eén respondent twijfelt of de 

boodschap niet een verkeerd beeld schetst, omdat hij het beeld van de wachtkamer op het einde veel 

te overdreven vindt weergegeven.  

“Dat is eigenlijk de boodschap denk ik, wat tolereren we allemaal in de samenleving en staan we daar ook voor op…” 

(V1U).  

“Ik denk alleen dat je de link moet leggen dat het eigenlijk om een veilige werkomgeving gaat.. En niet zozeer om de 

oorlogsbeelden…” (M4U) 

“Ik denk, het is wel een goeie denk ik.. Het is natuurlijk kort en krachtig en ook echt in een taal die de doelgroep 

begrijpt zal ik maar zeggen..” (M2D) 

 

“Duidelijk. Kort maar krachtig maar het zegt wel eh.. Wat we willen.” (V4D) 
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Een andere respondent is van mening dat de boodschap gebakken lucht is: 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat deze respondent wat mist aan de inhoud van de boodschap, omdat 

het niets oplost. Dit is een uitspraak die door negen respondenten wordt gedaan,  zij vinden de 

boodschap namelijk niet volledig en zouden graag zien dat er nog wat aan toegevoegd zou worden. 

Die toevoeging zou volgens de respondenten kunnen zijn: het tonen van de consequenties van 

agressief gedrag, tonen wat er met de petitie wordt gedaan of verwijzen naar een telefoonnummer of 

instantie zodat de kijker ook echt iets aan het probleem kan doen. Enkele citaten die aangeven dat de 

boodschap nog wat mist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot is aan de respondenten gevraagd wat zij van het artikel in het NRC vonden, waarin werd 

beweerd dat de boodschap in deze campagne juist aan zou kunnen sporen tot agressie en geweld. 

Twaalf respondenten kunnen zich niet in dit commentaar vinden: 

 

 

 

 

Eén respondent twijfelt over de bewering en kan niet goed inschatten in hoeverre deze waar zou 

kunnen zijn: 

 

“Ehm nouja goed het personeel wordt wel neergezet als weerloze slachtoffers en dat zo gedragen ze zich ook, nou zo 

gaat het echt niet in de praktijk hoor.. Nee, niet waarheidsgetrouw wat dit betreft.. Nee..” (M1U) 

 

“En dan denk ik ja weetje, daarom zeg ik het is gebakken lucht, bedoel het is al zo lang bekend dat.. Dat er een 

veiligheid-issue is in de zorg en of je nou op een Eerste Hulp werkt of een ambulance of bij de politie.. (…) Nou in 

zoverre is het gebakken lucht, ik denk dat het niks oplost..” (V3D) 

“Het is niet helemaal af in mijn ogen nee.. Ja.. En daar ook verschillende voorbeelden laten zien van wat mensen 

zelf kunnen betekenen.. Nu is het van, ja het is vervelend...”  (V1U) 

 

“Wat ik dan wel mis in dit soort dingetjes, is jongens, ik vind het allemaal niet fijn, het mag allemaal niet gebeuren, 

maar is het dan ook niet goed om de mensen te laten horen van dit heeft consequenties en wat zijn die consequenties 

en dat dit gewoon niet mag gebeuren?” (M4U) 

 

“Maar ik vrees dat het effect eigenlijk toch niet groot genoeg is want het is gewoon een heel groot maatschappelijk 

probleem.. Dat.. Alleen met zo’n campagne volgens mij daar kom je niks mee verder..” (V4U) 

 

“Daar ben ik het niet mee eens, nee. Nee er wordt niet gesuggereerd dat dit gedrag te accepteren is, in mijn ogen 

wordt er gesuggereerd dat het uit den boze is..” (M2U) 
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Een andere respondent geeft aan dat ze dit commentaar niet bij dit filmpje vindt horen, maar wel bij 

het andere filmpje van de ‘Handen af’ campagne26. Zij zegt hierover: 

 

 

 

 

 

 

Visuele tekens 

In het filmpje zijn veel verschillende visuele tekens te zien, die gezamenlijk het gehele filmpje 

vormen. Aan de respondenten is gevraagd op zij op basis van de getoonde beelden een verhaal 

konden maken en wat voor verhaal dit dan zou zijn. Tevens is aan de respondenten gevraagd of de 

personen die op de beelden te zien zijn een bepaalde maatschappelijke groep representeren. De 

vergelijking tussen oorlogstijd en vredestijd is ook besproken en tot slot is gevraagd hoe 

waarheidsgetrouw de beelden zijn en welke sfeer er door de beelden in dit filmpje wordt gecreëerd. 

In onderstaande tekst volgt een uitwerking van deze sub thema’s.  

 

Verhaal 

Opvallend is dat veel respondenten op basis van de oorlogsbeelden wel een verhaal kunnen maken, 

maar dit niet kunnen voor het beeld in de wachtkamer. Zij noemen als beginpunt de Conventie van 

Genève en linken dit vervolgens met de oorlog en de houding van soldaten en vijanden tegenover 

hulpverleners. Wat betreft de scène op de Spoedeisende Hulp geven negen respondenten aan dat het 

niet mogelijk is om hier een verhaal in te ontdekken, omdat zij niet kunnen inschatten wat er aan de 

situatie vooraf is gegaan. Enkele citaten waarin dit terug te horen is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie respondenten kunnen wel een verhaal vormen op basis van de beelden in de wachtkamer maar 

geven wel aan dat zij hierbij gebruik maken van hun eigen ervaringen: 

                                                           
26 In dit filmpje word teen ambulance bekogeld door hangjongeren 

“Ja of het aanspoort tot agressie zou wel heel erg zijn als dat zou is.. Ehm nou weet ik niet, heb ik geen goed pasklaar 

antwoord op..” (V2U) 

 

“Nee want het verhaal weet je niet nee, ik heb daar geen verhaal bij, kijk ik kan er van alles bij bedenken maar eh.. 

Het wordt mijn eigen invulling, op basis van alleen die beelden kan dat niet.” (M3U) 

 

“Voor sommige verhalen heb je gewoon meer tijd nodig.. Ja.. Ze geven een indruk weer en nou dat is prima.” (V3D) 

 

“In ieder geval een ontevreden mevrouw ten opzichte van de baliemedewerkster.. Ja maar goed, wat de reden is geen 

idee natuurlijk. Geen idee, nee.” (M3D) 

 

“Omdat er natuurlijk ook.. Kwajongens naar kijken die denken: oh, dat is leuk, dat kunnen we ook wel eens proberen. 

Dat had ik wel meteen bij dat andere filmpje. Hier.. Dit is ook zoiets, je gaat niet zo snel iemand z’n haren eraf 

trekken, nee.. Hahaha..” (V4D) 
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Eén respondent benadrukt het abrupte einde van het filmpje – en daarmee ook van het verhaal- maar 

geeft aan dat ze hierdoor wel langer over het filmpje na blijft denken en dat het juist door het abrupte 

einde meer indruk maakt.  

 

Maatschappelijke groep 

Aan de respondenten is tevens gevraagd of de personen die op de beelden gerepresenteerd worden 

onderdeel zijn van een bepaalde maatschappelijke groep. Zes respondenten geven aan dat het juist 

iedereen kan zijn, de gehele maatschappij wordt volgens hen gerepresenteerd: 

 

 

 

 

 

 

Vijf respondenten geven aan de personen wél binnen een bepaalde maatschappelijke groep te kunnen 

plaatsen. Deze groep wordt omschreven als: ordinair, sociaal arm, arm, laag opgeleid of asociaal. 

Hierbij wordt vaak wel door de respondent aangegeven dat het niet altijd die bepaalde groep is, maar 

dat het wel vaker voorkomt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier respondenten geven aan dat de groep die gerepresenteerd wordt Marokkanen zijn. Ook 

daklozen en verslaafden worden genoemd. Eén respondent geeft aan dat het per omgeving kan 

verschillen welke groep gerepresenteerd wordt. Als voorbeeld spreekt hij over de ‘kakkers’ in Zeist: 

 

 

 

 

“En die wordt waarschijnlijk niet snel genoeg geholpen, want ik zie het helemaal voor me hoe het is gegaan dat je.. Ik 

kan me voorstellen van: iemand wordt niet op tijd geholpen of er wordt tegen iemand gezegd: u moet wachten want het 

is druk. Mensen zijn natuurlijk altijd in paniek als ze hulp nodig hebben, die zijn gewond..” (V2D) 

“Agressie op een eerste hulp is niet gerelateerd aan een bepaalde groep.” (M2U) 

 

“Denk niet dat ze een bepaalde groep representeren want.. Agressiviteit in al zijn vormen richting hulpverleners 
komt in alle lagen van de maatschappij voor.”  (M1D) 

“Elk opleidingsniveau en elke afkomst kan ongeduldig worden zeg maar, ik maak het vaker mee. Maar er zit altijd 

wel een heel groot verschil in de manier waarop.”  (M2D) 

 

“Degene die aan het haar trok, had ik wel een beetje het idee dat die eh.. Zeg maar, hier uit de Sterrenwijk is komen 

lopen…” (V4D 

 

