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Voorwoord 

 

Daar ligt-ie dan. Eindelijk en helemaal af. Ik had er een zware kluif aan, maar deze 

scriptie is nu klaar. Het tastbare einde van mijn masterstudie, een veelzijdige studie 

waarin ik kennis heb gemaakt met een van de mooie kanten van de neerlandistiek. Het 

was voor mij een bewogen periode met tegenslagen op onder meer het gebied van mijn 

gezondheid. Ik heb dan ook wat meer tijd moeten nemen om deze opleiding te voltooien 

maar ik leerde, naast alle vakinhoudelijke kennis en ervaring die ik heb opgedaan, ook dat 

er dingen zijn die je niet zelf in de hand hebt. Dat je soms moet accepteren wat je niet 

veranderen kunt, als het niet andersom kan. Verder dat fouten gemaakt mogen worden, 

als je er maar wat mee doet. Maar ook dat het niet de waardering is waar je voor zwoegt 

en blokt, maar wat je ervan leert. Deze scriptie staat voor mij dan ook symbool voor heel 

veel meer dan een uitgebreid onderzoek.  

 

Daarom wil ik op deze allereerste pagina van het binnenwerk dank uitspreken 

voor degenen die mij hebben ondersteund bij het opstarten, uitvoeren en afronden van 

dit project. Op de achtergrond, voor mentale steun of praktische tips: diegenen, die zelf 

wel weten dat ik hen bedoel. Expliciet wil ik uiteraard mijn beide begeleiders noemen: 

Bregje Holleman en Naomi Kamoen. Zij hebben me ieder op hun eigen manier 

gestimuleerd en geholpen om soms vorm te geven aan alle ideeën en hebben houvast 

geboden als het me allemaal even duizelde. Dan het Titus Brandsma Lyceum in Oss, niet 

alleen voor de vooropleiding die ik er genoot, maar ook en vooral voor hun 

medewerking aan deze scriptie. Speciale dank gaat uit naar Lousie Beernink die zich 

enthousiast inzette om zeven klassen vol respondenten te verzamelen en de docenten die 

een deel van, of soms zelf hun hele lesuur beschikbaar stelden om mij de vragenlijsten te 

laten afnemen.  

Dank jullie allemaal wel.  

 

Sanne
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Samenvatting 
 
Formuleringseffecten bij contrastieve vragen zijn al bijna driekwart eeuw onderwerp van 

uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Deze effecten treden niet altijd op en niet altijd 

in dezelfde richting. In een split-ballotonderzoek zijn drie mogelijke verklaringen 

daarvoor onderzocht. Ten eerste is nagegaan of het type woordpaar verklaart waarom 

formuleringseffecten wel of niet optreden en in welke richting. Onderscheid werd 

gemaakt in woordparen met een absolute en een relatieve vergelijkingsstandaard. Dit 

verschil blijkt noch van invloed op zowel het optreden van formuleringseffecten, noch 

op hun richting. Ten tweede is attitudesterkte als veroorzaker van formuleringseffecten 

getoetst. Ook van deze variabele kan niet worden gesteld dat het een sluitende verklaring 

vormt. Ten slotte werd gevarieerd in afnamemodus: de vragenlijsten werden zowel op 

papier als digitaal ingevuld. Wegens onvoorziene afnameproblemen kunnen beide 

groepen echter niet zonder kanttekening met elkaar worden vergeleken. De resultaten 

laten wel zien dat afnamemodus een oorzaak van formuleringseffecten kan zijn. Zowel 

attitudesterkte als afnamemodus zijn constructen die naar aanleiding van deze studie niet 

kunnen worden uitgesloten als invloedrijke factoren bij formuleringseffecten.
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1. Inleiding 

Veel onderzoeksresultaten zijn verkregen aan de hand van vragenlijsten. Onderzoekers 

hechten blijkbaar veel waarde aan dit instrumenttype. Dat is logisch: met dit middel 

kunnen gegevens worden gewonnen over meningen, houdingen en gevoelens: zaken die 

uiterst interessant kunnen zijn (Korzilius, 2000). Dat is bijvoorbeeld zo wanneer het 

imago van een merk of product in kaart wordt gebracht of de mening van burgers over 

het optreden van een politicus. Voor dit soort onderzoeksdoelen staan wetenschappers 

weinig andere onderzoeksmethoden ter beschikking. Het is dan ook van groot praktisch 

belang dat onderzoekers hun vragenlijsten zorgvuldig opstellen zodat zij ermee meten 

wat zij willen meten. 

In adviesliteratuur wordt raad gegeven voor het opstellen van degelijke en 

efficiënte vragenlijsten. Tijdens het ontwerpen moeten namelijk verschillende keuzes 

worden gemaakt, bijvoorbeeld wat betreft de woordkeus, indeling en antwoordopties 

(bijvoorbeeld Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). Als het schrijfadvies een duwtje in de 

goede richting geeft, kan de schrijver zijn keuzes goed geïnformeerd maken. Zo wordt 

geadviseerd te lange vragen te vermijden en items te laten aansluiten bij voorkennis van 

de respondenten. Een ander belangrijk punt dat in adviesliteratuur genoemd wordt, is dat 

de vragen in een enquête niet sturend mogen werken (Korzilius). Dat lijkt voor de hand 

te liggen, maar juist bij dit essentiële aspect voor goed vragenlijstonderzoek blijkt het 

gezegde ‘dat is makkelijker gezegd dan gedaan’ op zijn plaats. 

 

In vragenlijstonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van gesloten antwoordopties. Dit 

vergemakkelijkt zowel het invullen als het verwerken van de antwoorden. De respondent 

hoeft immers niet zelf een antwoord te bedenken en op te schrijven, maar hoeft slechts 

een van de opties aan te kruisen. De onderzoeker kan de antwoorden gemakkelijk 

categoriseren en heeft geen problemen om eventueel moeilijk leesbare handschriften te 

ontcijferen. Wanneer een vragenlijst bestaat uit stellingen die moeten worden 

beantwoord op een schaal, zijn er meerdere schaalvarianten mogelijk. Drie 

veelvoorkomende licht ik kort toe. Wordt de stelling positief gepresenteerd en 

vervolgens gevraagd naar de mate waarin de proefpersoon het met de stelling eens is, dan 

noemen we dat een positieve Likertschaal. De tegenhanger daarvan wordt de negatieve 

Likertschaal genoemd. In plaats van het positieve woord dat in de stelling wordt 

gebruikt, wordt hier juist het negatieve tegengestelde woord ingezet. Bij het ontwerp van 

een vragenlijst kan ook worden gekozen voor een semantische differentiaal. Daarbij 
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wordt een incomplete stelling gepresenteerd en staan beide delen van het woordpaar, het 

positieve en het negatieve, aan de uitersten van de schaal. Tabel 1 verduidelijkt dit aan de 

hand van voorbeelden. 

 

Type schaalvraag Voorbeeld  

Positieve Likertschaal Ik vind de tekst boeiend Oneens   0  0  0  0  0    Eens 

Negatieve Likertschaal Ik vind de tekst saai Oneens   0  0  0  0  0    Eens 

Semantische differentiaal Ik vind de tekst Boeiend  0  0  0  0  0    Saai 

Tabel 1; voorbeelden van verschillende typen schaalvragen 

 

Bij het opstellen van een Likertschaal moet de maker van een vragenlijst een keuze 

maken tussen de twee delen van het woordpaar. In het voorbeeld in tabel 1 bestaan de 

keuzemogelijkheden uit ‘boeiend’ en ‘saai’. Ogenschijnlijk zijn bovenstaande vragen 

gelijk; ze lijken exact hetzelfde te bevragen. Waar mensen ‘oneens’ antwoorden op de 

eerste vraag, antwoorden zij niet altijd ‘eens’ op de tweede, wat logischerwijs wel 

verwacht zou worden (onder meer Rugg, 1941 en Holleman, 1999). Het blijkt dat deze 

vragen toch niet hetzelfde meten en dat de antwoorden niet altijd de werkelijkheid 

weergeven. Wanneer iemand immers antwoordt tegen verbieden te zijn en tegelijkertijd 

tegen toelaten, geeft één van zijn antwoorden niet zijn echte mening weer. Nee is dus 

niet altijd nee. De formulering van de vraag is van invloed op de antwoorden die worden 

gegeven. De naam die aan dit fenomeen is gegeven, is dan ook formuleringseffect. Het is 

praktisch interessant om deze ongelijkheid nader te bezien. Want hoe moet de maker van 

de vragenlijst zijn items formuleren om de werkelijke meningen en gevoelens van de 

proefpersonen zo dicht mogelijk te benaderen? Ook uit taalkundig oogpunt is deze 

discrepantie het onderzoeken waard. Want wat gebeurt er in het cognitieve proces van 

het beantwoorden van vragenlijsten, waardoor deze verschillen kunnen ontstaan? Om 

deze vragen te kunnen beantwoorden, zal nog veel en uitgebreid onderzoek moeten 

worden uitgevoerd.  

In mijn onderzoek wil ik mij richten op het testen van mogelijke verklaringen 

voor het optreden van formuleringseffecten. In het volgende hoofdstuk zal ik daartoe 

relevante theorie bespreken die is voortgekomen uit eerder onderzoek over dit 

onderwerp. Hieruit volgen mijn onderzoeksvraag, enkele deelvragen en hypotheses. In 

hoofdstuk vier ga ik in op de wijze waarop ik mijn onderzoek heb opgesteld en 

uitgevoerd. Hoofdstuk vijf betreft de verkregen resultaten, die in het daarop volgende 
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hoofdstuk worden uitgewerkt tot conclusies, een kritische reflectie op het onderzoek en 

discussie over de verkregen resultaten. Ook worden hierin aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek op ditzelfde terrein. 
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2. Theoretisch kader 
Formuleringseffecten 

Al bijna driekwart eeuw geleden werden de eerste opmerkelijke resultaten van effecten 

van vragenlijstformuleringen opgetekend door Rugg (1941). In de Verenigde Staten werd 

een zogenaamd split-ballot onderzoek verricht naar de impact van vraagformulering. Er 

werden twee versies opgesteld van dezelfde vraag. Ruim 2500 proefpersonen werden at 

random verdeeld over twee groepen. De ene groep moest vraagversie één beantwoorden, 

de andere groep versie twee (zie tabel 2). 

 

Versie 1. 
Do you think the government should allow public speeches against 

democracy? (yes/no) 

Versie 2. 
Do you think the government should forbid public speeches against 

democracy? (yes/no) 

Tabel 2; de vraagversies in het onderzoek van Rugg (1941) 

 

Logischerwijs zouden deze tegengestelde vragen antwoorden moeten opleveren die 

tegelgesteld zijn aan elkaar. Omdat in de eerste groep 75% van de respondenten negatief 

antwoordde op de allow-vraag, zou je verwachten dat een even groot percentage in de 

tweede groep ja zou antwoorden op de forbid-vraag. Wie vindt dat de overheid 

toespraken tegen de democratie zou moeten verbieden, vindt dat ze niet moeten worden 

toegelaten en vice versa. Een middenweg tussen verbieden en toelaten is er immers niet.  

 De verwachte 75% van de respondenten die de forbid-vraag bevestigend 

beantwoorden, bleef echter uit. Slechts 54% van de proefpersonen in de tweede groep 

voldeed aan die verwachting en antwoorde ja. Dit grote verschil kon enkel verklaard 

worden door de verschillende vraagformuleringen. Hoewel het uiterlijk niet zo lijkt, 

werken de vragen blijkbaar toch sturend. Mensen antwoordden meer nee op de allow-

vraag dan ja op de forbid-vraag. 

 

Na dit experiment werden meer onderzoeken opgezet naar de aanwezigheid van 

formuleringseffecten in vragenlijsten. In eerste instantie werd in experimenten hetzelfde 

woordpaar gebruikt als in het onderzoek van Rugg: forbid versus allow. Zo herhaalden 

Schuman en Presser (1981) het onderzoek uit 1941 meerdere malen in een mondelinge 

situatie en vonden dezelfde asymmetrie als Rugg. De onderzoekers zochten een 

verklaring bij drie mogelijke oorzaken. Ten eerste werd de tegenstelling 
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verbieden/toelaten nader bekeken. Wellicht hebben beide delen van het woordpaar een 

bijbetekenis: verbieden zou streng kunnen klinken en toelaten misschien aanmoedigend. 

Dat zou een reden kunnen zijn voor respondenten om altijd meer ‘oneens’ te 

antwoorden, ongeacht welk deel van het woordpaar zij voorgezet krijgen. De tweede 

geteste verklaring heeft betrekking tot de verschillende grammaticale structuur van 

zinnen met de woorden verbieden en toelaten. Het verbieden van toespraken tegen 

democratie zou kunnen worden verward met het verbieden van democratie, waardoor 

het antwoord dat gegeven wordt, niet het eigenlijke antwoord op de vraag is.  De derde 

en laatste mogelijke verklaring betrof de onderwerpen waarover vragen werden gesteld. 

Schuman en zijn collega testten of formuleringseffecten vaker werden aangetoond 

wanneer gevraagd werd naar abstracte onderwerpen, zoals speeches against democracy in het 

onderzoek Rugg, dan wanneer concrete zaken onderwerp zijn van de vragen. Geen van 

de door Schuman en Presser geopperde mogelijke oorzaken bleek echter een sluitende 

verklaring voor het optreden van formuleringseffecten, gezien het (onder meer door de 

onderzoekers zelf) becommentarieerde onderzoeksdesign.  

Bishop, Hippler, Schwarz en Strack (1988) legden hun respondenten een andere 

forbid/allow-vraag voor. Zij voerden het experiment uit in de Verenigde Staten en in 

Duitsland. Ook zij vonden een effect van formulering. In de VS had dat effect dezelfde 

richting als die Rugg en Schuman en Presser aantoonden, namelijk dat er meer ‘nee’ werd 

geantwoord op de allow-vraag dan ‘ja’ op de forbid-vraag. In de Duitse versie van het 

onderzoek bleek het effect echter precies tegengesteld te zijn van richting. Hier werd 

meer positief geantwoord op de verbieden-vraag dan negatief op de toelaten-vraag. 

Bischop et al. voerden hun experiment ook uit in een mondelinge setting en vonden 

daarbij in de VS noch in Duitsland een effect. De onderzoeksresultaten blijken dus niet 

eenduidig te zijn: niet altijd treden formuleringseffecten op en wanneer ze wel worden 

aangetoond, blijkt de richting te variëren. 

 

In een uitgebreide meta-analyse maakt Holleman (1999) de balans op naar aanleiding van 

52 uitgevoerde onderzoeken naar formuleringseffecten van verbieden/toelaten-vragen. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat er wel degelijk een effect van formulering bestaat. 

Omdat het meest onderzochte woordpaar verbieden/toelaten (in het Engels 

forbid/allow) was, wordt dit effect ook wel aangeduid met de term verbieden/toelaten-

asymmetrie. Ook de richtingen van gevonden effecten werden met elkaar vergeleken. Die 

waren niet overal hetzelfde, wat ook bleek uit de studie van Schuman en Presser, maar 
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Holleman toont wel een belangrijke tendens aan. Over het algemeen wordt op 

verbieden-vragen vaker ‘nee’ geantwoord dan ‘ja’ op toelaten-vragen. Op de semantisch 

negatieve vraag wordt dus sterker negatief geantwoord dan dat er positief wordt 

gereageerd op de semantisch positieve vragen. Mensen zijn het meer oneens met de 

negatieve variant van de vraag dan eens met de positieve.  