“Bijvoorbeeld je niet aankijken als ze tegen je praten, beetje.. Beetje negeren, wel tegen de dokter willen praten en niet 

met jou.. Beetje dat soort koude kak.. Dan heb ik liever oude wijffies uit Sterrenwijk dan een omhooggevallen, 

opgedirkte botox-trut.” (M3D) 
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Zeven respondenten herkennen de rol van de omstanders. Zij vinden de reactie van de omstanders 

typerend voor de manier waarop er in de praktijk wordt omgegaan met agressie en geweld tegen 

hulpverleners: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijking oorlogs- en vredestijd 

Aan de respondenten is gevraagd wat zij vinden van de vergelijking die tussen oorlogs- en vredestijd 

wordt gemaakt. Acht respondenten vinden het een goede en duidelijke vergelijking: 

 

 

 

 

 

 

 

Eén respondent geeft aan de vergelijking wel erg heftig te vinden: 

 

 

 

 

 

Vier  respondenten vinden de vergelijking niet herkenbaar, minder goed of vergezocht. Een citaat 

van twee respondenten die niet onder de indruk zijn van de vergelijking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ja dat doet niemand, ze staan erbij en ze kijken ernaar.. Dat merk je op straat ook als mensen bijvoorbeeld wel eens 

aangevallen worden of een ruzie ofzo.. Niemand die wat doet..” (M1D) 

 

“En die staan eigenlijk te aanschouwen wat er gebeurt, maar durven óf niks te roepen, óf  weten niet hoe ze moeten 

doen.” (V1U) 

 

“Nee, vaker niet. Mensen hebben zoiets, ik kom met mijn eigen sores en van die anderen wil ik geen last.” (M3D) 

 

“Op zich wel een goeie vergelijking want het zijn echt extremen die je naast elkaar zet.  Voor het schokeffect is dat 

goed bedacht.” (M1U) 

 

“Dus ik vind het juist een hele goede vergelijking, van jongens: als het daar kan, weetje.. Waarom dan hier niet?”  

(M2U) 

“Best wel heftige vergelijking. Ik bedoel, het zijn twee onwijs contrastsituaties dat je denkt: nou ja, oorlog en vrede 

hoe kan het nou dat in oorlog blijkbaar daar wel respect enzo voor is en in deze tijd terwijl je juist in rust bent niet 

zo haatdragend zou moeten zijn als daar..” (V2U) 

 

“Een oorlogssituatie is niet te vergelijken met een vredessituatie (…)  De doelgroep die heeft die oorlog in Vietnam 

waarschijnlijk helemaal niet meegemaakt..” (M2D) 

 

“Ik heb helemaal niks met, ja ik bedoel heb nooit in een oorlog iets gedaan, je weet wel een beetje wat oorlog is.. 

Maar.. Ik vind de vergelijking, ben ik denk ik niet heel erg van onder de indruk..” (V2D) 
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Waarheidsgetrouw 

Aan de respondenten is tevens gevraagd hoe waarheidsgetrouw zij de getoonde beelden vinden. Tien 

respondenten geven hierbij aan dat zij de situatie die op de Spoedeisende Hulp wordt getoond niet 

dagelijks zelf meemaken maar zeker herkenbaar en dus waarheidsgetrouw vinden. Enkele citaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén respondent geeft aan de beelden die getoond worden op de Spoedeisende Hulp erg overdreven te 

vinden, terwijl een andere respondent juist aangeeft dit beeld heel erg waarheidsgetrouw te vinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeer 

Tot slot is met betrekking tot de visuele tekens aan de respondenten gevraagd wat voor sfeer er 

wordt gecreëerd in het filmpje. Opvallend is dat alle respondenten de sfeer linken met de getoonde 

beelden (en niet met het onderwerp of de getoonde tekst) en allemaal een zelfde soort omschrijving 

geven, namelijk een negatieve sfeer. Woorden die genoemd worden om de sfeer te omschrijven zijn 

onder andere: naargeestig, bedreigend, intimiderend, ongezellig, somber, sober, grimmig, hectisch, 

alarmerend, deprimerend, heftig, chaotisch, angstig en agressief. Enkele citaten om dit beeld te 

ondersteunen: 

 

 

 

 

“Het kan gewoon gebeuren..” (M2U) 

 

“Ik zit eigenlijk te wachten tot het een keer gaat gebeuren dit. Nee gewoon spugen en dat soort dingen, dat soort 

dingen allemaal wel.. Grote bek.. (…) Nee. Zou me absoluut niet verbazen als het zou gebeuren.. Het gaat een keer 

gruwelijk mis ofzo en iedereen hoopt maar dat het niet in zijn dienst gebeurt.” (M3D) 

 

“Het gebeurt ook hier, niet dat het dagelijkse praktijk is maar wij maken zeker wel agressie mee ja.” (V2U) 

 

“Nee.. Ik heb het wel gezien hoor, daar niet van. Maar niet persoonlijk meegemaakt.” (V4U) 

“Ik vind dat erg gechargeerd ja.. Het zou ergens een keer gebeurd kunnen zijn.. Maar ik vind het heel extreem, iemand 

die zo achter de balie zit.. Kan het bijna niet aanzien..” (M1U) 

  

“Ik denk héél waarheidsgetrouw ja.. Niet herkenbaar voor mij persoonlijk maar ik weet van verhalen dat inderdaad 

mensen of verpleegkundigen die in een hoek worden gedrukt en met het mes op de strot of wat dan ook maar, dus het is 

echt héél waarheidsgetrouw en misschien is het nog wel iets afgevlakt om het directe.” (V1D)  
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Betekenis   

Een ander thema wat veel besproken is tijdens de interviews is de betekenis van de visuele tekens en 

de betekenis van het filmpje zelf. Er is aan de respondenten gevraagd wat dit filmpje kan betekenen 

voor de medewerkers van de Spoedeisende Hulp. Tevens is aan de respondenten gevraagd wat het 

filmpje bij hen oproept en of de beelden nog een symbolische betekenis hebben.  

 

Betekenis voor medewerkers van de Spoedeisende Hulp 

Aan de respondenten is gevraagd wat dit filmpje voor medewerkers van de Spoedeisende Hulp kan 

betekenen, zowel voor henzelf als hun collega’s. Wat hierbij opvalt is dat medewerkers zichzelf 

eerder niet als doelgroep van het filmpje hebben omschreven. Wanneer wordt gevraagd wat dit 

filmpje voor hen kan betekenen geven zij echter vaak aan zich gesteund of erkend te voelen. Dit is 

ook een doel van de campagne, maar wordt dus door hulpverleners niet als doel herkend, behalve 

wanneer er specifiek naar wordt gevraagd. De helft van de hulpverleners geeft aan zich gesteund of 

erkend te voelen. Dit komt volgens twee respondenten vooral door de aandacht die met behulp van 

het filmpje voor het probleem wordt gecreëerd. Zo zegt een respondent: 

 

 

 

 

 

Naast erkenning spreken drie respondenten ook over de herkenning die het filmpje kan brengen aan 

de medewerkers van de Spoedeisende Hulp. De situatie die wordt geschetst op de Spoedeisende Hulp 

ervaren zij als herkenbaar, ondanks het feit dat het om een incident gaat wat niet dagelijks gebeurt. 

Twee respondenten zijn van mening dat het filmpje begrip vanuit de samenleving voor de 

hulpverleners kan betekenen. Onderstaand citaat maakt dit duidelijk: 

 

 

 

 

Eén respondent is van mening dat het filmpje een soort tip of alarm kan betekenen, zodat 

hulpverleners beter opletten en op de hoogte zijn van het dreigende gevaar op de Spoedeisende Hulp. 

Een andere respondent ziet het meer als een waarschuwing voor de directie van het ziekenhuis, 

omdat zij ook moeten weten waar hun personeel mee te maken heeft: 

“Als ik in die wachtkamer had gezeten dan ging ik wel even naar buiten denk ik.” (M3D) 

 

“Ja wel een beladen sfeer, oorlog vergelijken met eh.. Een avondje.. Oud en nieuw vieren en dat soort dingen dus eh.. ik 

denk dat ze wel een wat grimmige sfeer neerzetten.” (M3U) 

 

“Enorm agressieve sfeer, enorm.. Als je dit ziet ga je op het puntje van je stoel zitten..” (V1D) 

“Sommige mensen kunnen zich gesteund voelen door het feit dat er aandacht aan besteed wordt.. Heel veel mensen 

hebben geen idee wat zich afspeelt op de SEH.” (M1U) 

 

“Nou misschien iets meer begrip af en toe want dat is iets wat ik vaak wel mis. Nou werk ik voornamelijk 

nachtdiensten dus dan krijg je al sowieso mensen die bijvoorbeeld onder de invloed zijn van wat dan ook..” (M1D) 
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Vier respondenten geven aan dat dit filmpje weinig tot niets betekent voor medewerkers van de 

Spoedeisende Hulp. Zij zeggen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat roept het filmpje op? 

Om te kunnen onderzoeken wat voor betekenis de beelden met zich meebrengen is aan de 

respondenten gevraagd wat dit filmpje bij hen oproept, na het zien van de beelden. De reacties hierop 

varieerden enorm: van boos tot overdreven en van irritatie tot herkenning. Enkele reacties van 

respondenten op deze vraag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De respondenten zijn dus niet eensgezind in hun oordeel over de betekenis die het filmpje bij hen 

oproept. Dit kan te maken hebben met het feit dat het om interpretatie en betekenisgeving gaat, wat 

erg persoonlijk is. De respondenten bekijken het filmpje vanuit hun eigen ervaringen en zullen zich 

“Voor mij zou het kunnen betekenen ofzo dat je.. De organisatie alerter, bewuster maakt, van dat dat soort dingen 

gebeuren.. Die zie of hoor je nooit, de directie heb ik nog nooit gezien die man.. Ja of een keer toen er een foto gemaakt 

moest worden bij de achterdeur.. Toen stond ie er, heb die man nog nooit gezien de afgelopen elf jaar...” (M3D) 

“Ja.. eerlijk gezegd denk ik niet zo heel veel, nee (…) Nee, geen toegevoegde waarde.” (V1D) 

 

“Nou ik.. Als ik dit filmpje zo zie denk ik niet zoveel.. Nee.” (V3D) 

 
“Dit filmpje? Niks! De echte mensen die echt asociaal zijn die kijken daar niet naar en dan wordt het probleem niet 

opgelost nee..” (V4U) 

“Ja, op zich ben ik ook wel blij met de aandacht maar ik heb ook dat ik het een beetje overtrokken vind, ja het zal 

expres gechargeerd zijn denk ik.. Ik vind eh.. Die mevrouw achter de balie wel erg weerloos.” (M1U) 

 

“Ehm.. Ja, stukje herkenning. Voornamelijk. En daarbij ook irritatie, ja.. Van, van.. Nouja eh.. Mensen en 

omstanders die hun handen dus niet van die hulpverlener afhouden.” (M2U) 

 

“Een stukje boosheid en een stukje frustratie.. Dat het kan gebeuren, dat mensen dat inderdaad doen dat vind ik wel 

want ik vind het gewoon te gek voor woorden dat het gebeurt..” (V2D) 

 

“Wat roept het bij me op.. Nou aan de andere kant denk ik, ben ik, vind ik het heel goed dat ze er aandacht voor 

besteden, zeker voor de feestdagen.”  (M3U) 

 

“Hoe grotere bek je trekt, hoe sneller je geholpen wordt. Je wordt er soms echt bang van.” (M3D) 
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daardoor ook een ander beeld vormen bij de betekenis die het bij hen oproept, doordat zij de 

gebeurtenis in het filmpje wellicht aan hun eigen ervaringen linken.  

 

Symboliek  

Het laatste thema wat in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd is de symbolische betekenis van de 

beelden. Hiermee wordt bedoeld of de beelden wellicht voor iets anders kunnen staan en dus 

meerdere betekenissen tegelijkertijd hebben. Vijf respondenten geven aan geen symbolische 

betekenis aan de beelden te kunnen koppelen. Een respondent zegt bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

De overige respondenten noemen diverse betekenissen die in de beelden verborgen zouden kunnen 

zitten. Zo wordt het internationale karakter van de Conventie van Genève genoemd in relatie met de 

noodzaak voor aandacht voor een probleem. Maar ook asociaal gedrag, de afwachtende burger en de 

toekomst van de gezondheidszorg worden genoemd als symbolische betekenis. Drie respondenten 

geven aan vooral een link te maken met normen en waarden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot geeft een respondent aan dat het filmpje symbool staat voor ‘stop zinloos geweld’. Een 

andere respondent spreekt over het opgaan in een massa, iedereen kan het doen en je kan opgaan in 

een massa zonder dat mensen je echt zien.  

 

 
 
 
 
 
 
 

“Nee.. Gewoon het doel van de campagne ja.. Maar.. Nee nee nee, ik denk ook niet dat dat goed is. Want weet je, dat 

betekent dan dat je veel te diep moet nadenken over een spotje wat iedereen moet kunnen snappen. Als je hem één keer 

hebt gezien, moet je dit kunnen snappen.. Dus het zou voor mij zonde zijn als ze daar dan weer allerlei diepere 

betekenissen.. Want naar mij, streeft het dan zijn doel voorbij.” (M2U) 

 

“Nou ja, het staat symbool voor onze wet in de Europese Unie die hierover geschreven is.. Eh.. Het staat symbool voor 

eh.. Respect, normen, waarden en veiligheid.” (V2U) 

 

“Ja.. Ze staan voor normen en waarden hè, als je dit naar een hoger plan wilt trekken.. Nou ja, dat er vervlakking 

optreedt van normen en waarden, en in het verleden, dat zwart witte verleden want dat is een duidelijk contrast met 

de waarden in het verleden, die waren duidelijk en vast.. Dit deed je wel en dat deed je niet en dat vervaagt..” (M1U) 

 

“De onderliggende verloedering van de maatschappij denk ik. Daar.. Is dit ook een onderdeel van natuurlijk.” (M3D) 
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5.4 Data-analyse 

In de voorgaande paragraaf zijn de bevindingen van mijn veldonderzoek weergegeven aan de hand 

van de thema’s: doel, boodschap, visuele tekens en betekenis. Resumerend kan gesteld worden dat 

wat het doel van het filmpje betreft, de respondenten aangeven dat het om bewustwording gaat. 

Kijkend naar de boodschap die door het filmpje wordt gecommuniceerd, blijkt dat de helft van de 

respondenten dit linkt aan de titel van de campagne: ‘Handen af van onze hulpverleners’. De 

respondenten spreken over een duidelijke en heldere boodschap, maar missen er ook nog iets in, het 

is niet helemaal af.  Wat de visuele tekens in het filmpje betreft, geven de meeste respondenten aan dat 

het lastig is om een verhaal te maken bij de scène in de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp, 

vanwege het ontbreken van informatie. Tot slot kan over het thema betekenis gezegd worden dat de 

helft van de respondenten zich gesteund voelt door dit filmpje. De meeste respondenten zijn van 

mening dat de beelden zijn zoals ze zijn en dat dit al confronterend genoeg is zonder extra 

symbolische betekenis. 

 

De werking van het filmpje 

Nu de uitkomsten van mijn empirisch onderzoek zijn weergegeven is het mogelijk om te analyseren 

hoe wat werkt in het filmpje. Om dit te kunnen doen zal ik nu de uitkomsten van het empirisch 

onderzoek naast de in hoofdstuk drie beschreven literatuur leggen.  

 

Er is een opvallend verschil tussen wat in de literatuur wordt gezegd over het creëren van een 

verhaal en de uitkomsten van mijn veldonderzoek. Harrison (2003) stelt dat er binnen de 

representatieve metafunctie twee structuren zijn, de ‘narrative structure’ en de ‘conceptual structure’. 

Binnen deze eerste structuur noemt Harrison (2003) twee kenmerken van een afbeelding op basis 

waarvan een verhaal gecreëerd zou kunnen worden: ‘action’ en ‘reaction’,  respectievelijk de 

beweging die in de afbeelding ontstaat en het oogcontact tussen de RP’s die op de afbeelding te zien 

zijn. In het filmpje zijn deze kenmerken volop aanwezig (voor een uitgebreide analyse verwijs ik naar 

de semiotische analyse in hoofdstuk vier). Er wordt in het filmpje beweging gecreëerd door de RP’s 

en hun omgeving en ook is er vele malen oogcontact tussen de RP’s. Toch geeft het merendeel van 

de respondenten aan geen verhaal te kunnen maken op basis van de visuele tekens. De ideeën van 

Harrsison (2003) met betrekking tot het creëren van een verhaal worden dus niet door de 

respondenten genoemd.  

Bordwell en Thompson (2004) stellen verder dat er onder andere sprake van een causaal verband 

dient te zijn om diverse beelden een verhaal te kunnen noemen.  De beelden op de Spoedeisende Hulp 

zijn niet het resultaat van de beelden uit de oorlogstijd, er is geen causaal verband. Dit zou dus ook 

een reden voor de respondenten kunnen zijn om geen verhaal te kunnen maken van het filmpje.  

In de semiotische analyse in hoofdstuk vier heb ik reeds beschreven dat Bordwell en Thompson 

(2004) stellen dat we verhalen gebruiken om de wereld in een bepaald kader te plaatsen. In het 

filmpje is dit ook het geval: het verhaal van vroeger  kan gebruikt worden om de maatschappij anno 
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nu in een bepaald kader te plaatsen. Deze vergelijking van twee situaties wordt door de respondenten 

ook benoemd, zij snappen dat de beelden van de oorlog staan voor de agressie in onze maatschappij. 

De respondenten snappen de vergelijking allemaal en gebruiken deze om onze hedendaagse wereld 

in een bepaald kader te plaatsen, maar zien het dus niet als een verhaal. Zij geven aan dat ze op basis 

van de oorlogsbeelden een bepaald beeld van de maatschappij anno nu krijgen: een maatschappij 

waarin agressie en geweld de overhand hebben en waar het respect ver te zoeken is.  

Wat ‘modality’ betreft stellen Kress en van Leeuwen (1996) dat dit begrip betrekking heeft op de 

geldigheid en betrouwbaarheid van de visuele boodschap en op wat binnen een groep als de waarheid 

wordt gezien. Aan de respondenten is gevraagd hoe waarheidsgetrouw zij de getoonde beelden 

vonden. De groep respondenten was hier redelijk eensgezind in en gaf aan de beelden erg 

waarheidsgetrouw te vinden, ook al hadden zij zelf nog nooit iets dergelijks meegemaakt. Ze weten 

dat dit soort dingen gebeuren en nemen de getoonde beelden dus voor waar aan. Zij zien de visuele 

boodschap als geldig en betrouwbaar. Wat hierbij wel opvallend is, is dat de elementen die door 

Kress en van Leeuwen (1996) worden genoemd in het kader van ‘modality’ (onder andere 

kleurverzadiging, diepte, representatie en illuminatie) niet door de respondenten worden genoemd in 

hun oordeel wat betreft waarheidsgetrouwheid. Zij vinden de getoonde beelden in de wachtkamer 

van de Spoedeisende Hulp waarheidsgetrouw vanwege hun eigen ervaringen en verhalen die zij 

horen van collega’s of in het nieuws, maar niet vanwege de kenmerken die echt betrekking op de 

beelden zelf hebben.  