 

Kamoen, Holleman en Van den Bergh (2007) onderzochten een mogelijke verklaring 

voor formuleringseffecten vanuit een meer taalkundige hoek. Zij bestudeerden niet het 

door andere wetenschappers veel onderzochte woordpaar verbieden/toelaten, maar 

richtten zich op dertien contraire woordparen. Dat zijn woordparen die elkaars 

tegengestelde zijn en op een symmetrische schaal worden weergegeven. Kenmerkend is 

de mogelijkheid van gradaties, zoals bij het woordpaar makkelijk/moeilijk. Kamoen et al. 

voerden een meta-analyse uit over de uitkomsten van een vijftiental onderzoeken, die net 

als dat van Rugg  het design van een split-ballotonderzoek hadden, naar 

formuleringseffecten. Uit de meta-analye van Kamoen et al. bleek eveneens dat de 

formulering van vragen effect heeft op de gegeven antwoorden. Zij stellen dat mensen 

het vaak meer oneens zijn met de negatieve vraagversie dan eens met de positieve, zoals 

ook Holleman constateerde bij de verbieden/toelaten-onderzoeken.  

Formuleringseffecten bestaan dus ook bij andere woordparen. In enkele studies 

die Kamoen et al. in hun onderzoek opnamen, bleek het effect echter in tegengestelde 

richting op te treden. Er werd dan meer positief geantwoord op de positieve vraagversie 

dan negatief op de negatieve. Bij ieder getest wordpaar werd een effect van 

vraagformulering aangetoond, maar in richting bestaan verschillen waarvoor nog geen 

verklaring is gevonden. 

 

2.1 Woordparen 

Uit bovenstaande volgt dat het bestaan van formuleringseffecten inmiddels duidelijk 

bewezen is. Gezien het feit dat in de meeste studies niet alle gemanipuleerde woordparen 

effecten van formulering teweeg brachten of niet allemaal in dezelfde richting (zoals in 

het onderzoek van Kamoen et al. (2007), waarin formuleringseffecten in verschillende 

richtingen werden aangetoond), zou het interessant zijn stil te staan bij de vraag waarom 

er bij sommige woordparen wel formuleringseffecten gevonden worden en bij andere 

niet en waarom de richting niet overal hetzelfde is. Het vormt de aanleiding voor de 

gedachte dat de gebruikte woordparen zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet 
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optreden van een effect van formulering. Het is dan ook relevant om woordparen nader 

te bekijken. 

2.1.1 Predicatieve adjectieven 

Bij schaalvragen in een vragenlijst worden onder meer meningen weergegeven over een 

bepaald onderwerp op een schaal. Zo kan gevraagd worden naar welke mate iemand 

afbeelding X mooi vindt. Aan de uiteinden van een schaal staan twee tegenstellingen, in 

dit voorbeeld ‘mooi’ en ‘lelijk’. Die tegenstellingen aan weerszijden van de schaal zijn bij 

schaalvragen altijd predicatieve adjectieven. Daarvan is sprake als het adjectief, het 

bijvoeglijk naamwoord, is geplaatst in het naamwoordelijk deel van het gezegde of in de 

bepaling van gesteldheid, zoals in de zin ‘de broek is zwart’. Die zin is eenvoudig te 

ontleden in het onderwerp, namelijk ‘de broek’, en het gezegde ofwel predikaat: ‘is 

zwart’. Dat gezegde bestaat uit een werkwoordelijk deel, namelijk ‘is’, en een 

naamwoordelijk deel: ‘zwart’. Het adjectief ‘zwart’ maakt hier deel uit van het 

naamwoordelijk deel van het gezegde en wordt daarom een predicatief adjectief 

genoemd. 

Dit type adjectieven kan op haar beurt weer worden onderverdeeld in twee 

soorten en wel op grond van de vergelijkingsstandaard (Kennedy en McNally, 2005). 

Enerzijds is er de absolute vergelijkingsstandaard: hierbij is er sprake van een maximum 

en/of minimum op de schaal tussen de delen van het woordpaar. Het paar vol/leeg is 

daarvan een voorbeeld. Stel je je een drinkglas voor, dan bestaat er een maximum waarin 

het vol of leeg kan zijn. Staat het tot aan de rand toe vol, dan is het maximum voor vol 

en dus het minimum voor leeg bereikt. Meer kan er niet in. Voor leeg geldt hetzelfde: 

leger dan helemaal leeg kan het glas niet worden. Tussenwegen zijn wel mogelijk: het glas 

kan bijvoorbeeld halfvol zijn. Als het glas echter een beetje leeg is, is het tegelijk 

grotendeels vol. Hoe meer het ene deel van het woordpaar wordt bevestigd, hoe meer 

het andere wordt ontkend. 

Kennedy en McNally noemen ook predicatieve adjectieven met een relatieve 

vergelijkingsstandaard. Hierbij is de betekenis die aan een adjectief wordt gegeven 

afhankelijk van de context van de situatie. Een voorbeeld is het woordpaar 

goedkoop/duur. Als je in de supermarkt een brood afrekent voor tien euro, is dat duur. 

Moet je datzelfde bedrag echter betalen voor de aanschaf van een nieuwe computer, dan 

ben je bijzonder goedkoop uit. Het relatieve karakter wordt zo al duidelijk. De relatie 

tussen de delen van het woordpaar zoals bij adjectieven met een absolute 

vergelijkingsstandaard, waarbij de mate van bevestiging van het een de ontkenning van 
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de ander evenredig aan elkaar zijn, is bij adjectieven met een relatieve 

vergelijkingsstandaard niet aanwezig. 

 

2.2 Attitudesterkte 

Voor er verklaringen werden gezocht bij kenmerken van de gebruikte woordparen, werd 

getracht kenmerken van de respondenten in relatie te brengen met formuleringseffecten. 

In 1986 rapporteerden Hippler en Schwarz hun bevindingen in een onderzoek waarbij 

een cognitieve basis werd gezocht voor de verklaring van formuleringseffecten bij 

verbieden/toelaten-vragen. De onderzoekers stelden de hypothese op dat onverschillige 

respondenten vaker ontkennend antwoorden op Likertschaalvragen. Bovendien zouden 

zij minder consistent antwoorden dan personen met een hoge attitudesterkte, die ieder 

keer voor dezelfde inhoudelijke antwoorden kiezen. Drie groepen werden gevormd op 

basis van de bestaande attitude ten aanzien van het onderwerp van de vragenlijst, 

namelijk het strooien van zout op snelwegen in de winter. Eén groep bestond uit mensen 

die voor strooien waren, één uit mensen tegen en één uit mensen die neutraal tegenover 

het onderwerp stonden. Vervolgens werden in iedere groep twee vragenlijsten gebruikt. 

De resultaten van het onderzoek bevestigen de hypothese: bij respondenten die weinig 

betrokken zijn bij het vraagonderwerp blijken formuleringseffecten op te treden, terwijl 

dat bij de andere twee groepen niet het geval was. Als redenen voor dit gedrag noemen 

de onderzoekers twee mogelijkheden. Ten eerste zouden respondenten zich meer richten 

op de consequenties van actieve handelingen (verbieden of toelaten) en de positieve kant 

van het negatieve antwoord te benadrukken. Ook zouden ontkenningen minder sterke 

standpunten lijken dan bevestigende antwoorden. 

Ook Waterplas, Billiet en Loosveldt (1988) vonden formuleringseffecten en wel 

in een Belgische studie. Daarin bekeken ze de rol van attitudesterkte, waarmee zij de 

mate waarin de respondenten een mening hebben gevormd over een object (iets of 

iemand) bedoelen en de mate waarin zij over datgene zijn geïnformeerd. Dat is een iets 

andere definitie dan die Hippler en Schwarz (1988) hanteerden en ook de 

operationalisatie van het construct attitudesterkte is door Waterplas et al. anders 

aangepakt. Zij brachten attitudesterkte in kaart door vragen te stellen over de kennis die 

de respondenten over het onderwerp hadden. Met name bij mensen die weinig 

informatie hadden over of onverschillig stonden tegenover het onderwerp werden grote 

formuleringseffecten gevonden. Die resultaten bevestigen de uitkomsten van het 

onderzoek van Hippler en Schwarz, hoewel de operationalisatie van attitudesterkte in 
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deze studie niet hetzelfde was. Een lage attitudesterkte zou dus een verklaring kunnen 

zijn voor het optreden van formuleringseffecten. 

Het begrip attitudesterkte is echter een ingewikkeld construct en er bestaan 

verschillende interpretaties van. Petty en Krosnick (1995) ontwikkelden een uitgebreide 

definitie van het begrip en doen bovendien suggesties om het construct in kaart te 

brengen. Zij onderscheiden negen aspecten van attitudesterkte zoals ambivalentie (de 

mate waarin de attitude is opgebouwd door positieve en negatieve elementen) en 

elaboratie (de mate waarin iemand zich bewust bezighoudt met informatie die zijn 

attitude vormt). Deze interpretatie van attitudesterkte wordt niet door alle onderzoekers 

aangehangen, maar vormt desondanks prima handgrepen om het begrip te doorgronden 

en te meten.  

 

2.3 Afnamemethode 

Veel van de genoemde onderzoeken naar formuleringseffecten in vragenlijsten zijn 

uitgevoerd met behulp van telefonische en face-to-face interviews, en papieren 

vragenlijsten. Tegenwoordig zijn de zogenaamde websurveys als afnamemethode ook erg 

in trek: vragenlijsten die via het internet worden gepresenteerd aan de proefpersonen en 

ook op het web worden ingevuld. De afnamemethoden papier en web verschillen op 

meerdere fronten van elkaar. Ten eerste maakt de onderzoeker op een ander manier 

contact met de proefpersoon wanneer hij deze via internet benadert dan wanneer hij dat 

persoonlijk doet. De vragen worden via een ander medium gesteld en moeten ook 

verschillend beantwoord worden: met een muisklik of een traditionele ballpoint. Deze 

verschillen zouden de antwoorden van de respondenten kunnen beïnvloeden, omdat zij 

onder meer in verschillende mate een beroep doen op het cognitieve geheugen van de 

proefpersonen (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000: 306-310). De antwoorden worden 

tevens op een andere manier verzameld: via internet kunnen de antwoorden vaak met 

een of enkele muisklikken worden verzameld en gerangschikt, terwijl met de hand 

verwerken van ingevulde papieren vragenlijsten een heel andere klus is.  

Maar wat betekent dat voor de praktijk? De afgelopen decennia is meerdere 

malen onderzoek verricht naar de vraag of antwoorden op verschillende 

afnamemethoden met elkaar overeenkomen, met andere woorden of bijvoorbeeld een 

telefonisch gestelde vragenlijst dezelfde data oplevert als diezelfde vragen op internet. De 

meeste van deze onderzoeken richtten zich echter op telefonische interviews versus 

papieren vragenlijsten (bijvoorbeeld Dillman, 1978). Omdat telefonische interviews veel 
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praktische nadelen met zich meebrengen (relatief duur en zeer tijdrovend) ten opzichte 

van websurveys (goedkoop, kost weinig tijd en verkregen data zijn eenvoudig te 

rangschikken), is de laatstgenoemde methode bij veel attitudeonderzoek veel meer voor 

de hand liggend dat de eerste. Carini, Hayek, Kuh, Kennedy en Ouimet (2003) 

ondervroegen meer dan 151.00 Amerikaanse studenten aan 276 onderwijsinstituten over 

hun opleidingservaringen. Een deel van hen werd uitgenodigd deel te nemen aan een 

intervragenlijst, het andere deel kon zelf kiezen tussen een papieren vragenlijst of die op 

internet. De studenten de vragen digitaal beantwoordden, gaven meer positieve 

antwoorden dan degenen die op papier werkten. De onderzoekers noemen als mogelijke 

verklaring dat websurveys relatief nieuwe zijn en dat respondenten het gevoel hebben dat 

het sociaal wenselijk is dat zij er goed mee overweg kunnen. Dat zou kunnen leiden tot 

positievere antwoorden, evenals het invulgemak, dat groter werd ervaren bij de digitale 

vragenlijst. De gevonden effecten waren klein, maar sluiten wel aan bij eerdere 

bevindingen uit vergelijkingen tussen telefonische interviews en internetvragenlijsten. 

Ook daar werd namelijk gevonden dat men op internet semantisch positiever 

antwoordde dan per telefoon (Dillmann, Sangster, Tarnai & Rockwood, 1996), maar 

telefonisch weer positiever dan op papier (Dillmann, 1978).  

Bishop, Hipler, Schwarz en Strack (1988) onderzochten formuleringseffecten in 

vragenlijsten die via telefoon en internet aangeboden werden aan de respondenten. Zij 

toonden aan dat formuleringseffecten niet verschillend optraden in de verschillende 

afnamemethoden. Wanneer formuleringseffecten bij de telefonische versie werden 

gevonden, kwamen zij ook voor bij de invullers van de digitale variant van de vraag. De 

afnamemodus lijkt dus niet van invloed op het effect van formulering op de antwoorden. 

Uit de meta-analyse van Holleman (1999) blijkt echter dat in mondelinge situaties grotere 

formuleringseffecten optreden dan wanneer de vragen schriftelijk worden gesteld. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat er wellicht toch een interactie bestaat tussen de 

afnamemethode en formuleringseffecten. 

Een vragenlijst afnemen op papier levert blijkbaar niet helemaal dezelfde data op 

als wanneer je per telefoon interviewt. Over interacties van afnamemodus met 

vraagformulering is wel wat bekend, maar enkel wanneer een telefonische conditie en een 

digitale of schriftelijke worden ingezet. Het is daarom interessant om 

formuleringseffecten ook in een andere combinatie van communicatieve settingen te 

bestuderen, namelijk op papier en digitaal. Gezien de bewezen voordelen van papieren 

vragenlijsten en stijgende populariteit van websurveys is onderzoek op dat terrein met die 
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afnamemethode zeer relevant. Want ook daar geldt de vraag: meten de vragen wel wat zij 

moeten meten? 
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3. Probleemstelling en hypothesen 

Het bestaan van formuleringseffecten is door meerdere onderzoekers aangetoond. Niet 

bij alle woordparen werd echter een effect gevonden en waar wel effecten werden 

aangetoond, verschilden zij in grootte en/of richting. Mogelijke verklaringen voor 

formuleringseffecten zijn wel onderzocht, maar er zijn nog geen duidelijk aanwijsbare 

oorzaken aangewezen. De vraag waarom soms wel een formuleringseffect optreedt en 

soms niet, probeer ik te verklaren aan de hand van semantische verschillen tussen de 

onderzochte woordparen, verschillen in kenmerken van de respondenten en verschillen 

in wijze van afname van de vragenlijsten. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is 

dan ook: 

 

Hoe kunnen formuleringseffecten worden verklaard? 

 

Drie mogelijke verklaringen die worden getest vormen de basis voor de drie deelvragen 

bij de algemene onderzoeksvraag. 

 

1. In hoeverre kunnen formuleringseffecten worden verklaard door  

het type vergelijkingsstandaard van de gebruikte adjectieven? 