Lakoff en Johnson (1999, p. 18) stellen dat de essentie van de metafoor is dat we iets kunnen 

begrijpen op basis van iets anders. Ook hiervoor geldt dat de respondenten de vergelijking tussen 

oorlogs- en vredestijd gebruiken om de boodschap van het filmpje te kunnen begrijpen. De 

respondenten geven aan het een goede vergelijking te vinden. De heftige beelden van de oorlogstijd 

maken het volgens hen een heftig onderwerp en zij hopen dat kijkers die link ook leggen en zo 

snappen dat het er momenteel ook heftig aan toe gaat, hoewel het geen oorlog is. Dat is dan ook 

volgens Lakoff en Johnson (1999, p. 22) een kenmerkende kracht van een metafoor: het ene concept 

(in dit geval visueel teken) bepaalt een deel van de structuur van een ander concept (visueel teken). 

 

Conclusie veldonderzoek 

Nu de representatie en analyse van de data zijn weergegeven kan een antwoord worden gegeven op 

de laatste deelvraag uit dit onderzoek: 

 

Hoe wordt de boodschap die door de visuele tekens in het filmpje wordt gecommuniceerd, geïnterpreteerd door 

medewerkers van de Spoedeisende Hulp die tevens werkzaam zijn achter de receptie in ziekenhuizen in de regio 

Utrecht, en welke betekenis kennen zij aan deze boodschap toe?  

 

Opvallend is dat de beelden niet leidend zijn in de interpretatie van de boodschap, maar dat de 

meeste respondenten uitgaan van de titel van de campagne. De helft van de respondenten geeft dan 
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ook aan dat de boodschap van het filmpje als volgt luidt: ‘Handen af van onze hulpverleners’. De 

boodschap wordt door een merendeel van de respondenten als ‘goed, duidelijk of helder’ omschreven. 

De helft van de respondenten is van mening dat de boodschap iets voor hen persoonlijk kan 

betekenen en zij voelen zich dan ook gesteund door de boodschap. Maar er is ook kritiek op de 

boodschap: 8 respondenten geven aan iets te missen aan de boodschap, de boodschap is volgens hen 

nog niet af.  
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6 CONCLUSIE & DISCUSSIE  

 

6.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk staat de beantwoording van de hoofdvraag centraal. Dit antwoord is tot 

stand gekomen door de antwoorden op de deelvragen te integreren tot één geheel. Na het 

beantwoorden van de hoofdvraag in paragraaf 6.2, zal ik in paragraaf 6.3 reflecteren op het 

onderzoeksproces in de vorm van een discussie. 

 

6.2 Conclusie 

Door de uitkomsten van mijn veldonderzoek en de semiotische analyse te bundelen, heb ik een 

antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek kunnen formuleren. De antwoorden op de deelvragen 

zullen hier niet meer behandeld worden. Een antwoord op de eerste deelvraag is te lezen in 

hoofdstuk vier. Een antwoord op de tweede deelvraag in hoofdstuk twee en het antwoord op de derde 

deelvraag is in hoofdstuk vijf opgenomen. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: 

 

 Met welke boodschap speelt SIRE in op het geweld tegen hulpverleners en hoe geven medewerkers van 

de Spoedeisende Hulp afdeling die tevens werkzaam zijn achter de receptie in ziekenhuizen in de regio 

Utrecht zelf betekenis aan deze boodschap? 

 

De boodschap die door het filmpje wordt gecommuniceerd is kort en krachtig: ‘Handen af van onze 

hulpverleners’.  Deze boodschap is tot stand gekomen op basis van twee doelstellingen: erkenning en 

respect richting hulpverleners communiceren én de kijker zich gesterkt laten voelen om op te komen 

tegen het geweld tegen hulpverleners. Deze doelstellingen zijn  door SIRE geformuleerd en aan de 

maker van het filmpje meegegeven. Wat betreft de relatie tussen de boodschap en de doelen is mij 

een aantal zaken opgevallen.  

De doelstelling van SIRE is om mensen te bewegen om op te komen tegen het geweld tegen 

hulpverleners. SIRE vraagt om een actieve houding van de kijker, de kijker moet het er niet bij laten 

zitten en zélf iets doen. Wat dit precies kan zijn wordt, behalve het ondertekenen van de petitie, niet 

duidelijk in het filmpje. Deze onduidelijkheid wordt door de respondenten en de maker bevestigd. De 

maker geeft aan dat het met name om het aanwakkeren van de maatschappelijke discussie gaat en 

durft niet te hopen dat mensen ook daadwerkelijk iets zullen doen na het zien van dit filmpje. Ook 

het merendeel van de respondenten vindt de boodschap in het filmpje niet af, er wordt niet getoond 

wat men kan doen om dit geweld te voorkomen of te bestrijden. Wanneer SIRE als doelstelling 

‘bewustwording’ zou hebben gekozen, zou het filmpje wel doeltreffend kunnen zijn. Zowel de 

respondenten als de maker zijn van mening dat het filmpje een bepaalde indruk op mensen maakt 

waardoor er over dit maatschappelijke probleem gediscussieerd gaat worden. Volgens de maker komt 

dit vooral door de harde, ruwe beelden die worden getoond. Een aantal respondenten geeft dit ook 

aan. Tevens is een aantal respondenten van mening dat door het schrille contrast dat door de 
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vergelijking tussen oorlog- en vredestijd wordt geschetst de maatschappij na gaat denken over ‘waar 

we nu helemaal mee bezig zijn’. Gezien het doel van SIRE is om burgers in actie te laten komen en 

uit dit onderzoek blijkt dat de boodschap ‘Handen af van onze hulpverleners’ vooral ‘bewustwording’ 

communiceert kan gesteld worden dat de eerste doelstelling van SIRE dus niet helder wordt 

gecommuniceerd door de boodschap in het filmpje. 

 

De tweede doelstelling die door de boodschap gecommuniceerd wordt  gaat over het communiceren 

van erkenning en respect richting hulpverleners. Op bijna alle beelden in het filmpje zijn 

hulpverleners te zien, dit is door de maker bewust gekozen om zo aan te geven dat de hulpverleners 

centraal staan. In het verleden worden hulpverleners getoond die hun werkzaamheden in een veilige 

omgeving uit kunnen voeren. Er wordt hen bescherming geboden en zij worden met respect 

behandeld. In de hedendaagse tijd wordt de verpleegkundige aangevallen en zijn respect en 

bescherming ver te zoeken.  

De maker geeft aan dat politiemannen en brandweerlieden zich gepasseerd zouden kunnen voelen en 

dat zij het idee kunnen hebben dat de boodschap niet voor hen geldt. Zij zijn wel onderdeel van de 

doelgroep waar de campagne zich op richt maar worden niet gerepresenteerd in de beelden. Het doel 

om erkenning en respect richting hulpverleners te communiceren wordt door de respondenten niet 

uit de beelden afgeleid. Pas wanneer specifiek aan hen wordt gevraagd wat dit filmpje voor hen kan 

betekenen, geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat de beelden herkenning, erkenning en 

respect communiceren. In de oorlogsbeelden wordt met respect met de hulpverleners omgegaan, zij 

kunnen hun werkzaamheden gewoon uitvoeren. Bijna alle respondenten geven aan niets met de 

oorlog te hebben, het staat te ver van hen af. Wellicht dat zij het stukje respect dat in die beelden te 

zien is dan ook niet als onderdeel van de boodschap herkennen, zij vergelijken zichzelf niet met de 

hulpverleners in oorlogstijd. De scène in de wachtkamer toont geen respect voor de hulpverlener. 

Dit beeld is herkenbaar voor de respondenten, zij zouden het zelf kunnen zijn. Wellicht dat zij 

hierdoor niet het doel van SIRE (respect en erkenning richting hulpverleners communiceren) 

herkennen, in het hedendaagse beeld in de wachtkamer wordt geen respect getoond. Ook de maker 

geeft aan dit doel niet direct terug te zien in het filmpje, maar ziet het meer als een bijkomend 

voordeel dat de doelgroep zich weer trots kan voelen om hun werk als hulpverlener uit te oefenen.  

Dit doel wordt dus, door zowel de makers als de respondenten, niet geheel uit de boodschap afgeleid.  

 

Resumerend kan worden gesteld dat de boodschap die door het filmpje wordt gecommuniceerd niet 

de vooraf opgestelde doelstellingen bevat. Mijn doel was om te onderzoeken of dit filmpje werkt, of 

medewerkers van de Spoedeisende Hulp afdeling zich gerespecteerd en erkend voelen door dit 

filmpje. Dit is voor een deel het geval. In eerste instantie werd naar ‘bewustwording’ gerefereerd, in 

de meeste gevallen werd dit gelinkt aan de doelgroep ‘de maatschappij in zijn geheel’. Wanneer aan 

de respondenten werd gevraagd wat het filmpje voor hen kon betekenen, herkende de helft het 

tweede doel van SIRE: erkenning en respect richting hulpverleners communiceren. Zij noemden dit 
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niet uit zichzelf, wat kan betekenen dat zij dit doel, net zoals de maker van het filmpje, als een soort 

bijzaak zien. Hoewel de respondenten zich gesteund voelen door het filmpje en zij het daarnaast goed 

vinden dat de maatschappelijke discussie wordt aangewakkerd, is dit filmpje geen effectieve oplossing 

voor het terugdringen van agressie en geweld tegen hulpverleners. De respondenten zijn 

grotendeels van mening dat je de daders niet bereikt met een dergelijk filmpje. En indien je ze wel 

bereikt, dat zij dan niet hun gedrag zullen veranderen na het zien van dit filmpje. Vaak zie je een 

incident niet aankomen, het gaat om een situatie waar emotie in een keer de overhand neemt en de 

dader zijn geduld verliest. De respondenten geven aan dat de boodschap vollediger zou zijn wanneer 

er bijvoorbeeld straffen getoond worden of wordt gedemonstreerd wat omstanders kunnen doen in 

een dergelijke situatie. De gevolgen voor de daders en de manier waarop de burger in zou kunnen 

grijpen worden op die manier getoond en maken dat de kijker er ook echt wat mee kan. 

Ondanks dat dit filmpje het probleem niet op kan lossen, zijn de hulpverleners blij dat het onderwerp 

onder de aandacht wordt gebracht, dit is volgens hen echt noodzakelijk. Zij zien het, net zoals de 

maker, als een goede start om het probleem weer op de politieke agenda en onder de aandacht van de 

maatschappij te krijgen. Maar nu deze aandacht er eenmaal is, is het zaak dat er ook daadwerkelijk 

effectieve oplossingen bedacht worden om dit maatschappelijke probleem te bestrijden. Alleen 

aandacht is niet voldoende, er moet actie ondernomen worden. 

 

6.3  Discussie 

Terugkijkend naar dit onderzoek kan ik zeggen dat het hele proces goed is verlopen. Toch is er een 

aantal zaken dat ik graag ook nog had willen onderzoeken maar waar simpelweg de tijd niet voor 

was. Zo heb ik, door de relatief korte tijd die beschikbaar was voor het uitvoeren van dit 

afstudeeronderzoek, mij beperkt tot een gering aantal respondenten. In totaal zijn er veertien 

respondenten geïnterviewd, zeven werkzaam op de Spoedeisende Hulp afdeling van het UMC 

Utrecht en zeven uit het Diakonessenhuis Utrecht. Nadat ik ongeveer tien interviews had 

afgenomen, had ik het idee dat ik alle informatie al gehoord had en dat de respondenten niet veel 

nieuws meer te vertellen hadden. Wanneer ik meer ziekenhuizen bij het onderzoek zou betrekken, of 

medewerkers zou interviewen die zelf het slachtoffer zijn geweest van een incident vergelijkbaar met 

dat in het filmpje, zouden er andere conclusies naar voren komen. Doordat er slechts twee 

ziekenhuizen bij dit onderzoek betrokken zijn, wordt slechts een klein onderdeel van het grotere 

geheel belicht. Wanneer ik meerdere ziekenhuizen bij het onderzoek zou betrekken zou er een breder 

beeld ontstaan en kan er bijvoorbeeld een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende steden 

of provincies. Ook zou het interessant zijn om de andere twee soort hulpverleners die tot de 

doelgroep behoren, medewerkers van politie en brandweer, bij dit onderzoek te betrekken. Deze 

variatie in respondenten en deelnemende ziekenhuizen vormt een eerste aanbeveling die interessant 

is voor vervolgonderzoek. 

Een tweede inhoudelijke aanbeveling die wetenschappelijk interessant kan zijn is om de oorzaak 

achter de verschillen tussen de inzichten uit de literatuur en de resultaten van het veldonderzoek in 



 
86 

kaart te brengen. Zo wordt er door Harrison (2003) gesteld dat op basis van ‘action’ en ‘reaction’ in 

een afbeelding een verhaal kan worden gecreëerd. Uit het veldonderzoek blijkt echter dat het 

merendeel van de respondenten geen verhaal bij het filmpje kan creëren, terwijl er wel sprake is van 

‘action’ en ‘reaction’. Dit verschil tussen literatuur en veldonderzoek is ook te zien wat betreft 

‘modality’. Kress en van Leeuwen (1996) noemen enkele elementen die bijdragen aan de ‘modality’ 

van een afbeelding. Hoewel uit het veldonderzoek blijkt dat bijna alle respondenten de beelden erg 

waarheidsgetrouw vinden, worden de elementen die Kress en van Leeuwen (1996) hebben 

geformuleerd, niet genoemd. Het is interessant om te onderzoeken waar dit verschil precies door 

komt en waarom de theorie niet overeenkomt met de resultaten van het veldonderzoek.  

Tot slot zou het nog interessant kunnen zijn om te onderzoeken wat de mening van de daders 

omtrent dit filmpje is. Zowel door de maker als door enkele respondenten wordt gesuggereerd dat 

dit filmpje de daders niet bereikt. Indien dit wel het geval zou zijn, zou de dader het niet begrijpen of 

niet willen begrijpen. De daders zelf zijn echter niet aan het woord geweest. Door met hen in 

gesprek te gaan wordt het probleem van een andere kant belicht, wat interessante conclusies op kan 

leveren.  
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: onderzoeksinstrument om de semiotische analyse te maken 

Het filmpje heb ik opgedeeld in de zinnen die worden afgebeeld in de ondertiteling. Vervolgens heb 

ik aangegeven welke beelden onder de desbetreffende zin horen. Ik zal het filmpje per shot 

analyseren.  

 

Tekst Shots 

“Artikel 18 van de Conventie van Genève”.  1. Logo van de Conventie van Genève met het 

gebouw van het Rode Kruis in Genève op de 

achtergrond.  

2. Binnenkant van het gebouw van het Rode 

Kruis met aanwezigen op de Conventie van 

Genève.  

“Ziekenhuizen…” 3. Wapperende vlag met een kruis erop, 

geplaatste op een witte tent. 

“… Ingericht om zorg te verlenen in tijden van conflict…” 4. Diverse hulpverleners zijn in en voor de 

witte tent aan het werk. 

5. Twee soldaten liggen in het gras, om hen 

heen is veel rook. 

6. Ontploffing met veel rook. 

“… Aan gewonden en zieken, zwakkeren en aanstaande 

moeders…” 

7. Slachtoffer dat op een brancard ligt met een 

lap over zijn oog, een hulpverlener kijkt 

onder de lap. 

8. Een man houdt een baby vast en aait deze 

over het hoofd. 

“… Mogen nooit het doelwit van een aanval worden…” 9. Een slachtoffer met een infuus wordt op een 

brancard door drie hulpverleners 

weggedragen. 

10. Bord wat aangeeft dat in de te betreden zone 

hulpverleners werkzaam zijn en er een 

wapenverbod geldt. 

“Maar zullen altijd gerespecteerd en beschermd worden..”  11. De achterklep van een witte ambulance bus 

wordt gehaast dichtgegooid door een 

persoon met een hesje van het Rode Kruis 

aan.  

12. Twee handen pakken elkaar stevig vast. 

13. Een soldaat bewaakt de uitgang van een 

truck met een geweer. 

14. Vanuit de lucht zijn vijf witte containers met 
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een rood kruis te zien, in de verte en op de 

achtergrond is veel rook te zien.  

“Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners… 

Waarom dan niet in vredestijd?” 

15. Zwart beeld met witter letters. 

 16. De wachtkamer van een Spoedeisende Hulp 

afdeling. Een vrouw is onrustig en probeert 

de baliemedewerkster aan haar haren over 

de balie heem te trekken. Haar collega schiet 

haar te hulp. Een man probeert een deur 

open te maken. De omstanders staan of 

blijven zitten en grijpen niet in.  

“Handen af van onze hulpverleners. Teken de petitie op 

handenaf.nl” 

17. Zwart beeld met witte letters, gevolgd door 

een wit beeld met het logo van SIRE en een 

verwijzing naar de handenaf.nl website.  

 

Analyse per shot: 

 

Representationele metafunctie  

Narratief: actie en reactie 

Conceptueel: classificatory, analytical, symbolic 

Modality: - kleur (verzadiging, differentiatie, modulatie 

     - contextualization, representatie, diepte, illuminatie en helderheid.  

Metaforen: wat voor soort metaforen zijn er te zien?  

 

Bewegende beelden 

Dit zal ik niet per shot analyseren, maar met betrekking tot het gehele filmpje (vormt het een verhaal 

op basis van de theoretische inzichten over bewegende beelden?). 
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Bijlage 2: Topiclijst voor het interview met de maker van het filmpje  

 

Hoe heeft de maker van de campagne de visuele tekens  die in het filmpje te zien zijn gekozen en gebruikt om 

het doel dat SIRE met deze campagne nastreeft vorm te geven? 

 

Algemeen 

Hoe bent u aan deze opdracht gekomen? 

Hoe heeft u het beeldmateriaal dat in het filmpje te zien is gekozen? (focus alleen op het door mij 

gekozen filmpje) 

Waarom is voor juist déze beelden gekozen? 

Waarom is gekozen voor een overgang van ‘oudere’ zwart wit beelden, naar scherpere kleurbeelden? 