 

Gezien het feit dat in voorgaand onderzoek niet bij alle woordparen even grote 

formuleringseffecten optraden, bestaat bij mij de aanname dat een verklaring moet 

worden gezocht binnen de woordparen zelf. Mijn hypothese luidt dan ook dat de 

verschillende vergelijkingsstandaarden inderdaad verklaren waarom een 

formuleringseffect wel of niet optreedt. Daarbij bestaat de verwachting dat bij 

woordparen met een absolute vergelijkingsstandaard minder formuleringseffecten 

optreden dan bij woordparen met een relatieve vergelijkingsstandaard. Dit omdat de 

relatie tussen de beide delen van een woordpaar met absolute vergelijkingsstandaard 

meer zwart-wit is: óf het een, óf het ander. Als je iets helemaal niet acceptabel vindt, dan 

vindt je het onacceptabel en andersom. Omdat er bij woordparen met relatieve 

vergelijkingsstandaard ook een grijs tussengebied bestaat, verwacht ik dat daar meer 

formuleringseffecten optreden en wel in dezelfde richting als Holleman (1999) als 

algemene tendens aantoonde: meer ontkenningen dan bevestigingen. Wie zijn antwoord 

in het grijze gebied wil aanvinken, kiest voor zowel niet makkelijk als niet moeilijk.  
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De tweede deelvraag is de volgende: 

 

2. In hoeverre beïnvloedt attitudesterkte ten aanzien  

van het onderwerp formuleringseffecten? 

 

Gezien de resultaten van Hippler en Schwarz (1986) en Waterplas et al. (1988) valt te 

verwachten dat er een effect bestaat van attitudesterkte op het ontstaan van 

formuleringseffecten. Zij toonden aan dat onverschillige respondenten minder consistent 

antwoorden. Omdat er verschillende manieren zijn gebruikt om attitudesterkte in kaart te 

brengen, zijn hun resultaten niet zomaar naast elkaar te leggen. In dit onderzoek zal ik 

het construct breder in kaart proberen te brengen om zo attitudesterkte als verklaring 

voor formuleringseffecten beter te kunnen toetsen. Bij mensen met een lage 

attitudesterkte verwacht ik dat er meer formuleringseffecten optreden dan bij 

respondenten met een sterkere overtuiging. De ontkenningen worden gezien als minder 

sterke standpunten dan de bevestigingen en men is tevens  geneigd zich te focussen op 

de positieve kant van het ontkennende antwoord. 

 

Ten slotte de derde deelvraag: 

 

3. Wat is het effect van afnamemethode bij het  

verklaren van formuleringseffecten? 

 

De resultaten van Carini et al. (2003) doen vermoeden dat er een verschil bestaat tussen 

de data die verzameld wordt via het internet en die op papier. Op internet een vragenlijst 

beantwoorden is gemakkelijker dan met pen en papier. Ik twijfel echter of er, zoals in het 

onderzoek van Carini et al., sprake is van sociale wenselijkheid van het deelnemen aan 

een websurvey. De digitalisering heeft namelijk intensief doorgezet en leerlingen 

gebruiken tegenwoordig veel meer computers en internet dan studenten zes jaar geleden. 

Dit onderdeel van deze studie heeft dan ook een exploratief karakter om in kaart te 

brengen of de afnamemodus van invloed is op formuleringseffecten. 
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4. Operationalisatie 

4.1 Voorstudie 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die zowel woordparen met 

een absolute vergelijkingsstandaard bevat als woordparen met een relatieve. Daartoe 

dienen er woordparen te worden geformuleerd voor beide categorieën. Kennedy en 

McNally (2005) en Rotstein en Winter (2004) leverden een hulpmiddel om te bepalen of 

een paar van predicatieve adjectieven rust op een absolute of relatieve 

vergelijkingsstandaard. Zij stellen dat voor beide delen van een woordpaar met een 

relatieve vergelijkingsstandaard niet de woorden ‘volledig’ (Kennedy en MacNally) en 

‘bijna’ (Rotstein en Winter) kunnen worden gezet. Iets kan bijvoorbeeld niet bijna weinig 

geld kosten of volledig veel. Voor ten minste één van de twee delen van een woordpaar 

met absolute vergelijkingsstandaard kan dat wel. Je kunt immers spreken van een glas dat 

volledig vol zit of bijna leeg is. Wanneer geen van de delen van het woordpaar kunnen 

worden voorafgegaan door volledig of bijna, betreft het een relatieve 

vergelijkingsstandaard.  

In een beoordelingsexperiment van Kamoen, Holleman, Sanders, Nouwen en 

Van den Bergh (submitted) zijn meerdere woordparen in verschillende stellingen over 

het rookbeleid in Nederland voorgelegd in combinatie met de woorden ‘volledig’ en 

‘bijna’. De proefpersonen moesten na het lezen van de combinaties aangeven in welke 

mate zij deze acceptabel vonden. Uit deze voorstudie bleken zes woordparen een 

duidelijk relatieve vergelijkingsstandaard te hebben en acht paren een absolute. Deze 

woordparen zijn opgenomen in tabel 3 en werden overgenomen voor dit onderzoek. 
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Woordparen 

Absolute vergelijkingsstandaard  Relatieve vergelijkingsstandaard 

Aanvaardbaar/onaanvaardbaar Boeiend/saai 

Acceptabel/onacceptabel Goed/slecht 

Begrijpelijk/onbegrijpelijk Makkelijk/moeilijk 

Deskundig/ondeskundig Slim/dom 

Duidelijk/onduidelijk Verstandig/onverstandig 

Positief/negatief Wenselijk/onwenselijk 

Rechtvaardig/onrechtvaardig  

Vernieuwend/ouderwets  

Tabel 3; woordparen met een absolute en relatieve vergelijkingsstandaard 

 

4.2 Materiaal 

4.2.1 Vragenlijst 

De vragenlijst die in dit experiment is gebruikt, is zorgvuldig opgesteld. De woordparen 

die voor manipulatie gebruikt worden, zijn exact overgenomen uit de studie van Kamoen 

et al. (submitted). Per woordpaar werd het aantal stellingen aangevuld tot drie of vier, 

waarmee het totaal aantal stellingen bij de relatieve vergelijkingsstandaard op 23 kwam en 

dat bij de absolute op 28. Mochten bepaalde stellingen in de praktijk niet goed of niet 

betrouwbaar beantwoord worden, dan zou er voldoende data overblijven om de verdere 

analyse mee uit te voeren.  

Als onderwerp voor de vragenlijst is gekozen voor de aanpassingen van het 

Nederlandse rookbeleid in juli 2008. Het betrof een actueel onderwerp waar relatief veel 

media-aandacht voor was en waarover veel mensen een duidelijke mening hebben, 

getuige de vele reacties op columns en ingezonden brieven in verschillende dagbladen. 

Dit hoofdthema is onderverdeeld in subthema’s waarvan de relevantie blijkt op 

webpagina’s van Stivoro en in krantenberichten. Het gaat om subthema’s als roken en 

sport, gezondheidsrisico’s van roken en rookbeleid en de rol van de politiek. Per 

subthema zijn in totaal ten minste vijf stellingen geformuleerd. In die stellingen staat het 
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predicatieve adjectief steeds op een andere plaats dan aan het einde van de zin. Dit 

omdat vervolgonderzoek door Kamoen et al. (nog te verschijnen) dezelfde stellingen zal 

onderzoeken met eye-tracking. 

De lijsten werden aangevuld met een viertal vragen naar persoonlijke kenmerken 

van de respondenten, waaronder hun leeftijd en rookgedrag. Ook voegde ik zeventien 

buffervragen toe, die niet verschilden per versie, om het geheel zo natuurlijk mogelijk te 

doen overkomen. De respondenten mochten zich immers niet bewust zijn van het 

werkelijke onderwerp van mijn onderzoek maar moesten geloven dat ik hun meningen 

over het rookbeleid in kaart wilde brengen. Een buffervraag was bijvoorbeeld: ‘Ik erger 

me aan rokende mensen in cafés.’ Verder zijn negen verbieden/toelaten-vragen 

toegevoegd. Hiermee kan worden nagegaan of de algemeen ontdekte tendens in 

formuleringseffecten zoals aangetoond door Holleman (1999) ook hier optreedt.  

De attitudesterkte wordt in kaart gebracht aan de hand van richtlijnen van Petty 

en Krosnick (1995). Zij onderscheiden maar liefst negen aspecten van attitudesterkte, 

waarvan er vier zijn uitgekozen. Dit om het aantal attitudesterktevragen niet te groot te 

laten worden en toch voldoende basis te creëren om deelvraag 1 te kunnen 

beantwoorden. De aspecten elaboratie (de mate waarin iemand zich bewust bezighoudt 

met informatie die zijn attitude vormt), persoonlijke relevantie (de mate waarin het 

attitudeobject van invloed is op iemands persoonlijke leven), kennis (de  mate waarin 

iemand kennis heeft van het attitudeobject) en zekerheid (de mate waarin iemand zeker is 

van zijn attitude) werden ieder met twee of drie vragen in kaart gebracht. Voor die 

aspecten is gekozen omdat zij relatief eenvoudig te bevragen zijn in deze context en 

daardoor geen onnatuurlijk karakter aan de vragenlijst geven. Onze attitudesterktevragen 

zijn rechtstreeks afgeleid van de voorbeeldvragen die Petty & Krosnick hebben 

opgesteld. Een van hen luidde bijvoorbeeld ‘Ik denk veel na over het nieuwe rookbeleid.’ 

Deze operationalisatie wijkt af van die van Hippler en Schwarz (19 

86) en Waterplas et al. (1988). De eersten brachten onverschilligheid in kaart en de 

Belgen kennis. Omdat attitudesterkte echter een breder begrip is, denk ik het construct 

beter te kunnen operationaliseren door de theorie van Petty en Krosnick te gebruiken.  

Om een niet te voorspelbare vragenlijst te creëren en de proefpersonen te blijven 

prikkelen, is gebruik gemaakt van drie verschillende antwoordschalen. 36 stellingen 

moesten met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord, 36 stellingen op een Likertschaal (waarvan 

de helft uiteraard positief en de helft negatief) en ten slotte 14 op vijfpuntsschalen met 

als uitersten ‘nooit’ en ‘vaak’. De antwoordopties zijn steeds door elkaar gebruikt en zo 
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goed mogelijk verdeeld over de vragenlijst. Verder zijn de formuleringen van de 

stellingen ook gevarieerd: sommige items beginnen met ‘Ik vind het rookbeleid…’, 

terwijl andere beginnen met ‘Het rookbeleid is …’ of ‘In mijn ogen is …’. Door deze 

formuleringen af te wisselen valt te generaliseren over verschillende variaties (Molenaar, 

1982). Bovendien wordt door deze variatie geprobeerd de aandacht van de respondenten 

vast te houden. Vier stellingen ten slotte zijn tweemaal opgenomen in de vragenlijst ter 

controle. Deze zijn op ruime afstand van elkaar in de vragenlijst geplaatst in een poging 

niet op te laten vallen dat de vraag dubbel werd gesteld. Alle items zijn opgenomen in 

bijlage I. 

 

4.2.1.1 Opmaak 

Omdat vier verschillende varianten van de vragenlijst moesten worden opgesteld (twee 

versies en twee afnamemethoden) en we eventuele antwoordverschillen natuurlijk aan de 

manipulaties willen kunnen toeschrijven, is het belangrijk dat de vragenlijsten zoveel 

mogelijk hetzelfde zijn. Dat geldt dus ook voor de opmaak. De opmaakverschillen tussen 

de versies zijn vrij gemakkelijk klein te houden, maar tussen de afnamemethoden is het 

lastiger de opmaak gelijk te houden.  

De papieren versie van de vragenlijst is opgemaakt volgens de richtlijnen van 

Emans (2002). De pagina’s werden echter niet genummerd, omdat in de papieren versie 

meerdere vragen op een pagina werden afgedrukt en in de digitale versie slechts een 

vraag per pagina. Ook zijn de vragen zelf niet genummerd: het zou demotiverend 

kunnen werken wanneer de respondenten in een oogopslag kunnen zien hoeveel vragen 

zij geacht worden te beantwoorden. In de digitale versie werden de vragen omrand door 

een kader, zodat dit onderzoek een solide basis vormt voor later onderzoek met eye-

tracking, waar eveneens een kader om de vragen wordt gezet (Kamoen et al., nog te 

verschijnen). De vragen zijn gerangschikt per subthema die voorzien zijn van een 

tussenkop. Dat geldt voor beide versies. Verder zijn zaken als lettertype, puntgrootte, 

introductie en teksten uiteraard gelijk gehouden voor de digitale en papieren versie. Dat 

geldt tevens voor de volgorde waarin de vragen zijn aangeboden. 

De items met Likertschalen bevatten vijf punten, waarmee het advies van 

Molenaar (1982) wordt opgevolgd. De respondenten konden hun antwoord geven door 

het bolletje van hun keuze in te kleuren (op papier) of aan te klikken (op internet). 
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4.2.2 Pretest 
De vragenlijst moest aan zoveel eisen voldoen, dat het gevaar bestond dat deze niet 

natuurlijk meer over kwam bij de respondenten. Daarom is een pretest uitgevoerd onder 

acht studenten: twee voor iedere versie van de vragenlijst. Zij vulden de vragenlijst in in 

het bijzijn van de onderzoeker volgens de hardop-denkmethode. Het commentaar dat 

deze pretest opleverde is opgenomen in bijlage II. Naar aanleiding van de gemaakte 

opmerkingen zijn waar nodig en mogelijk kleine formuleringsaanpassingen gedaan aan de 

vragenlijsten. Zo begrepen enkele leerlingen het woord gedogen niet en dat is dan ook 

vervangen door toelaten, terwijl de stelling met daarin het woord statussymbool, dat 

eveneens niet iedereen kende, werd hergeformuleerd tot een gemakkelijke vraag. 

Uiteraard werden de veranderingen in beide vragenlijstversies doorgevoerd. 

 

4.3 Afname 
Voor de afname is een middelbare scholengemeenschap in Oss, Noord-Brabant, 

benaderd. Zeven klassen 4 en 5 vwo hebben deelgenomen aan het onderzoek, in totaal 

226 proefpersonen. De bedoeling was om de helft daarvan de digitale versie te laten 

invullen, maar wegens serverproblemen op de afnamedagen bleek dat niet mogelijk. 

Voor de verschillende versies zijn de volgende aantallen respondenten at random 

geselecteerd (zie tabel 4). 

 

 Versie A Versie B 

Papier 100 81 

Digitaal 24 21 

Tabel 4; aantal respondenten per versie en afnamemethode 

 

Het gros van de leerlingen (81 procent) bevond zich in de leeftijdcategorie 16 tot 20 jaar. 

Naar schatting zijn zij bijna allemaal 16 of 17, gezien de klas waar ze in zitten (4 havo en 

5 vwo). De leeftijdcategorie 10 tot 15 jaar is door 19 procent van de respondenten 

aangekruist. Dat zullen vrijwel allemaal leerlingen van 15 jaar zijn, die in de vierde klas 

zitten. Verder behoort 48 procent van de respondenten tot het mannelijk geslacht en 52 

procent tot het vrouwelijke. Het rookgedrag van de respondenten is weergegeven in tabel 

5. 
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Ik rook … Percentage 

Nooit 80 

Alleen op feestjes 13 

Gemiddeld enkele sigaretten per dag 2 

Gemiddeld een pakje sigaretten per dag 5 

Gemiddeld meer dan een pakje sigaretten per dag 0 

Tabel 5; het rookgedrag van de respondenten 

 

Het overgrote deel van de respondenten rookt zelf niet of enkel op feestjes (93 procent). 