Is er van tevoren met SEH-medewerkers over hun ervaringen gesproken? Zo ja, wat kwam daaruit? 

Hoe zijn de doelstellingen van de campagne bepaald? 

Welke richtlijnen heeft u vanuit SIRE meegekregen?  

Hoe vrij was u in de keuze van de beelden? 

Doelen van de campagne (erkenning en respect) zijn abstract, hoe heeft u hier concrete beelden voor 

gekozen om deze doelen te representeren? 

Waarom is voor een Engelse voice-over gekozen? 

 

Representationele metafunctie (aangevuld met modality) 

Narrative: 

Wordt er een verhaal gecreëerd door de visuele tekens? Zo ja, welk verhaal?  

Conceptual: 

Representeren de personen die op de beelden te zien zijn een bepaalde groep uit onze maatschappij? 

Maken de personen onderdeel uit van een bepaald geheel? Zijn zij ergens deel van?  

Hebben de beelden een diepere betekenis, staan zij ergens symbool voor? 

Hoe waarheidsgetrouw zijn de getoonde beelden? (modality: kleurgebruik, contextualization, 

representatie, diepte, illuminatie en helderheid).  

Algemene vragen representatieve metafunctie: 

Waar gaat het filmpje over? 

Wie en wat worden er gerepresenteerd? 

Wat is de geschiedenis van de afgebeelde mensen? 

 

Metaforen 

Waarom is gekozen voor zo’n sterke metafoor (discussie is oorlog)?  

Welke positieve en negatieve aspecten zijn overwogen in deze keuze? 

Waarom is er gekozen voor een vergelijking met oorlogstijd? 
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Bewegende beelden 

Waarom is gekozen voor deze overgangen? Vrij abrupt? 

Waarom veel korte beelden van vroeger en één (wat langere) van nu?  

Waarom is de afronding van het filmpje zoals hij is?  

Hoe dragen de losse beelden bij aan het gehele filmpje? 

Waarom is er voor verschillende shots gekozen? 

Wat voor sfeer wilde u creëren? 

 

Afronding 

In het NRC stond een artikel waarin beweerd werd dat deze campagne juist zou aansporen tot 

agressief gedrag (artikel meenemen: een situatie waarin schoften heersen en hulpverleners en omstanders het 

onderspit delven). Wat vindt u van dit commentaar? 

Zou u het filmpje aanpassen n.a.v. dit commentaar? 

Hoe lang is de campagne nog te zien en te horen? 

Zijn er zelf nog zaken die u kwijt wilt over dit filmpje? 

Bedanken en afronding 
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Bijlage 3: Topiclijst voor het interview met de medewerkers van de Spoedeisende Hulp 

 

Algemeen 

Wilt u kort wat over uzelf vertellen? (hoe lang werkt u hier al, etc.) 

Filmpje laten zien: Wat vindt u van dit filmpje? 

Heeft u dit filmpje al eerder gezien? 

Bent u bekend met de ‘Handen af’ campagne? 

Welk doel heeft dit filmpje volgens u? 

Wat betekent dit filmpje voor medewerkers van de SEH afdeling? 

Wat roept dit filmpje bij u op? 

 

Representatieve metafunctie 

Narrative: 

Waar gaat het filmpje over? 

Wie en wat worden er gerepresenteerd? 

Wordt er een verhaal gecreëerd door de visuele tekens? Zo ja, welk verhaal?  

Wat voor boodschap wordt er gecommuniceerd? Leg uit. 

Wat vindt u van deze boodschap?  

Conceptual: 

Representeren de personen die op de beelden te zien zijn een bepaalde groep uit onze maatschappij? 

Maken de personen onderdeel uit van een bepaald geheel? Zijn zij ergens deel van?  

Hebben de beelden een diepere betekenis, staan zij ergens symbool voor? 

Hoe waarheidsgetrouw zijn de getoonde beelden? (modality) 

 

Metaforen 

Wat vindt u van de vergelijking tussen oorlogs- en vredestijd? 

Kunt u aangeven of er meer vergelijkingen te zien zijn? 

 

Bewegende beelden 

Wat vindt u van de overgangen tussen de beelden? 

Hoe dragen de losse beelden bij aan het gehele filmpje? 

Wat voor sfeer wordt er in dit filmpje gecreëerd?  

Wat vindt u van het einde van het filmpje?  

 

Afronding 

In het NRC stond een artikel waarin beweerd werd dat deze campagne juist zou aansporen tot 

agressief gedrag (artikel meenemen: een situatie waarin schoften heersen en hulpverleners en omstanders het 

onderspit delven). Wat vindt u van dit commentaar? 



 
97 

 

Zijn er zelf nog zaken die u kwijt wilt over dit filmpje? 

Bedanken en afronding  
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Bijlage 4: Voorbeeld van een getranscribeerd interview 
 
 
Introductie 

Voorstellen en doel onderzoek 

Anonimiseren 

Geen goede of foute antwoorden 

 

A Algemeen 

1 Wilt u kort wat over uzelf vertellen? (hoe lang werkt u hier al, etc.) 

Och meid, heeel lang geleden.. In dit ziekenhuis sinds 2001, nu 11 jaar.. Ja in juni elf jaar.. Alleen op 

de SEH ja, bevalt goed, afwisselend is het wel.. Dat is ook een beetje het leuke van het werk, dat het 

heel afwisselend is.. Je hebt wel een beetje de kortdurende, wisselende contacten.. Als ik af en toe op 

zo’n verpleegafdeling kijk denk ik, oh god nee.. Echt niets voor mij, hiervoor heb ik twaalf jaar op de 

intensive care gewerkt.. Ja, na zoveel jaren denk je god, dat trucje kennen we onderhand wel.. En er 

zijn natuurlijk heel veel van die mensen die er heel lang liggen.. Op een gegeven moment, weet je die 

kortdurende opnames vond ik leuk maar die lang liggers vind ik.. En hier, hoe kort kun je ze hebben 

ja.. En het verschil van specialisme vind ik heel erg leuk, van kinderen naar bejaarden.. Dat is leuk ja.. 

als je niet kan kiezen moet je hier gaan werken hahaha..Werk zowel in Utrecht als in Zeist, dat heb je 

natuurlijk met het Diak dat je twee locaties krijgt he.. Af en toe achter de balie, ligt eraan net zoals 

vandaag hebben we geen secretaresses, op zon- en feestdagen, dus dan.. Schrijf je mensen in maar 

doe je niet het baliewerk, je gaat niet post  verwerken of dat soort dingen..  

 

2 Filmpje laten zien: Wat vindt u van dit filmpje? 

Ik vind degene die het gemaakt heeft, vind ik mooi dat ze die conventie van Genève daarbij 

betrokken hebben.. Dat.. De slogan mooi, die vind ik goed.. En dat je de oorlogstijd en vredestijd 

hebt vind ik een goeie.. Ja op zich, het kan. Heel reel, zou dat kunnen gebeuren, niet zo dat ik denk 

van: naaah, dat gebeurt niet.. Maar ja, dat wel..  

 

3 Heeft u dit filmpje al eerder gezien? 

Ja ja ja ja ja… 

 

4 Bent u bekend met de ‘Handen af’ campagne? 

Ja. Ja..  

 

5 Welk doel heeft dit filmpje volgens u? 

Ik denk de mensen die het sowieso niet zouden doen, die hebben zoiets van: ja, dit kan echt niet.. De 

mensen die het wel doen, die bereik je hier niet mee.. Kijk, iedereen die dat over dat geweld tegen die 

hulpverleners inderdaad dat hoort ofzo, die vinden ook allemaal waarschijnlijk dat dit echt niet kan..  
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6 Wat betekent dit filmpje voor medewerkers van de SEH afdeling? 

Voor mij zou het kunnen betekenen ofzo dat je.. De organisatie alerter, bewuster maakt, van dat dat 

soort dingen gebeuren.. Die zie of hoor je nooit, de directie heb ik nog nooit gezien die man.. Ja of 

een keer toen er een foto gemaakt moest worden bij de achterdeur.. Toen stond ie er, heb die man 

nog nooit gezien de afgelopen elf jaar.. Denk ja, misschien weet ie het ook wel maar het is een beetje 

een ver van zijn bed show en daar zijn ze allemaal niet mee bezig.. Op zich dat je een beetje een stok 

achter de deur hebt ofzo, bijvoorbeeld zeker met die nieuwbouw, dat je inderdaad gewapend glas 

wilt, dat je een deur wilt waarmee je sluit.. De deuren, dat je die gangen af kan sluiten als je dat wil. 

We hebben ook wel een noodknop, weet je wel een noodknop dat je de beveiliging heel 

laagdrempelig kan bellen en dat soort dingen, dat krijg je dan wel.. Maar als je bijvoorbeeld in Den 

Haag bent of dat soort dingen, die mensen zitten gewoon helemaal.. Zijn.. Die mensen zitten echt 

allemaal achter kogelvrij glas, die secretaresses zitten ook hoger, op een verhoging.. Bij ons als je in 

Utrecht gaat kijken dat.. De patiënten kijken op de secretaresse neer.. Deur staat altijd open.. Je kan 

niet zien wie er voor de deur staat.. Je kan het pas zien als ze in het halletje, als je de deur open 

gedaan hebt weet je dat soort dingen.. Nou ja.. Dat kun je dan wel een beetje hard maken ofzo, meer 

dat ze daar alerter op zijn, dat ze die dingen meegenomen worden.. 

 

7 Wat roept dit filmpje bij u op? 

Ja.. Ik.. Wat meestal mensen bereiken, met hoe grotere bek hoe sneller je geholpen wordt.. Het werkt 

echt.. De dokters zijn er bang van.. Ja.. Vind ik wel, ja op zich.. Ja.. Nee je merkt wel dat je af en toe 

van medepatiënten dat je dan wat steun krijgt ofzo, die daar in de bres springen of langs komen, 

anderen niet hoor.. Er komen echt geen dokter naar je toe.. Nee dat wel.. 

 

B Representatieve metafunctie 

Narrative: 

1 Waar gaat het filmpje over? 

Ieder geval een ontevreden mevrouw ten opzichte van de baliemedewerkster.. Ja maar god, ja.. Wat 

de reden is geen idee natuurlijk, geen idee.. 

 

2 Wie en wat worden er gerepresenteerd? 

De verpleegkundige, die baliemedewerkster in ieder geval, daar zit nog iemand naast.. Een of andere 

man aan een deur te trekken, een wat oudere man.. En dan die vrouw eigenlijk.. En verder heb ik.. 

Verder zie ik.. Heb ik niet zoveel gezien.. 

 

Omstanders? 

Nou je merkt gewoon, zeker in Utrecht ofzo, zijn natuurlijk gewoon van die gordijntjes.. Geen echte 

deuren, zodra het op de gang wat onrustig wordt ofzo, er zijn altijd mensen die dat graag willen 

weten he, wat er gebeurt.. Nah soms grijpen ze in, het gebeurt wel eens.. Maar vaker niet… Mensen 
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hebben allemaal zoiets van, ik kom hier met mijn eigen sores en van die anderen heb ik geen last.. 

Het is vooral nieuwsgierigheid, dat ze allemaal graag willen weten.. Wat er allemaal gebeurt en ik 

vind het zelf ook altijd wel prettig als je wat mensen om je heen hebt staan op de een of andere 

manier.. En negen van de tien keer komen ze niet alleen..  

 

3 Wordt er een verhaal gecreëerd door de visuele tekens? Zo ja, welk verhaal?  

Nee.. Nee dat denk ik niet.. Nee ik vind het echt zoiets zo van, het is heel duidelijk dat je handen af 

van een medewerker, van de hulpverleners.. ja dat is het, ja die vrouw die grijpt naar die knot van die 

baliemedewerkster en ja waarom.. Ja god mag het weten, misschien is die balie medewerkster wel een 

ontzettend naar wicht.. Ja.. Wie weet wat dat mokkel zegt ik heb geen idee.. als je dan net effe een 

lontje raakt ofzo dat die vrouw uit haar plaat gaat.. Ja.. geen idee.. Dat maakt niet duidelijk.. Gaat er 

meer om van wat er ook gebeurt ofzo, dit soort dingen gaat net een stap te ver.. Kijk je kan een grote 

bek geven maar je gaat niet over die balie lopen meppen..  

 

4 Wat voor boodschap wordt er gecommuniceerd? Leg uit. 

Ja ze willen eigenlijk communiceren ofzo dat dit gewoon niet kan.. Maar.. Ik denk dat je dan toch 

iets.. Meer een verhaaltje ervan had moeten maken, dat het duidelijk was..  

 

5 Wat vindt u van deze boodschap?  

Het is op zich, ik vind op zich dat beeld wel mooi ofzo met die zwart wit beelden op het begin dat je 

natuurlijk oorlogstijd, dat die mensen natuurlijk waar dan ook dat rode kruis mogen.. Dat die, 

worden niet onder schot genomen.. Is prima.. Dat.. Op zich vind ik dat wel mooie dingen, die 

afspraken zijn in die tijd ook gemaakt in Genève dat je dat niet doet.. Maar hier in.. Ja, je weet bij god 

niet wat hier aan de hand is.. En dat vind ik wel een beetje een zonde.. Denk dat het wel afbreuk doet 

aan de boodschap ja.. Ja je weet bij god niet, kijk ja dat die vrouw nou daar ja.. Hoort niet.. Punt, 

maarja, wat daarvoor.. En dat.. Daar kom je niet achter, niet zozeer dat je het goed kunt praten maar 

daar had je iets meer van mogen doen denk ik..  

 

Conceptual: 

6 Representeren de personen die op de beelden te zien zijn een bepaalde groep uit onze maatschappij?  

Ik denk dat voor sommigen die vrouw die, in het rode jasje ofzo, een tikkeltje ordi is.. En.. Dat.. Die 

man die aan die deur staat te rommelen volgens mij heeft ie een of ander leren jakkie aan, dat geeft 

ook.. Voor bejaarden een bepaald beeld denk ik.. Dan moet ik eerlijk zeggen die anderen mensen die, 

daar heb ik niet op gelet.. Nee ik merk wel ofzo dat je heel vaak, bepaalde groeperingen die ja.. Ja.. Ik 

denk wel.. Ja het ligt er een beetje aan.. Ik merk wel zelf ofzo dat je meeste last hebt, is toch met 

allochtonen.. De grootste post.. En een beetje dat hele zware aso.. Jongeren.. Maar dan bedoel ik niet 

echt die mensen die plat Utrecht uit Ondiep en uit Sterrenwijk komen, dat is het niet, dat zijn ze 

niet.. Het is net een beetje een bepaalde groep, daklozen is ook nog wel, ook niet.. Altijd even 
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gezellig, zijn ook niet altijd even leuk.. Die verslaafden zijn niet altijd even leuk en even sympathiek.. 

Maar allochtonen in het met name, die wensen gewoon meteen geholpen te worden en toch een 

beetje het.. De jongeren uit een beetje de mindere buurten zal ik maar zeggen.. Maar aan de andere 

kant denk ik, in Zeist heb je natuurlijk heel veel kak zitten.. Dat vind ik ook afschuwelijk, die vind ik 

ook erg onsympathiek.. Enorm.. Bijvoorbeeld niet aankijken als ze tegen je praten, beetje negeren, 

wel tegen de dokter het verhaal doen en niet tegen jou, weet je dat.. Beetje dat soort koude kak, dan 

heb ik eigenlijk liever dat soort oude wijffies uit Sterrenwijk als zo.. Beetje omhooggevallen, een of 

andere opgedirkte botox.. Trut.. die een iets te oudere man getrouwd is en die woont dan ook heel 

erg leuk, en dat wordt je ook van harte gegund maar doe even normaal.. Ja weetje, je komt om hulp 

vragen en ik wil best wel luisteren maar doe gewoon even normaal tegen me.. Dat heb je dan weer 

veel meer.. Ja denk.. Ja.. Nou ja, precies.. Heb ook in Eindhoven, ja dat is toch een beetje meer dat 

kneuterige Brabant.. Heb ook een tijdje in dat Jozef ziekenhuis gewerkt in Eindhoven, misschien 

bestaat dat al niet meer.. Ja god dan had je natuurlijk ook van die bepaalde types, maar dat was dan 

meer zigeuner eh.. Kamp en dat soort dingen maar, als je daar eenmaal de weg in weet ofzo dan is het 

prima.. Ja..  

 

8 Hebben de beelden een diepere betekenis, staan zij ergens symbool voor? 

Hm.. Het is natuurlijk de onderliggende, wat mensen noemen, de verloedering van de maatschappij 

denk ik.. Is dit ook een onderdeel van natuurlijk.. Kijk als je af en toe ziet.. Wat die agenten naar het 

hoofd geslingerd krijgen gewoon door kleine kinderen ofzo dan denk ik, ik had het in mijn tijd had ik 

het niet durven doen.. Ik was.. Nou ja god, ik vond het echt wel heel indrukwekkend ofzo als ik die 

mensen zag.. Ik was er nooit, nog geen eens.. Maar hier als je af en toe die kinderen tegen die lui.. 

Dat soort dingen en dat heeft gewoon mee te maken denk ik.. Ja ze willen mensen graag mondig 

maken ofzo en dat vind ik ook allemaal prima.. Moet ook zeker gebeuren ofzo maar mensen slaan een 

beetje door op de een of andere manier, dat is niet.. Daar wordt niet dit mee bedoelt.. En een grote 

bek en dat soort dingen.. Dat is nou niet helemaal de bedoeling geweest denk ik.. Ja god kijk, het is 

niet dat je niet in discussie kan gaan met je specialist of de assistent die dat doet, dat is een beetje de 

bedoeling ervan geweest denk ik, niet zo dat de dokter zei dit, dus ze deden het maar, dat is een 

beetje het idee erachter maar niet.. Als het alleen om een grote bek geven des te eerder zijn we weer 

thuis, zo werkt het niet.. 