Dat is veel meer dan het landelijk gemiddelde van 60% onder jongeren van 17 jaar. Dit is 

wellicht te verklaren door het verband dat bestaat tussen opleidingsniveau en rookgedrag. 

De leerlingen van het vwo zijn relatief hoogopgeleid en binnen die sociale groep komt 

roken minder vaak voor (Jefferis, Graham, Manor en Power, 2003). 

 

De papieren vragenlijsten werden in de klas aan het begin van de lessen Nederlands en 

Engels uitgedeeld. In iedere klas vulde ongeveer de helft van de proefpersonen versie A 

in en de andere helft versie B. De leerlingen zaten in groepjes van twee in de klassen, met 

de tafeltjes tegen elkaar geschoven. Om te voorkomen dat door te kijken bij de buurman 

op zou vallen dat er verschillende vragenlijsten in omloop ware, kregen de leerlingen die 

aast elkaar zaten steeds dezelfde vragenlijstversie. De digitale enquêtes werden 

afgenomen in de mediatheek van de school, waar de leerlingen achter een computer 

plaats konden nemen. Het invullen van de papieren vragenlijst duurde gemiddeld 10 tot 

15 minuten. De digitale vragen leverden meer problemen op in verband met grote 

belasting van het computernetwerk. Door het grote aantal respondenten dat tegelijk de 

vragenlijst via internet benaderde, liepen de wachttijden dusdanig op dat het bijna 

niemand lukte de hele vragenlijst af te ronden. Na dertig minuten werd dan ook besloten 

de leerlingen te laten stoppen met het invullen en enkel de resultaten die er tot dan toe 

waren, te gebruiken voor de analyse. Gezien het grotere succes van de papieren 

afnamemethode, hebben slechts twee klassen leerlingen achter de computers 

plaatsgenomen en hebben de andere vijf klassen de papieren vragenlijst ingevuld. 
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4.4 Verwerking van de gegevens 

De proefpersonen beantwoordden de vragen op een vijfpuntsschaal of met ‘ja’ of ‘nee’. 

Omdat tussen de versies de aard van de vraagstelling, semantisch positief of negatief, 

steeds verschillend was, zijn de resultaten niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. De 

ene score 1 betekent namelijk een zeer positief oordeel, terwijl de andere 1 juist heel 

negatief is. Daarom is ervoor gekozen alle antwoorden op de semantisch negatief 

gestelde vragen te hercoderen. Bij alle schaalvragen betekent nu de score 1 een negatief 

oordeel en de score 5 een positief. In bijlage III zijn alle stellingen, die gehercodeerd zijn, 

met blauw gemarkeerd. 
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5. Resultaten 

5.1 Randomisatiecontrole 

5.1.1 Persoonlijke kenmerken 

Eerst moet worden bepaald of de proefpersonen die de vier verschillende varianten van 

de vragenlijst onder ogen kregen, wel vergelijkbaar zijn geweest en dus of de 

randomisatie goed is gelukt. Daartoe is allereerst een chi-kwadraattoets uitgevoerd met de 

antwoorden op de vragen naar persoonlijke gegevens, gezien het nominale karakter 

daarvan. Gevonden verschillen bleken significant bij digitaal versus papier voor leeftijd 

(χ2 = 8,25; df = 2 en p = 0,02). Onder de leerlingen die de digitale vragenlijst invulden, 

waren er 30 in de leeftijdcategorie 16 tot 20 jaar en 13 in de categorie 10 tot 15. Bij de 

papieren enquête zijn die aantallen respectievelijk 151 en 30. In verhouding blijken de 

respondenten in de digitale afnameconditie jonger te zijn dan in de papieren conditie. 

Dat is eenvoudig te verklaren. Een van de twee klassen waarbij de vragenlijst digitaal is 

afgenomen, was een vierde klas waarin de meeste leerlingen 16 worden en dus 15 of 16 

zijn. Het is aan het toeval te wijten dat juist die vierde klas die de vragenlijst digitaal 

invulde, veel leerlingen bevatte die nog 16  moesten worden. Omdat de leeftijdverschillen 

onderling desondanks klein zijn, vormt het gevonden significante verschil geen 

probleem. De verschillende leeftijdsgroepen zijn wel goed verdeeld over de 

vragenlijstversies A en B (χ2 = 1,12; df = 2 en p = 0,57).  

Voor geslacht zijn geen verschillen significant bij zowel de afnamemethode (χ2 = 

0,22; df = 1 en p = 0,64) als bij versie (χ2 < 0,001; df = 1 en p = 0,99). De jongens en 

meisjes waren gelijk verdeeld over alle condities.  

Omdat alle deelnemers aan het onderzoek scholieren op het vwo waren, zijn zij 

wat betreft  opleidingsniveau vanzelfsprekend gelijk verdeeld geweest.  

De verdeling van het rookgedrag van de leerlingen is ook getoetst middels een 

chi-kwadraattoets. Voor zowel de afnamemethode is hier geen significant verschil 

aantoonbaar (χ2 = 6,04; df = 4 en p = 0,20) als voor de versies (χ2  = 2,44; df = 4 en p = 

0,66). Ook deze randomisatie is succesvol geweest.  

 

Dat betekent dat de randomisatie op alle persoonlijke kenmerken naar tevredenheid is 

gelukt. De proefpersonen zijn op grond van hun geslacht, opleidingsniveau en 

rookgedrag gelijk over alle condities verdeeld. Wat betreft leeftijd bestaan er wel 

significante verschillen tussen de groepen, maar deze zijn eenvoudig te verklaren en 
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bovendien niet groot. Eventuele effecten van vraagformulering kunnen niet worden 

toegeschreven aan deze kenmerken. 

 

5.1.2 Buffervragen 

Ook de zeventien buffervragen zijn gebruikt om de randomisatie te controleren door 

middel van t-toetsen. Hiermee brengen we in kaart of de proefpersonen op deze 

buffervragen, die immers voor iedereen hetzelfde zijn, per conditie vergelijkbaar hebben 

geantwoord. De resultaten van de t-toetsen om te zien of de proefpersonen gelijk waren 

verdeeld over de afnamemethoden zijn verzameld in tabel 6. 

 

Vraag en antwoordschalen analoog digitaal t df p 

11. Als er veel wordt gerookt tijdens het 

uitgaan, ga ik eerder naar huis 

(nooit/vaak) 

1,73 (1,11) 1,69 (1,18) 0,22 224 0,83 

13. Ik erger me aan rokende mensen in 
cafés (nooit/vaak) 

2,99 (1,44) 2,93 (1,60) 0,25 224 0,80 

18. Als iemand op een terras een sigaret 

rookt, vind ik dat vervelend 

(nooit/vaak) 

2,75 (1,42) 2,76 (1,46) -0,07 221 0,95 

25. Ik vind het hinderlijk als er op 

overdekte terrassen wordt gerookt 

(nee/ja) 

0,54 (0,50) 0,52 (0,51) 0,14 221 0,89 

29. Als je 16 bent, kun je goed afwegen 

of je wilt roken of niet (nee/ja) 
0,67 (0,47) 0,71 (0,46) -0,52 220 0,60 

32. Als sigaretten duurder worden, 

kunnen alleen rijke mensen nog roken 

(nee/ja) 

0,12 (0,33) 0,12 (0,33) 0,05 221 0,97 

33. Ik erger me aan discussies over 

accijnsverhoging op sigaretten 

(nooit/vaak) 

2,60 (1,29) 2,31 (1,18) 1,32 221 0,19 

43. Ik merk bewust dat er op steeds 

minder plekken mag worden gerookt 

(nooit/vaak) 

3,49 (1,10) 3,10 (1,32) 1,76 209 0,08 

44. De regering besteedt teveel aandacht 

aan onbelangrijke zaken (nooit/vaak) 
3,54 (1,08) 3,30 (0,92) 1,30 43,63* 0,20 

55. Ik spreek rokers aan als zij een 

rookverbod overtreden (nooit/vaak) 

 

1,55 (0,95) 1,76 (1,09) -0,97 200 0,33 
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Vraag en antwoordschalen analoog digitaal t df p 

60. Als ik zie dat iemand een 

rookverbod overtreedt, attendeer ik 

hem daarop (nooit/vaak) 

1,61 (0,96) 1,79 (1,18) -0,74 198 0,46 

65. Als een roker longkanker krijgt, is 

dat zijn eigen schuld (nooit/vaak) 
3,62 (1,04) 3,67 (0,82) -,015 194 0,88 

69. Ik erger me aan zwangere vrouwen 

die roken (nooit/vaak) 
3,70 (1,39) 3,31 (1,70) 0,97 192 0,33 

71. Roken in de buurt van kleine 

kinderen is asociaal (oneens/eens) 
4,29 (0,95) 4,38 (1,12) -0,35 192 0,73 

73. Ik erger me aan mensen die roken in 

het bijzijn van hun kinderen 

(nooit/vaak) 

3,97 (1,15) 4,15 (1,12) -0,55 192 0,58 

79. Roken in sportkantines draagt bij 

aan de gezelligheid (nee/ja) 
0,26 (0,44) 0,40 (0,52) -0,97 189 0,33 

81. Ik ga eerder weg uit een 

sportkantine als daar gerookt wordt 

(nooit/vaak) 

2,32 (1,39) 2,56 (1,74) -0,49 188 0,63 

Tabel 6; uitkomsten t-toetsen randomisatiecontrole buffervragen over afnamemethode 

*: In een enkel geval bleek Levene’s Test for Equality of Variances significant. De variantie in beide 
groepen is dan niet gelijk, waardoor een andere uitslag van de t-test moet worden afgeleid, die een ander 

aantal vrijheidsgraden weergeeft. 
 

  
Deze randomisatiecontrole leverde geen significante verschillen op bij de check over 

afnamemethode voor alle stellingen. Proefpersonen verschillen per conditie niet in hun 

antwoorden op de buffervragen. De verdeling over de afnamemethoden digitaal en 

papier blijkt gelijk te zijn. 

 

Dezelfde analyse werd gedaan om te kijken of er over de verschillende versies (A en B) 

goed gerandomiseerd is. Ook daar blijken de groepen gelijk verdeeld (zie tabel 7).  
 

Vraag en antwoordschalen Versie A Versie B t df p 

11. Als er veel wordt gerookt tijdens 

het uitgaan, ga ik eerder naar huis 

(nooit/vaak) 

1,75 (1,11) 1,69 (1,13) 0,43 224 0,67 

13. Ik erger me aan rokende mensen in 

cafés (nooit/vaak) 
3,04 (1,41) 2,91 (1,55) 0,65 224 0,51 

18. Als iemand op een terras een sigaret 

rookt, vind ik dat vervelend 

(nooit/vaak) 

2,66 (1,43) 2,86 (1,42) -1,05 221 0,30 
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Vraag en antwoordschalen Versie A Versie B t df p 

25. Ik vind het hinderlijk als er op 

overdekte terrassen wordt gerookt 

(nee/ja) 

0,52 (0,50) 0,55 (0,50) -0,44 221 0,66 

29. Als je 16 bent, kun je goed afwegen 

of je wilt roken of niet (nee/ja) 
0,64 (0,48) 0,73 (0,45) -1,36 215,41* 0,18 

32. Als sigaretten duurder worden, 

kunnen alleen rijke mensen nog roken 

(nee/ja) 

0,15 (0,36) 0,08 (0,27) 1,75 219,71* 0,08 

33. Ik erger me aan discussies over 

accijnsverhoging op sigaretten 

(nooit/vaak) 

2,57 (1,20) 2,51 (1,35) 0,341 200,03* 0,733 

43. Ik merk bewust dat er op steeds 

minder plekken mag worden gerookt 

(nooit/vaak) 

3,48 (1,08) 3,38 (1,21) 0,61 209 0,55 

44. De regering besteedt teveel 

aandacht aan onbelangrijke zaken 

(nooit/vaak) 

3,59 (1,03) 3,40 (1,10) 1,26 209 0,21 

55. Ik spreek rokers aan als zij een 

rookverbod overtreden (nooit/vaak) 
1,50 (0,88) 1,66 (1,05) -1,19 200 0,24 

60. Als ik zie dat iemand een 

rookverbod overtreedt, attendeer ik 

hem daarop (nooit/vaak) 

1,57 (0,88) 1,70 (1,09) -0,92 198 0,36 

65. Als een roker longkanker krijgt, is 

dat zijn eigen schuld (nooit/vaak) 
3,58 (1,04) 3,68 (1,01) -0,69 194 0,49 

69. Ik erger me aan zwangere vrouwen 

die roken (nooit/vaak) 
3,86 (1,29) 3,46 (1,52) 1,97 177,50* 0,05 

71. Roken in de buurt van kleine 

kinderen is asociaal (oneens/eens) 
4,31 (0,91) 4,27 (1,02) 0,26 192 0,80 

73. Ik erger me aan mensen die roken 

in het bijzijn van hun kinderen 

(nooit/vaak) 

4,00 (1,05) 3,97 (1,26) 0,20 175,70* 0,84 

79. Roken in sportkantines draagt bij 

aan de gezelligheid (nee/ja) 
0,25 (0,43) 0,29 (0,46) -0,64 189 0,52 

81. Ik ga eerder weg uit een 

sportkantine als daar gerookt wordt 

(nooit/vaak) 

2,36 (1,37) 2,30 (1,45) 0,29 188 0,77 

Tabel 7; uitkomsten t-toetsen randomisatiecontrole buffervragen over versie 

*: In enkele gevallen bleek Levene’s Test for Equality of Variances significant. De variantie in beide 
groepen is dan niet gelijk, waardoor een andere uitslag van de t-test moet worden afgeleid, die een ander 

aantal vrijheidsgraden weergeeft. 



 28 

 

Ook over de versies A en B zijn de respondenten dus goed verdeeld. De attitudes die de 

respondenten over het rookbeleid hebben en die met deze buffervragen in kaart worden 

gebracht, blijken voor de proefpersonen in de verschillende condities vergelijkbaar te 

zijn. De randomisatie is dus ook wat betreft de buffervragen geslaagd. 

 

 

5.1.3 Attitudesterkte 

Ook de attitudesterkte is gemeten op intervalniveau, dus om de randomisatie te 

controleren is hier eveneens gebruik gemaakt van t-toetsen. We willen immers weten of 

de proefpersonen in de verschillende condities wel een vergelijkbare attitudesterkte 

hebben en eventuele resultaten niet daardoor kunnen worden verklaard. Voor de 

verdeling van de proefpersonen over de afnamemethoden digitaal en analoog verwijs ik 

naar tabel 8. 