 

9 Hoe waarheidsgetrouw zijn de getoonde beelden? (modality) 

Volgens mij is het heel waarheidsgetrouw.. Ja.. Ik zit even te wachten tot het een keer gaat gebeuren 

dit.. Ja.. Nee, gewoon spugen, dat soort dingen, ja weetje.. Ja dat.. Weet je dat allemaal wel, grote bek 

en dat soort dingen.. En ook heel kort eh.. Een keer waarschuwen en dan is het klaar.. Zou niet 

verbaasd zijn als dit zo in Utrecht zou gebeuren nee, nee nee nee nee nee.. Zou me absoluut niet 

verbazen.. Ja dat hoor ik ook van meerdere collega’s hoor, het gaat een keer gruwelijk mis ofzo.. En 

iedereen hoopt maar dat het niet in zijn dienst gebeurt.. Ja ik ben zelf ook heel laagdrempelig met de 
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politie bellen hoor, zodra het me een keer niet aanstaat ofzo.. Ik heb wel eens vaker patiënten door de 

politie laten verwijderen.. Dat dan de.. Zeggen, nou die patiënt.. bepaalde grenzen bereikt, dan ben ik 

er klaar mee.. En ik kan ook echt wel eens bedenken van ik doe het niet goed of mijn kop staat je niet 

aan maar op een gegeven moment is het klaar en dan kan je weg.. Wegwezen, of je gaat je gewoon 

normaal gedragen of het is nu klaar…  

 

 

C Metaforen 

1 Wat vindt u van de vergelijking tussen oorlogs- en vredestijd? 

Ja het is eigenlijk ik denk dat ze bedoelen met die eh.. Met dat verdrag van Genève dat ze toen 

opgesteld hebben dat je dat soort dingen niet doet, dat vind ik op zich wel een mooi beeld ja.. Ja.. Dat 

is het eigenlijk, indertijd zijn er afspraken gemaakt dat je daar  eigenlijk helemaal niet aankomt.. 

Mensen dat Rode Kruis overal, en nog steeds overal in de wereld heel goed werk doet die allerlei.. als 

je nou dit eh.. Dit is natuurlijk wel een enorm groot verschil dat wel, maar ik vind op zich dat plaatje 

zelf vind ik wel mooi.. Om de boodschap over te laten komen ja, ja ik vind het op zich wel een mooi 

beeld ja.. 

 

2 Kunt u aangeven of er meer vergelijkingen te zien zijn? 

Nee.. Nee ik heb niet echt iets gezien dan zou het een of andere club is bezig geweest met we maken 

er een heel mooi filmpje van wat precies in de tijd past en daar gaan we dat bij gebruiken.. Maken we 

zo’n link naar het nu.. heb niet het idee dat ze nu denken van goh er zit een andere.. Dat denk ik..  

 

D Bewegende beelden 

1 Wat vindt u van de overgangen tussen de beelden? 

Prima. Ja. Duidelijk ja, ja niet teveel verhalen, nee.. Ook wel mooi dat ze die geluidsfragmenten van 

vroeger gebruikt hebben… Vind ik ook fraai, en eigenlijk is ook de tekst die je zo ziet ofzo is 

eigenlijk ook waar het over gaat.. En geen gevallen van hoe vaak het nou gebeurt enzo want dat is 

ook niet interessant.. Mis ik helemaal niet nee.. Nee.. Dat is veel te veel, dan wordt het weer meer een 

beetje eh.. Ja.. Buiten dat beetje sensatie achtig ofzo..  

 

2 Hoe dragen de losse beelden bij aan het gehele filmpje? 

Nou wat ik al zie, ik mis in het laatste gedeelte, mis ik een hoop.. Ik weet niet waarom die vrouw uit 

haar plaat gaat of dat soort dingen, dat vind ik wel jammer.. Daar hoor je, je hoort wel wat 

geschreeuw op de achtergrond maar wat, je verstaat het eigenlijk niet.. Dus dat, terwijl je in het 

begin van het filmpje ofzo, ik heb wel het idee dat het niet.. 50-50 is, meer oorlog.. oude beelden die 

gebruikt worden voor die conventie van Genève als over datgeen waar het nu eigenlijk om draait.. Ze 

willen natuurlijk een beetje nu een beeld geven wat er speelt ofzo.. En je hebt natuurlijk die film van 

Theo Maassen die onlangs op TV is geweest.. Met die ambulance.. Ja precies, dat vind ik echt zo’n ja 
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dat gebeurt, dat hoor je ook van die jongens van de ambu.. Maar wat hun dan weer hebben, hoorde ik 

laatst.. (wijkt af van onderwerp: gaat over hoe ambulance een melding in scherm krijgt als gezin 

bekend is bij justitie en dat politie dan vooruit rijdt..).  

 

3 Wat voor sfeer wordt er in dit filmpje gecreëerd?  

als ik dan in die wachtkamer had gezeten dan ging ik even naar buiten denk ik.. Ja.. ja.. Niet gezellig 

nee.. Denk dat er wel.. Dat enorm grote rood kruis wat op die deur staat waar die man staan te 

morrelen, nou dat heb ik nog nooit ergens in een ziekenhuis gezien dat.. Dat is vast een setje en is 

gewoon decor.. Of weer die link naar dat Rode Kruis van vroeger.. Even daar die link proberen te 

leggen ofzo maar er is geen ziekenhuis die een enorm rood kruis op de deur heeft staan..  

 

4 Wat vindt u van het einde van het filmpje?  

Ja god iedereen weet dat je met de petitie tekent ofzo dat je daar aangeeft ofzo dat je.. Dat je het eens 

bent bent de stelling die ze maken ofzo of eh.. Het idee wat ze hebben..  

 

Nut petitie? 

God ja, daar zullen ze zeker wat mee doen, die mensen die eh.. Die.. Ondertekenen.. Zullen er zeker 

wat mee doen, en er zal vast ook ergens wel eh.. Een vrouw of meneer.. In de regering zitten die dat 

in ontvangst gaat nemen en dan.. Maar ik denk zeker.. Dat ziekenhuizen zelf hier gewoon meer mee 

moeten.. Je hebt allerlei filmpjes van hoe mensen zich moeten gedragen en dat dit echt niet kan, 

maar.. Of ze daarvan veranderen.. Die film van Theo Maassen als je die ziet ofzo, met die brommers 

en.. Dat hoor je inderdaad regelmatig van de ambulancedienst, dat dat gebeurt.. Ik kan me ook zoo 

voorstellen dat ze dan ook denken van dan maar gassen en maar wegwezen.. Maar dan heb je de 

poppen aan het dansen natuurlijk.. 

 

 

E Afronding 

1 In het NRC stond een artikel waarin beweerd werd dat deze campagne juist zou aansporen tot agressief 

gedrag (artikel meenemen: een situatie waarin schoften heersen en hulpverleners en omstanders het onderspit 

delven). Wat vindt u van dit commentaar? 

Nou wat ik al zei ofzo, mensen met een grote bek die worden echt sneller geholpen.. Ja.. Het geeft je.. 

Meer rust.. Kijk je hebt veel minder last van een of ander type wat ergens in zo’n kamertje zit, 

desnoods twee drie uur en die blijft daar gewoon zitten, heb ik veel minder last van.. Hier heb ik last 

van, geeft een enorme onrust op je afdeling.. En die wil je gewoon kwijt, en je wilt het wel, zal niet 

zeggen serieus nemen, maar je wilt in ieder geval die klacht, die klacht wil je.. Het zijn ook negen van 

de tien keer mensen die.. (wijkt af van onderwerp, gaat over dat mensen vaak voor niks naar de SEH 

komen als ze geen zin hebben om naar de huisarts te gaat).  
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2 Zijn er zelf nog zaken die u kwijt wilt over dit filmpje? 

Nee.. Nee.. 

 

Beleid in ziekenhuis met betrekking tot veiligheid? 

Nog niet zo heel lang, eerst hadden we alleen maar vanaf 17:00 was er bewaking en dan s’nachts.. En 

nu gewoon.. Is het eigenlijk sinds een paar jaar is het gewoon 24 uur per dag.. Onder de balie zit een 

stil alarm.. En je kan ook bellen.. Ervaring is wel dat, ze komen wel.. Ligt aan wie er dienst heeft van 

de beveiliging, we hebben ook wel eens een jochie gehad van 22 dat je ook wel denkt, 45 kilo weet je, 

hartstikke aardig joch echt, maar ik denk dat maakt niet veel indruk, het is eigenlijk een beetje 

lachwekkend.. Hele mooi V, en zal die opleiding gehad hebben, hartstikke leuk.. maar daar ligt het 

een beetje aan.. En het ene is wel gewoon.. Ja het maakt toch meer indruk als een ander, een ander 

kan natuurlijk.. Dan heb ik ook zoiets, als een rode lap op een stier werken, als je al een groepje 

mensen hebt die al een beetje loopt te.. Klooien, loopt te rommelen te dreigen, ik heb altijd zoiets van 

weet je, ga even koffie drinken, dan heb ik je liever in de buurt dan dat het dan escaleert en dat ik dan 

kan gaan bellen.. Dan.. Opeens zo’n type rond gaat sjouwen kan het ook net.. En dat is altijd een 

beetje tricky.. Van de andere kant heb ik ook wel eens een keer.. In de nachtdienst iemand gehad ofzo 

dat ik dacht nou hier ben ik echt helemaal klaar mee.. Politie gebeld en dan denk ik neem die mee die 

handel.. en dan komen er gummi stokken aan te pas op de gang en traangas en weet je dan denk ik, 

zo erg was het nou ook weer niet..  

 

Bedanken en afronding  
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Bijlage 5: Audio-opnames van de interviews 
 
 

1. Interview maker 
2. M1D 
3. M1U 
4. M2D 
5. M2U 
6. M3D 
7. M3U 
8. M4U 
9. V1D 
10. V1U 
11. V2D 
12. V2U 
13. V3D 
14. V4D 
15. V4U 