 

 

Vraag en antwoordschaal analoog digitaal t df p 

1. Ik volg het nieuws over het nieuwe 

rookbeleid (nooit/vaak) 
2,54 (1,04) 2,31 (1,18) 1,27 224 0,21 

2. Ik weet veel van het huidige 

rookbeleid (oneens/eens) 
2,85 (1,01) 2,82 (1,13) 0,13 224 0,89 

3. Het nieuwe rookbeleid zal een grote 

invloed hebben op mijn dagelijks leven 

(nee/ja) 

0,14 (0,35) 0,22 (0,42) -1,24 59,65* 0,22 

4. Ik denk veel na over het nieuwe 

rookbeleid (oneens/eens) 
1,77 (0,97) 1,69 (1,13) 0,49 222 0,62 

6. Ik praat vaak met anderen over het 

nieuwe rookbeleid (nee/ja) 
0,14 (0,35) 0,13 (0,34) 0,08 224 0,93 

7. Ik denk dat ik de gevolgen van het 

nieuwe rookbeleid duidelijk zal merken 

(oneens/eens) 

3,38 (1,31) 3,36 (1,19) 0,09 224 0,93 

8. Ik ben goed geïnformeerd over het 

huidige rookbeleid (oneens/eens) 
2,62 (1,03) 2,49 (1,06) 0,78 224 0,44 

85. Ik ben zeker van de antwoorden die 

ik op de vragen heb gegeven 

(oneens/eens) 

4,25 (0,93) 3,78 (1,48) 0,94 8,32* 0,37 
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Vraag en antwoordschaal analoog digitaal t df p 

86. Ik heb getwijfeld bij het invullen van 

mijn antwoorden (nooit/vaak) 
2,42 (1,07) 2,44 (1,33) -0,07 188 0,95 

Tabel 8; uitkomsten t-toetsen randomisatiecontrole attitudesterktevragen over afnamemethode 

*: In enkele gevallen bleek Levene’s Test for Equality of Variances significant. De variantie in beide 
groepen is dan niet gelijk, waardoor een andere uitslag van de t-test moet worden afgeleid, die een ander 

aantal vrijheidsgraden weergeeft. 

 

 
Wat de attitudesterktevragen betreft zijn de respondenten gelijk verdeeld over de 

afnamemethoden. Dat wil zeggen dat uit de antwoorden op deze vragen blijkt dat de 

respondenten in de digitale en papieren condities gemiddeld een gelijke attitudesterkte 

hadden. Dat geldt ook voor bijna alle attitudesterktevragen bij de verdeling over versies 

(zie tabel 9). 

 

Vraag en antwoordschaal Versie A Versie B t df p 

1. Ik volg het nieuws over het nieuwe 

rookbeleid (nooit/vaak) 
2,50 (1,02) 2,48 (0,12) 0,14 224 0,89 

2. Ik weet veel van het huidige 

rookbeleid (oneens/eens) 
2,80 (0,96) 2,89 (1,11) -0,68 224 0,50 

3. Het nieuwe rookbeleid zal een grote 

invloed hebben op mijn dagelijks leven 

(nee/ja) 

0,16 (0,37) 0,15 (0,36) 0,29 224 0,77 

4. Ik denk veel na over het nieuwe 

rookbeleid (oneens/eens) 
1,74 (0,97) 1,77 (1,04) -0,21 222 0,84 

6. Ik praat vaak met anderen over het 

nieuwe rookbeleid (nee/ja) 
0,15 (0,35) 0,13 (0,34) 0,38 224 0,70 

7. Ik denk dat ik de gevolgen van het 

nieuwe rookbeleid duidelijk zal merken 

(oneens/eens) 

3,19 (1,23) 3,59 (1,31) -2,33 224 0,02 

8. Ik ben goed geïnformeerd over het 

huidige rookbeleid (oneens/eens) 
2,57 (1,10) 2,63 (0,96) -0,40 224 0,69 

85. Ik ben zeker van de antwoorden die 

ik op de vragen heb gegeven 

(oneens/eens) 

4,16 (0,96) 4,30 (0,97) -1,00 188 0,32 

86. Ik heb getwijfeld bij het invullen van 

mijn antwoorden (nooit/vaak) 
2,49 (1,10) 2,34 (1,05) 0,93 188 0,35 

Tabel 9; uitkomsten t-toetsen randomisatiecontrole attitudesterktevragen over versie 
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Alleen vraag 7 (Ik denk dat ik de gevolgen van het rookbeleid duidelijk zal merken) 

beantwoordden de leerlingen in de verschillende versies significant verschillend. Degenen 

die versie B invulden, verwachtten dat zij de gevolgen van de aanpassingen op het 

rookbeleid duidelijker zouden merken dan hun medescholieren die versie A invulden.  

 Dit ene gevonden verschil is niet opmerkelijk: bij het uitvoeren van meer dan 

vijftig t-toetsen zoals in deze radomisatiecontrole is de kans groot dat de H0 (in dit geval 

de hypothese dat de respondenten gelijk zijn verdeeld over de condities) ten onrechte 

wordt verworpen. In deze controle is steeds uitgegaan van de veelgebruikte alphawaarde 

0,05, zodat er steeds met 95% zekerheid kan worden gesteld dat het terecht is wanneer 

de nulhypothese werd verworpen en een verschil is aangetoond. De kans dat de 

nulhypothese ten onrechte wordt verworpen is slechts 5%, wat een acceptabele waarde is 

voor een enkele toets. Na vijftig toetsen is die kans echter vijftig maal zo groot 

geworden, waardoor het niet alarmerend is dat er eenmaal een onverwacht verschil 

opduikt. 

 

5.2 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid is in dit onderzoek geconceptualiseerd in twee delen. Er werden 

vier vragen dubbel opgenomen in iedere vragenlijst, waardoor in kaart kan worden 

gebracht of de respondenten wel consistent zijn geweest bij het invullen van de 

vragenlijst. Daarnaast zijn door de onderzoeker clusters van subonderwerpen 

geconstrueerd, die bijvoorbeeld de attitude ten aanzien van roken in de horeca in kaart 

brengen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de dubbele vragen en daarna 

bekijken we de stellingen per cluster. 

 

5.2.1 Dubbele vragen 

Vier vragen kwamen tweemaal voor in iedere vragenlijst. De antwoorden op deze 

dubbele vragen zijn binnen proefpersonen bekeken. Het is aannemelijk dat respondenten 

die serieus de vragen invullen, tweemaal ongeveer hetzelfde zullen antwoorden. Wanneer 

de respondenten zomaar wat invullen en de vragen niet goed lezen, zal dat blijken 

wanneer beide antwoorden met elkaar worden vergeleken. Die vergelijking vindt plaats 

door de Pearson’s correlatiecoëfficiënt R tussen de antwoorden te berekenen. In tabel 10 

de resultaten van deze vergelijking, waarbij de correlatie overal significant bleek. 

 



 31 

Stellingen R 

40 en 48. Het is duidelijk/onduidelijk waarom er maatregelen nodig zijn om roken te 

ontmoedigen. 
0,50 

27 en 39. Ik vind dat de overheid roken moet verbieden/toelaten in de horeca. 0,89 

47 en 68. Ik denk dat het aantal rokers in Nederland makkelijk/moeilijk kan worden 

teruggedrongen 
0,54 

21 en 36. De regering moet blowen toelaten-verbieden voor jongeren onder de 18 

jaar. 
0,77 

Tabel 10; samenhang tussen de dubbel gestelde vragen 

 

Uit deze gegevens en de criteria van Cohen (1988) mogen we opmaken dat de 

antwoorden op de dubbel gestelde vragen behoorlijk met elkaar samenhangen. Hij stelt 

dat een score van 0,10 een kleine samenhang weergeeft, vanaf 0,30 een middelgrote 

samenhang en vanaf 0,50 een grote samenhang. De correlatiecoëfficiënten liggen tussen 

0,50 en 0,89 en geven een grote samenhang weer. Verschillen in antwoorden kunnen 

wellicht worden verklaard door het feit dat er tussen de eerste en de tweede keer dat de 

vragen gesteld worden informatie kan worden verkregen uit de tussenliggende vragen, 

wat de mening van de respondenten kan beïnvloeden. Daarom mag worden gesteld dat 

de gevonden samenhang tussen de dubbele vragen leidt tot tevredenheid. Dat betekent 

dat de respondenten de vragenlijsten serieus en consistent hebben ingevuld, wat doet 

vermoeden dat we betrouwbare data hebben verzameld. 

 

5.2.2 Betrouwbaarheidsanalyse 

De Cronbach’s alpha’s per subonderwerp van de vragenlijst per antwoordschaaltype zijn 

berekend om de samenhang van de antwoorden op de vragenlijst in kaart te kunnen 

brengen. Deze samenhang is hier een indicatie van de mate waarin de vragenlijst 

werkelijk op een enquête lijkt die attitudes ten aanzien van het rookbeleid in kaart brengt.   

Bij het interpreteren van deze uitkomsten moet echter in het achterhoofd worden 

gehouden dat deze vragenlijst een ander doel heeft dan die attitudes te meten en de soms 

geringe samenhang dus niet direct alarmerend is. De gevormde clusters bevatten soms 

vragen waarbij het niet gek is dat de respondenten niet consistent antwoorden, zoals bij 

‘roken en sport’. De twee nee/ja-vragen hier zijn: ‘De overheid moet roken in 

voetbalstadions toelaten/verbieden, naar mijn mening’  en ‘Roken in sportkantines 

draagt bij aan de gezelligheid’. Wie het eens is met de eerste stelling, hoeft dat helemaal 
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niet te zijn met de tweede stelling. Een lage samenhang tussen de antwoorden op beide 

vragen wil dan ook niet zeggen dat het cluster Roken en sport onbetrouwbaar in kaart is 

gebracht. De cluster bevat namelijk meerdere aspecten waarover verschillende meningen 

van één persoon goed denkbaar zijn. 

De Cronbach’s alpha van de attitudesterktevragen is uitgerekend. Daarvoor is een 

nieuwe datafile gemaakt. De antwoorden op alle vragen die linguïstisch negatief waren 

gesteld, zijn omgepoold. Op die manier is bewerkstelligd dat alle hoge scores een 

positieve attitude ten opzichte van het rookbeleid weerspiegelen. Vervolgens zijn clusters 

opgesteld van de stellingen per subonderwerp per antwoordschaal. Hierbij is de stelling 

waarbij de proefpersonen niet gelijk over de condities waren verdeeld, vraag 7, buiten 

beschouwing gelaten. Bij clusters die bestaan uit slechts twee items is Pearson’s 

correlatiecoëfficient R daartussen berekend. In de tabel is de correlatie is overal 

significant, tenzij het tegendeel is weergegeven. Bij ‘clusters’ met slechts één item kan 

geen betrouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd. De uitkomsten van de 

betrouwbaarheidsanalyse per cluster zijn weergegeven in tabel 11. De subonderwerpen 

die geen clusters bevatten van 2 of meer items zijn niet opgenomen in de tabel, omdat 

voor een betrouwbaarheidsanalyse meer dan 1 vraag nodig is per cluster. 

 

 

Subonderwerp 
Antwoordschaal  

(aantal items) 

Cronbach’s 

alpha 
R 

Roken in de horeca Oneens/eens (6) 0,72  

 Nee/ja (5) 0,72  

 Nooit/vaak (3) 0,81  

Roken en kinderen Oneens/eens (2)  0,47 

 Nee/ja (2)  0,17 

 Nooit/vaak (2)  0,51 

Roken en sport Oneens/eens (4) 0,72  

 Nee/ja (2)  0,28 

 Nooit/vaak (1) - *  

Oneens/eens (3) 0,71  Andere maatregelen om 

roken te ontmoedigen Nee/ja (4) 0,68  

 Nooit/vaak (1) - *  
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Subonderwerp 
Antwoordschaal  

(aantal items) 

Cronbach’s 

alpha 
R 

Oneens/eens (4) 0,53  Wenselijkheid van een  

rookbeleid in het 

algemeen 
Nee/ja (5) 0,47  

 Nooit/vaak (0) 
- 

 
 

Straffen van 

overtredingen 
Oneens/eens (3) 0,47  

 Nee/ja (4) 0,73  

 Nooit/vaak (0) -  

Actiebereidheid Oneens/eens (0) -  

 Nee/ja (0) -  

 Nooit/vaak (2)   0,87 

Blowen Oneens/eens (2)  0,09 

 Nee/ja (4)  0,19  

 Nooit/vaak (0) -  

Politiek Oneens/eens (2)  
0,02  

(p = 0,80) 

 Nee/ja (3) 0,08  

 Nooit/vaak (0) -  

 

 
   

Attitudesterkte    

 Oneens/eens (4) -0,31  

 Nee/ja (2)   0,26 

 Nooit/vaak (2)   
-0,02 

(p = 0,81) 

Tabel 11; de Cronbach’s alpha’s en correlaties van de verschillende subonderwerpen en 
attitudesterktevragen 

*: Wanneer in een bepaalde categorie maar één vraag in een antwoordschaal werd gesteld, kan geen 
samenhang worden berekend. 

 

De toegepaste normen bij de interpretatie van deze resultaten zijn voor Cronbach’s alpha 

die uit de syllabus van de cursus Methoden en Technieken van Communicatiekundig 
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Onderzoek, gegeven aan de Universiteit Utrecht in 2007. Hieruit blijkt dat in dit type 

wetenschappelijk onderzoek over het algemeen uitgegaan wordt van een minimale alpha 

van 0,60. Wat betreft de normering voor de correlaties wordt de richtlijn van Cohen 

(1988) aangehouden. Hij stelt dat een score van 0,10 een kleine samenhang weergeeft, 

vanaf 0,30 een middelgrote samenhang en vanaf 0,50 een grote samenhang. 

De vetgedrukte uitkomsten geven, gezien deze normen, onvoldoende samenhang 

weer. De respondenten antwoorden daar niet consistent op vragen uit een construct. 

Eerder al werd aangegeven dat dat geen reden is tot wantrouwen, gezien het feit dat de 

clusters soms meer een kunstmatige constructie van de onderzoeker zijn dan een 

werkelijk samenhangende combinatie van vragen. Lage Cronbach’s alpha’s kunnen 

bovendien worden verklaard door de methode waarop deze waarde wordt bepaald. Een 

belangrijke factor bij de berekening van deze alpha is namelijk het aantal items waarover 

de analyse wordt uitgevoerd. In de regel geldt dat hoe groter dat aantal, hoe hoger de 

alpha. Voor bijvoorbeeld twintig items wordt eerder een hoge alpha gevonden dan 

wanneer het, zoals in dit onderzoek, om slechts drie tot zes items gaat. 

Desondanks blijken veruit de meeste uitkomsten op de schaalvragen samen te 

hangen en daaruit kunnen we afleiden dat de vragenlijst werkelijk attitudes in kaart 

brengt omtrent het rookbeleid. De vragenlijst komt natuurlijk over en zou prima kunnen 

worden ingezet bij het onderzoeken van de meningen van 4 en 5 vwo’ers over het 

nieuwe rookbeleid. 

 Minder mooi zijn de uitkomsten van de betrouwbaarheidsanalyse van de 

attitudesterktevragen. De vier oneens/eens-vragen blijken zelfs negatief met elkaar 

samen te hangen. Wanneer twee van die vier vragen worden geschrapt, blijkt de 

correlatie tussen de twee overgebleven items 0,43. Opnieuw uitgaande van de criteria van 

Cohen is dat een redelijk grote samenhang. De twee geschrapte items, stellingen 8 ( ‘Ik 

ben goed geïnformeerd over het huidige rookbeleid’) en 85 (‘Ik ben zeker van de 

antwoorden die ik op de vragen heb gegeven’), worden in verdere analyse niet 

meegenomen. 
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5.3 Formuleringseffecten 

5.3.1 Vaststellen 
Middels t-toetsen zijn de scores op de vragen per versie met elkaar vergeleken. Voor 20 

van de 60 stellingen werden formuleringseffecten gevonden. Alle items en de scores uit 

de toetsen zijn opgenomen in tabel 12. De formuleringseffecten zijn dikgedrukt. Omdat 

de scores op semantisch negatieve stellingen zijn omgepoold, is de tabel als volgt te 

lezen: De gemiddelde score in versie A op vraag 5 was 2,22. Gezien de volgorde van de 

delen van het woordpaar in de stelling (deskundig/ondeskundig), stond in versie A in 

vraag 5 het woord deskundig. De gemiddelde score van 2,22 is te plaatsen op een schaal 

waarbij 1 geheel mee oneens representeert en 5 geheel mee eens. De schaalverdeling bij 

versie B is echter anders, deze stelling was negatief (ondeskundig) en de scores zijn dus 

omgepoold. 1 betekent hier geheel mee eens en 5 geheel mee oneens. De gemiddelde 

score bij versie B van 2,95 is hoger dan die bij versie A. Dat wil zeggen dat er in versie B 

meer oneens is geantwoord dan in versie A eens. 

 

De respondenten antwoordden meer: 

• ‘oneens’ en op ondeskundig dan ‘eens’ op deskundig (items 5 en 41), maar 

ook meer ‘ja’ op deskundig dan ‘nee’ op ondeskundig (10) 

• ‘nee’ op saai dan ‘ja’ op boeiend (9) 

• ‘oneens’ en ‘nee’ op ouderwets dan ‘eens’ en ‘ja’ op vernieuwend (12 en 50) 

• ‘nee’ en ‘oneens’ op onrechtvaardig dan ‘ja’ en ‘eens’ op rechtvaardig (16 en 

53) 

• ‘nee’ op onduidelijk dan ‘ja’ op duidelijk (17), maar ook meer ‘ja’ en ‘eens’ op 

duidelijk dan ‘nee’ en ‘oneens’ op onduidelijk (19 en 45) 

•  ‘oneens’ en ‘nee’ op verbieden dan ‘eens’ en ‘ja’ op toelaten (21, 22, 36 en 72) 

• ‘eens’ met goed dan ‘oneens’ met slecht (26 en 62), maar ook meer ‘nee’ op 

slecht dan ‘ja’ op goed (31) 

• ‘ja’ op makkelijk dan ‘nee’ op moeilijk (47)  

• ‘oneens’ op onwenselijk dan ‘eens’ op wenselijk (item 52) 
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Stelling en antwoordopties Gemiddelde (sd) t df p 

Versie A 2,22  (1,25) 5. Ik vind mijzelf 
deskundig/ondeskundig op het 
gebied van de politiek 
(oneens/eens) 

Versie B 2,95  (1,23) 
-4,40 222 <0,001 

Versie A 0,39  (0,49) 9. Ik vind het boeiend/saai om na te 
denken over politieke kwesties 
(nee/ja) Versie B 0,70  (0,46) 

-4,82 214,82* <0,001 

Versie A 0,50  (0,50) 10. Ik vind mijzelf deskundig/ 
ondeskundig op het gebied van 
politieke besluitvorming (nee/ja) Versie B 0,26  (0,44) 

3,74 222,85* <0,001 

Versie A 3,73  (1,11) 12. De aangescherpte regels omtrent 
roken in restaurants zijn 
ouderwets/vernieuwend te noemen 
(oneens/eens) 

Versie B 3,39  (1,19) 
2,18 224  0,03 

Versie A 0,69  (0,46) 14. Ik vind het 
aanvaardbaar/onaanvaardbaar dat 
de overheid de overdekte 
terrassenrookvrij maakt (nee/ja) 

Versie B 0,78  (0,41) 
-0,59 221,83* 0,11 

Versie A 0,33  (0,47) 15. Ik vind het begrijpelijk/ 
onbegrijpelijk dat de overheid 
coffeeshops rookvrij maakt (nee/ja) Versie B 0,35  (0,48) 

-0,39 221 0,70 

Versie A 0,31  (0,46) 16. Het is rechtvaardig/ 
onrechtvaardig dat de eigenaar van 
een restaurant beboet wordt als er 
door een van zijn klanten gerookt 
wordt (nee/ja) 

Versie B 0,49  (0,50) 
-2,77 204,21* 0,01 

Versie A 0,63  (0,48) 17. Het is duidelijk/ onduidelijk 
waarom de overheid roken in 
restaurants wil verbieden (nee/ja) Versie B 0,77  (0,42) 

-2,19 218,32* 0,03 

Versie A 0,24  (0,43) 19. Het is mij onduidelijk/duidelijk 
waarom er in coffeeshops joints met 
alleen wiet (pure joints) gerookt 
mogen worden (nee/ja) Versie B 0,40 (0,49) 

-2,63 197,03* 0,01 

Versie A 0,76  (0,43) 20. Het is onwenselijk/wenselijk om 
mensen een geldboete op te leggen 
als zij een rookverbod overtreden 
(nee/ja) 

Versie B 0,69  (0,47) 
1,23 203,46* 0,22 

Versie A 2,49  (1,52) 21. De regering moet blowen 
toelaten/verbieden  voor jongeren 
onder de 18 jaar (oneens/eens) Versie B 3,21  (1,66) 

-3,40 221 0,001 

Versie A 0,79 (0,41) 22. Het roken van pure joints in 
coffeeshops zou de regering moeten 
verbieden/toelaten, vind ik (nee/ja) Versie B 0,65 (0,48) 

2,29 195,61* 0,02 

Versie A 0,43 (0,50)  23. Voor mij is het 
acceptabel/onacceptabel dat 
mensen roken in restaurants 
(nee/ja) 

Versie B 0,46 (0,50) 
-0,43 221 0,67 

Versie A 2,95 (1,36) 24. Ik denk dat het rookvrij maken 
van restaurants een positief/negatief 
effect heeft op de inkomsten van 
restauranteigenaren (oneens/eens) 

Versie B 3,02 (1,52) 
-0,35 200,50* 0,73 

Versie A 2,06 (1,22) 26. Het is een slecht/goed idee om 
roken in coffeeshops te verbieden 
(oneens/eens) Versie B 2,49 (1,49) 

-2,34 190,98* 0,02 
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Stelling en antwoordopties Gemiddelde (sd) t df p 

Versie A 2,60 (1,46) 27. Ik vind dat de overheid roken 
moet verbieden/toelaten in de 
horeca (oneens/eens) Versie B 2,72 (1,53) 

-0,57 220 0,57 

Versie A 4,02 (1,09) 28. Het is moeilijk/makkelijk om als 
vijftienjarige in Nederland sigaretten 
te kopen (oneens/eens) Versie B 3,99 (1,35) 

0,16 188,13* 0,88 

Versie A 3,10 (1,51) 30. De overheid moet en roken 
verbieden/toelaten voor jongeren 
onder de 18 jaar (oneens/eens) Versie B 3,18 (1,53) 

-0,40 221 0,69 

Versie A 0,60 (0,49) 31. Dat de overheid de prijs van een 
pakje sigaretten per 1 juli 2008 gaat 
verhogen, vind ik een goede/slechte 
beslissing (nee/ja) 

Versie B 0,74 (0,44) 
-2,21 218,85* 0,03 

Versie A 0,73 (0,45) 34. Het is moeilijk/makkelijk om in 
Nederland als vijftienjarige wiet te 
kopen (nee/ja) Versie B 0,64 (0,48) 

1,42 204,29* 0,16 

Versie A 3,28 (1,43) 35. Het is een slim/dom plan om 
sigaretten duurder te maken 
(oneens/eens) Versie B 3,64 (1,44) 

-1,84 219 0,07 

Versie A 0,32 (0,47) 36. De regering moet blowen 
toelaten/verbieden voor jongeren 
onder de 18 jaar (nee/ja) Versie B 0,55 (0,50) 

-3,46 201,78* 0,001 

Versie A 3,33 (1,37) 37. Het verhogen van de accijns op 
sigaretten vind ik een 
acceptabele/onacceptabele manier 
om roken te ontmoedigen 
(oneens/eens) 

Versie B 3,44 (1,43) 
-0,58 215 0,57 

Versie A 0,62 (0,49) 38. Strikte regels voor roken in het 
openbaar zijn wenselijk/onwenselijk 
in mijn ogen (nee/ja) Versie B 0,71 (0,46) 

-1,34 208,16* 0,18 

Versie A 2,62 (1,46) 39. Ik vind dat de overheid roken 
moet verbieden/toelaten in de 
horeca (oneens/eens) Versie B 2,62 (1,58) 

-0,01 211 0,99 

Versie A 0,73 (0,45) 40. Het is duidelijk/onduidelijk 
waarom er maatregelen nodig zijn 
om roken te ontmoedigen (nee/ja) Versie B 0,82 (0,39) 

-1,54 206,91* 0,13 

Versie A 1,86 (0,75) 41. De beslissing om de horeca 
rookvrij te maken is genomen door 
deskundige/ondeskundige politici 
(oneens/eens) 

Versie B 3,67 (1,27) 
-12,17 242,85* <0,001 

Versie A 0,84 (0,37) 42. Het is 
onaanvaardbaar/aanvaardbaar dat 
de overheid roken probeert te 
ontmoedigen (nee/ja) 

Versie B 0,80 (0,40) 
0,74 209 0,46 

Versie A 3,16 (1,09) 45. De regels ten aanzien van roken 
in de horeca zijn 
onduidelijk/duidelijk in mijn ogen 
(oneens/eens) 

Versie B 3,52 (1,24) 
-2,22 208 0,03 

Versie A 0,50 (0,50) 46. Balkenende heeft 
ouderwetse/vernieuwende 
opvattingen over hoe Nederland 
een leefbaarder land kan worden 
(nee/ja) 

Versie B 0,40 (0,49) 
1,32 187,02* 0,19 
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Stelling en antwoordopties Gemiddelde (sd) t df p 

Versie A 0,47 (0,50) 
47. Ik denk dat het aantal rokers in 
Nederland makkelijk/moeilijk kan 
worden teruggedrongen (nee/ja) Versie B 0,29 (0,46) 

2,70 203,08* 

 

0,008 

 

Versie A 3,56 (1,23) 48. Het is duidelijk/onduidelijk 
waarom er maatregelen nodig zijn 
om roken te ontmoedigen 
(oneens/eens) 

Versie B 3,77 (1,21) 
-1,25 205 0,21 

Versie A 3,92 (1,33) 49. Ik vind het 
begrijpelijk/onbegrijpelijk dat de 
overheid stoppen met roken 
stimuleert (oneens/eens) 

Versie B 4,18 (1,19) 
-1,48 205 0,14 

Versie A 0,25 (0,44) 50. Ik zou het huidige kabinet als 
vernieuwend/ouderwets willen 
omschrijven (nee/ja) Versie B 0,65 (0,48) 

-6,07 184,33* <0,001 

Versie A 0,86 (0,35) 51. Het is onverstandig/verstandig 
dat de overheid stoppen met roken 
stimuleert (nee/ja) Versie B 0,77 (0,42) 

1,60 175,96* 0,11 

Versie A 2,25 (1,07) 52. Ik vind het 
wenselijk/onwenselijk dat de 
overheid ingrijpt in het privéleven 
van haar burgers (oneens/eens) 

Versie B 2,96 (1,31) 
-4,20 176,46* <0,001 

Versie A 1,76 (0,75) 53. Ik vind het 
rechtvaardig/onrechtvaardig dat de 
overheid de horeca rookvrij maakt 
(oneens/eens) 

Versie B 3,66 (1,45) 
-11,43 129,84* <0,001 

Versie A 0,70 (0,46) 54. Het nieuwe beleid ten aanzien 
van roken in de horeca zou ik als 
onacceptabel/acceptabel willen 
omschrijven (nee/ja) 

Versie B 0,78 (0,42) 
-1,36 198,80* 0,18 

Versie A 0,81 (0,40) 56. Het is dom/slim dat de overheid 
mensen beboet die de tabakswet 
overtreden (nee/ja) Versie B 0,71 (0,46) 

1,61 183,67* 0,11 

Versie A 3,92 (1,32) 57. In mijn ogen is het 
verstandig/onverstandig om 
winkeliers te beboeten die sigaretten 
verkopen aan minderjarigen 
(oneens/eens) 

Versie B 3,75 (1,38) 
0,85 198 0,39 

Versie A 3,58 (1,38) 58. Het is verstandig/onverstandig 
om een minderjarige die tabak 
probeert te kopen een geldboete op 
te leggen (oneens/eens) 

Versie B 3,91 (1,20) 
-1,84 198 * 0,07 

Versie A 4,00 (1,19) 59. Het is 
onrechtvaardig/rechtvaardig dat de 
overheid mensen beboet die de 
tabakswet overtreden (oneens/eens) 

Versie B 3,82 (1,41) 
0,98 181,21* 0,33 

Versie A 0,69 (0,46) 61. Ik sta positief/negatief 
tegenover hoge boetes voor 
overtreders van het rookbeleid 
(nee/ja) 

Versie B 0,72 (0,45) 
-0,40 197 0,69 

Versie A 4,47 (0,93)  
62. Ik heb een goed/slecht beeld 
van wat roken met je gezondheid 
doet (oneens/eens) 
 

Versie B 3,95 (1,50) 
2,88 148,04* 0,005 
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Stelling en antwoordopties Gemiddelde (sd) t df p 

Versie A 3,26 (1,17) 63. Het aantal gevallen van 
longkanker in Nederland kan 
makkelijk/moeilijk worden 
teruggedrongen (oneens/eens) 

Versie B 3,43 (1,17) 
-1,03 194 0,31 

Versie A 0,54 (0,50) 64. Ik vind het een dom/slim plan 
om rokers meer zorgpremie te laten 
betalen (nee/ja) Versie B 0,61 (0,49) 

-0,93 195 0,35 

Versie A 0,26 (0,44) 66. Het is een slecht/goed idee om 
rokende echtparen vruchtbaarheids-
behandelingen te weigeren (nee/ja) Versie B 0,25 (0,44) 

0,11 193 0,91 

Versie A 3,23 (1,44) 67. Het is onwenselijk/wenselijk dat 
rokers meer zorgpremie betalen dan 
niet-rokers (oneens/eens) Versie B 3,30 (1,48) 

-0,30 192 0,76 

Versie A 2,97 (1,32) 68. Ik denk dat het aantal rokers in 
Nederland makkelijk/moeilijk kan 
worden teruggedrongen 
(oneens/eens) 

Versie B 2,96 (1,37) 
0,08 192 0,94 

Versie A 0,59 (0,49) 70. Ik vind het 
onverstandig/verstandig om rokers 
meer zorgpremie te laten betalen 
dan niet-rokers (nee/ja) 

Versie B 0,60 (0,49) 
-0,11 191 0,91 

Versie A 0,13 (0,33) 72. De overheid moet roken in 
ijssalons toelaten/verbieden, vind ik 
(nee/ja) Versie B 0,24 (0,43) 

-2,07 168,91* 0,04 

Versie A 0,97 (0,17) 74. In mijn ogen is het 
onbegrijpelijk/begrijpelijk dat de 
overheid ruimtes, waar veel 
kinderen komen, rookvrij wil maken 
(nee/ja) 

Versie B 0,91 (0,29) 
1,71 143,31* 0,09 

Versie A 2,14 (1,18) 75. Voor mij is het 
onacceptabel/acceptabel dat 
mensen roken in ijssalons 
(oneens/eens) 

Versie B 2,29 (1,26) 
-0,86 190 0,39 

Versie A 2,67 (1,42) 76. Het is 
onaanvaardbaar/aanvaardbaar dat 
mensen roken in sportkantines 
(oneens/eens) 

Versie B 2,71 (1,48) 
-0,23 191 0,82 

Versie A 0,60 (0,49) 77. De overheid moet roken in 
voetbalstadions verbieden/toelaten, 
naar mijn mening (nee/ja) Versie B 0,51 (0,50) 

1,21 190 0,23 

Versie A 2,92 (1,39) 78. Ik sta negatief/positief 
tegenover het sponsoren van 
hockeyclubs door 
tabaksproducenten (oneens/eens) 

Versie B 3,03 (1,44) 
-0,55 190 0,59 

Versie A 3,09 (1,44) 80. De overheid moet sponsoring 
toelaten/verbieden van 
sportevenementen door de 
tabaksindustrie (oneens/eens) 

Versie B 3,40 (1,36) 
-1,53 189 0,13 

Versie A 3,30 (1,45) 82. In mijn ogen is het 
aanvaardbaar/onaanvaardbaar dat 
supporters roken aan de zijlijn van 
het voetbalveld (oneens/eens) 

Versie B 3,37 (1,47) 
-0,31 188 0,75 

Versie A 3,04 (1,21) 83. Ik vind het saai/boeiend om na 
te denken over het rookbeleid 
(oneens/eens) Versie B 2,78 (1,23) 

1,49 188 0,14 
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Stelling en antwoordopties Gemiddelde (sd) t df p 

Versie A 0,58 (0,50) 84. Het is boeiend/saai om mee te 
werken aan wetenschappelijk 
onderzoek (nee/ja) Versie B 0,68 (0,47) 

-1,40 187,50* 0,17 

Tabel 12; gemiddelde scores (met standaarddeviaties) en uitkomsten t-toets per item 

*: In enkele gevallen bleek Levene’s Test for Equality of Variances significant. De variantie in beide 
groepen is dan niet gelijk, waardoor een andere uitslag van de t-test moet worden afgeleid, die een ander 

aantal vrijheidsgraden weergeeft. 
 
We zien in bovenstaande tabel dat niet alle resultaten significant zijn en bovendien dat 

niet overal waar de stelling positief gesteld was, de gemiddelde score in het hoogst was 

op de negatieve versie van de vraag. Soms is dat namelijk andersom. Hieruit kunnen we 

opmaken dat de opgetreden formuleringseffecten niet altijd en niet altijd in dezelfde 

richting optreden. In precies een derde van de manipulaties treedt een formuleringseffect 

op. Die verhouding en het feit dat formuleringseffecten in verschillende richtingen 

worden aangetroffen, ligt precies in de lijn der verwachting, die geschetst is naar 

aanleiding van onder meer Holleman (1999). In de volgende paragraaf krijgen de getallen 

uit bovenstaande tabel meer betekenis. 

 

5.4 Type woordpaar en formuleringseffecten 
 
We kijken nog even naar de formuleringseffecten per woordpaar en naar hun richtingen 

(tabel 13). De verwachte richting is zoals Holleman (1999) als algemene tendens vond, 

dat er meer negatief werd geantwoord op verbieden dan positief of toelaten. Dat was ook 

uit tabel 12 af te lezen: in alle vier de gevallen waar een formuleringseffect optrad bij het 

woordpaar verbieden/toelaten, werd vaker voor een ontkenning van verbieden gekozen 

dan een bevestiging van toelaten. Die resultaten liggen dus in dezelfde lijn als de 

bevindingen van Holleman. Dat er meer ontkennend wordt geantwoord op semantisch 

negatieve stellingen betekent dus ook dat de verwachte richting van een 

formuleringseffect bij het woordpaar aanvaardbaar/onaanvaardbaar is dat er meer 

negatief wordt geantwoord op de vraag met onaanvaardbaar dan positief op de vraag met 

aanvaardbaar. 
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Type 

woordpaar 

Woordpaar Effecten 

verwachte 

richting 

Effecten 

tegengestelde 

richting 

Effecten 

totaal 

Aanvaardbaar/onaanvaardbaar 0 0 0 uit 4 

Acceptabel/onacceptabel 0 0 0 uit 4 

Begrijpelijk/onbegrijpelijk 0 0 0 uit 3 

Deskundig/ondeskundig 2 1 3 uit 3 

Duidelijk/onduidelijk 1 2 3 uit 5 

Positief/negatief 0 0 0 uit 3 

Rechtvaardig/onrechtvaardig 2 0 2 uit 3 

Absolute 

vergelijkings-

standaard 

Vernieuwend/ouderwets 2 0 2 uit 3 

 

 

Totaal absolute 

vergelijkingsstandaard 

 

7 3 10 uit 28 

Boeiend/saai 1 0 1 uit 3 

Goed/slecht 1 2 3 uit 4 

Makkelijk/moeilijk 0 1 1 uit 5 

Slim/dom 0 0 0 uit 3 

Verstandig/onverstandig 0 0 0 uit 4 

Relatieve 

vergelijkins-

standaard 

Wenselijk/onwenselijk 1 0 1 uit 4 

 

 

Totaal relatieve 

vergelijkingsstandaard 

3 3 6 uit 23 

Tabel 13; resultaten en richtingen per gevonden effect per woordpaar per type woordpaar 

 

Van de woordparen met absolute vergelijkingsstandaard hebben 10 van de 28 items een 

significant verschil tussen de versies teweeg gebracht, dat is 36 procent. Bij de relatieve 

standaard is dat 6 uit 23 ofwel 26 procent. Er lijken dus inderdaad verschillen te bestaan. 

Maar zijn deze ook significant en toe te schrijven aan de verschillende typen 

woordparen? Een chi-kwadraattoets geeft het antwoord. Voor het optreden van een 

formuleringseffect blijkt het type woordpaar niet van invloed (χ2 = 0,54; df = 1 en p = 

0,46). Er worden niet meer formuleringseffecten aangetoond bij de woordparen met een 

absolute of relatieve vergelijkingsstandaard. 
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Bij vijf woordparen werd meer dan eenmaal een formuleringseffect aangetoond. 

Bij 60 procent daarvan werden effecten in verschillende (tegengestelde) richtingen 

aangetoond. Dat is geval bij de woordparen deskundig/ondeskundig, 

duidelijk/onduidelijk en goed/slecht. Bij deskundig/ondeskundig trad het effect 

tweemaal in de verwachte richting op en eenmaal in de tegengestelde. Bij 

duidelijk/onduidelijk en bij goed/slecht was dat precies andersom: daar trad vaker een 

effect in de niet-verwachte richting op. Bij de woordparen rechtvaardig/onrechtvaardig 

en vernieuwend/ouderwets trad tweemaal een formuleringseffect op en beide malen 

gebeurde dat in de verwachte richting.  

Bij de woordparen met een absolute vergelijkingsstandaard trad zevenmaal een 

effect op in de verwachte richting en driemaal een in tegengestelde richting. De 

verhouding is daar dus 7 : 3. Bij de woordparen met relatieve vergelijkingsstandaard is die 

verhouding heel anders, namelijk 3 : 3. Er treedt even vaak een effect op in de verwachte 

als in de tegengestelde richting.  

Ook de richting van de gevonden effecten blijkt volgens een Fisher’s exact test 

echter niet te worden beïnvloed door de verschillende typen woordparen (p = 0,61). Het 

type woordpaar is niet verantwoordelijk voor het al dan niet optreden van een 

formuleringseffect of voor de richting van het effect. 

 

5.5 Attitudesterkte en formuleringseffecten 
Onderstaand nog eenmaal alle attitudesterktevragen op een rij met daarbij de 

antwoordschalen en welk aspect van attitudesterkte zij beogen te meten. 

 

Stelling 
Antwoordschaal 

(aantal punten) 
Aspect 

1. Ik volg het nieuws over het nieuwe 

rookbeleid 
Nooit/vaak (5) Elaboratie 

2. Ik weet veel van het nieuwe rookbeleid Oneens/eens (5) Kennis 

3. Het nieuwe rookbeleid zal een grote invloed  

hebben op mijn dagelijks leven 
Nee/ja (2) Persoonlijk belang 

4. Ik denk veel na over het nieuwe rookbeleid Oneens/eens (5) Elaboratie 

6. Ik praat vaak met anderen over het nieuwe 

rookbeleid 
Nee/ja (2)  Elaboratie 
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Stelling 
Antwoordschaal 

(aantal punten) 
Aspect 

7. Ik denk dat ik de gevolgen van het nieuwe 

rookbeleid duidelijk zal merken 
Oneens/eens (5) Persoonlijk belang 

8. Ik ben goed geïnformeerd over het huidige 

rookbeleid 
Oneens/eens (5) Kennis 

85. Ik ben zeker van de antwoorden die ik op  

de vragen heb gegeven 
Oneens/eens (5) Zekerheid 

86. Ik heb getwijfeld bij het invullen van mijn 

antwoorden 
Nooit/vaak (5) Zekerheid 

Tabel 14; de attitudesterktevragen uit het onderzoek 

 

Om aan de hand van deze vragen de respondenten in te delen in groepen naar hoogte 

van attitudesterkte, is eerst een indeling gemaakt in de drie categorieën laag, midden en 

hoog. Bij het opstellen van de vragenlijst heb ik helaas verkeerd ingeschat wat de 

gevolgen van de verschillende antwoordschalen zijn. Enkele van de attitudesterktevragen 

zijn namelijk gemeten op een tweepuntsschaal (nee/ja), anderen op een vijfpuntsschaal 

(oneens/eens en nooit/vaak). Als een respondent op een nee/ja-vraag geheel positief 

antwoordt, wordt de score daar 2. Die 2 betekent echter iets heel anders dan een 2 op 

een oneens/eens-vraag. De vragen kunnen hierdoor niet allemaal met elkaar worden 

vergeleken. Stelling 3 en 6 zijn nee/ja-vragen en kunnen niet worden meegenomen in het 

construct attitudesterkte. Dat geldt ook voor stelling 7, 8 en 85 waarvan uit de 

betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat deze onvoldoende samenhangt met de andere 

items.  

Over blijven dan stelling 1, 2, 4 en 86. Omdat stelling 86 semantisch tegengesteld 

is aan de andere vragen (een hoge score betekent een lage attitudesterkte), is deze 

omgecodeerd. Vervolgens zijn de correlaties tussen de items in kaart gebracht (zie bijlage 

VII). Drie van de overgebleven stellingen blijken hieruit redelijk samen te hangen, 

waarbij de criteria van Cohen in acht worden genomen. Hij stelt dat een score van 0,10 

een kleine samenhang weergeeft, vanaf 0,30 een middelgrote samenhang en vanaf 0,50 

een grote samenhang. Stelling 1 en 4 bevragen het aspect elaboratie en 2 het aspect 

kennis. Het construct attitudesterkte blijkt helaas niet betrouwbaar gemeten, het aspect 

elaboratie wel.  
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Stelling 2 hangt niet beter samen met een van de andere stellingen dan 1 en 4 met 

elkaar. Ik neem de eerste dan ook niet mee in de nieuwe totaalvariabele, die ik niet 

attitudesterkte noem maar elaboratie. De score bestaat uit het gemiddelde van de scores 

op stelling 1 en 4 en varieert dus tussen 1 en 5. De verdeling van de scores heb ik daarna 

onder de loep genomen. Het gemiddelde bleek 2,13 met een standaarddeviatie van 0,91. 

Onderstaand de verdeling in categorieën elaboratie: 

 

Criterium Categorie 

alles kleiner dan het gemiddelde - de standaarddeviatie Laag 

alles tussen het gemiddelde - sd en het gemiddelde + sd Midden 

alles groter dan het gemiddelde + standaarddeviatie Hoog 

Tabel 15; indeling in categorieën elaboratie 

 

Vervolgens is onderzocht of er een effect bestaat van elaboratie op het al dan niet 

optreden van formuleringseffecten en de richting daarvan. Daarvoor is per stelling een 

tweewegsvariantie-analyse uitgevoerd met als onafhankelijke variabelen de 

vragenlijstversie en elaboratie.  

Gezien de resultaten van Hippler en Schwarz (1986) en Waterplas et al. (1988) 

wordt een interactie-effect verwacht van elaboratie met vraagformulering. Respondenten 

met een hoge elaboratie hebben een sterkere attitude en zullen daardoor minder gevoelig 

zijn voor de formulering. Er zullen dan ook minder formuleringseffecten worden 

aangetoond bij deze respondenten dan bij degenen met een lage elaboratie. Degenen met 

een hoge elaboratie zullen semantisch consistenter antwoorden: vullen zij nee in bij een 

positief gestelde vraag, dan zullen zij de negatieve variant van diezelfde vraag met ja 

beantwoorden. De respondenten met een lage elaboratie daarentegen zullen minder 

consistent zijn in hun antwoorden. Zij zullen vaker nee, oneens en nooit antwoorden op 

de negatief gestelde vragen dan ja, eens en vaak op positief gestelde. Figuur 1 brengt de 

verwachte relatie tussen beide factoren in beeld. Het verschil tussen het begin- en 

eindpunt van de blauwe lijn, die de verwachte scores bij respondenten met een lage 

elaboratie weergeeft, is groot. In figuur 1 is de richting van het formuleringseffect bij 

respondenten met een lage elaboratie de richting die eerder werd aangetoond in onder 

meer Kamoen et al (2007), namelijk dat er meer oneens, nee en nooit wordt geantwoord 

op de negatieve vraagversie dan eens, ja en vaak op de positieve. In figuur 1 is hierbij 

uitgegaan van een positieve vraagformulering in versie A en een negatieve in versie B. 
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Wanneer dat andersom is, dus de negatieve variant in versie A, geldt de verwachting dat 

de scores juist bij versie A hoger zijn dan bij versie B. 

 

Figuur 1; verwachte interactie tussen 

vragenlijstversie en elaboratie
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De attitudesterkte zou zowel kunnen verklaren waarom er wel als waarom er geen 

formuleringseffect optreedt. Daarom is ervoor gekozen alle gemanipuleerde stellingen 

mee te nemen in de analyse, en niet enkel de stellingen waarbij een formuleringseffect 

werd aangetoond in tabel 12. Een samenvatting van de uitkomsten is toegevoegd als 

bijlage IVa en de uitgebreide resultaten zijn opgenomen in bijlage VII. De analyse toonde 

een hoofdeffect van versie bij zeventien stellingen aan. Dertien keer was dat in de 

verwachte en viermaal in tegengestelde richting. Van elaboratie werd in vijf gevallen een 

hoofdeffect aangetoond in dezelfde richting: de groep respondenten met een lage 

elaboratie gaf steeds negatievere antwoorden dan de groep met een hoge elaboratie.  

Slechts tweemaal is een interactie-effect aangetoond van versie * elaboratie. In 

beide gevallen antwoordden de respondenten met een lage elaboratie meer nee dan ja, 

terwijl de personen met een hoge elaboratie meer ja dan nee antwoordden. De grafiek bij 

een van de stellingen waar een interactie-effect is aangetoond is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2; gevonden interactie tussen 

vragenlijstversie en elaboratie

stelling 61: ik sta positief/negatief tegenover hoge boetes voor 

overtreders van het rookbeleid (nee/ja)
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Deze resultaten liggen niet geheel in de lijn der verwachting. In beide vragen waar een 

interactie-effect opgetreden is, zijn stellingen die in vragenlijstversie A positief werden 

gepresenteerd en in versie B negatief. Het effect van vraagformulering op de antwoorden 

werkt bij respondenten met een lage elaboratie in de verwachte richting: men zegt meer 

nee tegen de negatieve vraagversie dan ja tegen de positieve. De verrassing treedt echter 

op bij de respondenten met een hoge elaboratie. Ook daar treedt namelijk een effect van 

formulering op, en wel in de tegengestelde richting, terwijl juist geen effect werd 

verwacht. Bovendien is het opmerkelijk dat een interactie-effect in slechts twee (van de 

zestig) items is aangetoond. Interactie tussen de variabelen elaboratie en versie is 

duidelijk geen algemene tendens. Wel is het hoofdeffect van versie voor bijna een derde 

van de stellingen opnieuw aangetoond en ook de verwachtingen wat betreft de richting 

van het effect zijn grotendeels uitgekomen. Het feit dat er slechts enkele effecten van 

elaboratie zijn aangetoond, geeft aan dat dit hier geen sterke verklaring vormt voor het 

optreden van formuleringseffecten.  

 Een voor de hand liggende verklaring voor de discrepantie tussen deze 

uitkomsten en die van Hippler en Schwarz (1986) en die van Waterplas et al. (1988), is 

het verschil in operationalisatie van het construct attitudesterkte. Zoals in hoofdstuk 2 al 

werd besproken, keken Hippler en Schwarz naar onverschilligheid van de respondenten 

ten aanzien van het vragenlijstonderwerp en Waterplas et al. naar kennis. Dat laatste is 

ook met de door mij gebruikte vragenlijst gemeten. De uitkomsten op die vragen lagen 

niet geheel in dezelfde lijn als die van elaboratie, dus wellicht is niet attitudesterkte maar 

kennis een mogelijke verklaring voor formuleringseffecten. Daarom is een nieuwe 
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variabele opgesteld met de gemiddelde score op de vragen 1, 2 en 4. Aan de twee 

elaboratievragen wordt dus alsnog een kennisvraag toegevoegd. Opnieuw 

werd een tweewegsvariantie-analyse uitgevoerd maar nu met vragenlijstversie en het 

nieuwe construct attitudesterkte als onafhankelijke variabelen. De verwachtingen hierbij 

bleven onveranderd sinds de vorige analyse en opnieuw werd dus een beeld verwacht 

zoals geschetst in figuur 1. De uitkomsten zijn samengevat weergegeven in bijlage IVb, 

voor uitgebreide resultaten verwijs ik naar bijlage VII. 

 Bij vijftien stellingen werd een hoofdeffect van vraagformulering aangetoond, 

waarvan tienmaal in de verwachte richting. In de vijf andere gevallen werd positiever 

geantwoord op de positieve vraagversie dan negatief op de negatieve versie. Van 

attitudesterkte werd slechts vijf keer een hoofdeffect aangetoond. Bij vier stellingen trad 

een interactie-effect tussen beide variabelen op. Deze analyse zorgde echter niet voor 

veel opheldering: in alle vier de gevallen trad een ander interactie-effect op. Slechts 

eenmaal werd het verwachte effect aangetoond, zoals weergegeven in figuur 3. 

 

Figuur 3; gevonden interactie tussen 

vragenlijstversie en attitudesterkte

stelling 12. De aangescherpte regels omtrent roken in 

rastaurants zijn ouderwets/vernieuwend te noemen 
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In de groep respondenten met een hoge attitudesterkte trad geen effect van formulering 

op (t = -0,34; df = 31 en p = 0,74), zoals ook verwacht werd van deze groep. Zij zijn 

minder gevoelig voor formulering en zij antwoorden semantisch hetzelfde op de 

positieve als op de negatieve vraagversie. De respondenten met een lage attitudesterkte 

bleken gevoeliger voor vraagformulering en daar trad dan ook een formuleringseffect op 

in de verwachte richting: op de negatieve vraagvariant wordt meer oneens geantwoord 
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dan eens op de positieve variant. Deze bevindingen sluiten precies aan bij die van 

Waterplas et al. en Hippler en Schwarz. 

 De drie andere interactie-effecten die in deze analyse werden aangetoond zorgen 

echter voor gefronste wenkbrauwen. Tweemaal wordt namelijk aangetoond dat bij de 

groep met zwakke attitudes een formuleringseffect in de verwachte richting bestaat en bij 

de groep met een sterke attitude juist in tegengestelde richting. Eenmaal bestaat bij de 

hoge attitudesterkte een formuleringseffect in de verwachte richting, terwijl de groep 

respondenten met een zwakke attitude consistent antwoordt en er bij hen geen effect van 

vraagformulering optreedt. Deze resultaten zijn in strijd met de bevindingen van Hippler 

en Schwarz en Waterplas et al. De operationalisatie van het construct attitudesterkte 

blijkt van groot belang voor de invloed op formuleringseffecten.  

 

5.6 Afnamemodus en formuleringseffecten 

Ook voor afnamemodus en formuleringseffecten is een tweewegsvariantie-analyse 

uitgevoerd. Hiermee wordt in kaart gebracht of er hoofdeffecten bestaan van vraagversie 

en afnamemodus en of er een interactie-effect daartussen bestaat. Daarbij is niet naar alle 

stellingen gekeken, omdat de digitale vragenlijst niet door iedereen is afgemaakt. Als 

redelijk minimum aantal respondenten die de vragen hebben beantwoord is uitgegaan 

van 15. De laatste stelling die in iedere groep (digitaal en analoog, versie A en B) door 15 

personen of meer is ingevuld, is stelling 39. Dat betekent dat de stellingen 40 tot en met 

84 verder niet zijn meegenomen in deze analyse. Het aantal antwoorden in de digitale 

groep is daar zo klein dat de kans op betekenisvolle resultaten daalt.  

Zoals eerder al gezegd, heeft deze analyse een exploratief karakter: ik weet niet of 

er interactie bestaat tussen afnamemodus en formuleringseffecten en heb dan ook geen 

verwachtingen wat betreft interactie tussen beide variabelen. Voor de uitgebreide 

resultaten verwijs ik naar bijlage VII, een samenvatting is opgenomen als bijlage V. 

 

Bij vijf stellingen zijn enkel hoofdeffecten te onderscheiden, waarvan viermaal van versie 

(drie in verwachte richting en een in tegengestelde) en vijf keer van afnamemodus 

(eveneens drie in verwachte richting, twee in tegengestelde). 

Wat echter voornamelijk opvalt aan de resultaten van deze analyse in vergelijking 

met de vorige, is dat er veel meer interactie-effecten blijken op te treden. Het zijn er 16 

(van 25 items in totaal), waarvan 5 in de ene richting en 11 in tegengestelde. In de meeste 

gevallen was het volgende aan de hand: in de digitale versie werd meer instemmend 
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geantwoord wanneer het positieve deel van het woordpaar in de stelling werd gebruikt 

dan wanneer het negatieve deel werd gepresenteerd. In de papieren versie was dan 

andersom en ontkende men de negatieve variant van de vraag juist meer dan dat de 

positieve werd bevestigd. Figuur 4 geeft een voorbeeld van een dergelijk interactie-effect 

weer.  

Figuur 4; verwachte interactie tussen 

vragenlijstversie en afnamemodus
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De grote hoeveelheid interactie-effecten wijst op een behoorlijke invloed van 

afnamemodus op het optreden van formuleringseffecten. Deze invloed blijkt echter twee 

kanten op te kunnen werken. De tendens lijkt echter te zijn dat formuleringseffecten 

vaker optreden in de richting zoals gevonden door onder meer Kamoen et al. (2007) als 

de vragenlijst op papier wordt afgenomen. De negatieve vraagversies oogsten meer 

ontkennende antwoorden dan de positieve. Bij websurveys treden formuleringseffecten 

juist in tegengestelde richting op en wordt er meer eens, ja en vaak geantwoord op de 

positief gestelde vragen.  

Wel moet bij deze resultaten een duidelijke kanttekening worden gemaakt. Zoals 

eerder beschreven, verliep de afname van de vragenlijsten in de digitale versie niet 

volgens plan. Door de problemen met de computers duurde het steeds erg lang voor een 

nieuwe vraag op het scherm verscheen als de vorige was beantwoord. Dit nodigde de 

respondenten uit om tussendoor te kletsen en soms zelfs andere webpagina’s te 

bezoeken. Omdat er duidelijk meer zaken verschilden tussen de digitale en analoge 

afnameconditie dan enkele het gebruikte medium (zoals de concentratie van de 
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respondenten en de duur van het onderzoek), kunnen de verschillen niet enkel worden 

toegeschreven aan de afnamemodus.
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6. Conclusies en discussie 
In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe onderzoek is gedaan naar enkele 

verklaringen voor formuleringseffecten. Bestudeerd is of de vergelijkingsstandaard van 

de gebruikte woordparen, de attitudesterkte van de respondenten en de afnamemodus 

een effect hebben op het optreden van formuleringseffecten en op de richting daarvan. 

Hiermee is geprobeerd een verklaring te vinden voor het feit dat formuleringseffecten 

niet altijd en niet altijd in dezelfde richting optreden. Formuleringseffecten en hun 

richtingen zijn in kaart gebracht en vervolgens zijn drie mogelijke verklaringen daarvoor 

onderzocht. Ten eerste is nagegaan of het type woordpaar verklaart waarom 

formuleringseffecten wel of niet optreden en in welke richting. Verder zijn de 

constructen attitudesterkte en afnamemodus als mogelijke verklaring getoetst.  

 

In precies één derde van de gemanipuleerde stellingen trad een formuleringseffect op. 

Dat ligt in de lijn der verwachting, die is geschetst op basis van de bevindingen van 

Holleman (1999). Zij constateerde dat in ongeveer één op drie gevallen een 

formuleringseffect wordt aangetoond. Ook in dit onderzoek blijken niet alle 

formuleringseffecten dezelfde richting te hebben. Soms wordt op de negatieve helft van 

het woordpaar meer ontkennend geantwoord dan bevestigend op de positieve helft, een 

ander keer is dat andersom. De verbieden/toelaten-vragen die in dit onderzoek tot 

formuleringseffecten leidden, lieten alle vier een effect in de verwachte richting zien. Ook 

dat sluit aan bij eerdere bevindingen. Bij de andere 51 stellingen trad 16 maal een 

formuleringseffect op waarvan 10 in de verwachte richting. 

 Het type woordpaar blijkt niet verantwoordelijk voor deze verschillen. Bij de 

woordparen met absolute vergelijkingsstandaard trad niet vaker of minder een 

formuleringseffect op dan bij woordparen met relatieve vergelijkingsstandaard. Ook de 

verschillende richtingen van de gevonden effecten worden niet verklaard door het type 

woordpaar. Gesteld kan daarom worden dat het type woordpaar niet verantwoordelijk is 

voor het optreden van formuleringseffecten en hun richting. Dat betekent dat de 

vergelijkingsstandaard van de woordparen hiervoor geen verklaring vormt. Deze 

bevindingen stroken niet met de eerder gestelde hypothese. Omdat de verwachting 

bestaat dat een verklaring voor het soms wel en soms niet optreden van 

formuleringseffecten moet worden gezocht binnen de gebruikte woordparen zelf, zal 

gezocht moeten worden naar andere verschillen die van invloed kunnen zijn op 

formuleringseffecten.  
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 Verder is gepoogd de attitudesterkte van de respondenten in kaart te brengen. 

Dat is in eerste instantie niet goed gelukt, wat deels te wijten is aan een inschattingsfout 

bij het bepalen van de antwoordopties toen de vragenlijst werd opgesteld. Het 

deelconstruct elaboratie, een onderdeel van attitudesterkte volgens Petty en Krosnick 

(1995), is wel opgesteld. Elaboratie blijkt echter nauwelijks van invloed te zijn op de 

aangetoonde formuleringseffecten en hun richting. Deze bevindingen liggen niet in 

dezelfde lijn als die van Waterplas et al. (1988) en Hippler en Schwarz (1986). Daarom is 

een tweede analyse uitgevoerd waarbij attitudesterkte meer op de manier van Waterplas 

et al. is geconstrueerd. Die analyse toonde wel iets vaker invloed van attitudesterkte op 

formuleringseffecten aan, maar dat was in verschillende richtingen. Van de vier 

aangetoonde interactie-effecten bleek er slechts één in dezelfde richting als die Waterplas 

et al. vonden. De resultaten laten geen duidelijke tendens zien. Ook hier moet ik mijn 

hypothese dus verwerpen.  

 Voor afnamemodus ligt het iets anders. De verschillende afnamemethoden 

papier en websurvey blijken in relatief veel gevallen (16 uit 25 geanalyseerde stellingen) 

tot een interactie-effect te leiden met de vraagversie. In de meeste situaties betekende dat, 

dat op papieren vragenlijsten de positief gestelde vraag tot meer bevestigingen leidde dan 

de negatief gestelde vraag tot ontkenningen. In digitale vragenlijsten is dat juist andersom 

en worden de negatief gestelde vragen meer ontkend dan dat de positieve worden 

bevestigd. Het komt simpelweg hierop neer: wie een positief antwoord (ja, eens of vaak) 

op zijn vraag wil, kan deze in een papieren vragenlijst het best positief stellen. Wil hij 

echter een positief antwoord in een websurvey, dan kan hij beter de negatieve variant van 

de vraag plaatsen. Wel moet voorzichtig met deze bevindingen worden omgegaan. De 

uitvoering van dit deel van het onderzoek was namelijk helemaal niet ideaal: bij de 

digitale afname zorgden computerproblemen voor een heel andere omgeving dan in de 

klassen waar de papieren vragenlijsten werden ingevuld. Door de grotere verschillen 

tussen de condities dan enkel het gebruikte medium kunnen de gevonden resultaten niet 

worden toegeschreven aan de afnamemethode. 

 

Verder kan als punt van kritiek worden opgemerkt dat het gebruik van verschillende 

antwoordopties wellicht beter vermeden had kunnen worden. Het is niet alleen lastig 

gebleken bij het verwerken van de antwoorden (antwoorden gegeven op een 

tweepuntsschaal zijn niet zomaar te vergelijken met die op een vijfpuntsschaal), ook kan 

het zijn dat het steeds wisselen van antwoordschalen teveel cognitieve energie van de 
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respondenten heeft gevergd. Het is immers niet gebruikelijk steeds te wisselen van 

oneens/eens naar nee/ja en nooit/vaak. 

 Daarnaast kan worden gesteld dat de selecte groep proefpersonen 

generaliseerbaarheid vermindert. Enkel leerlingen in de klassen 4 en 5 vwo hebben 

deelgenomen aan het onderzoek. Zij zijn relatief slim, jong en hebben vaak nog weinig 

ervaring met vragenlijstonderzoek. Dat kan betekenen dat zij anders reageren dan meer 

ervaren invullers. Andere factoren die de generaliseerbaarheid van dit onderzoek 

bedreigen zijn de afnamemodus (de vragenlijst is immers enkel op papier en op internet 

afgenomen), de context (de vragen betroffen het onderwerp aanpassingen in het 

rookbeleid) en de taal (het onderzoek in het Nederlands uitgevoerd). Over deze factoren 

mag dus (nog) niet worden gegeneraliseerd, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. 

 Om meer zekerheid te scheppen over invloeden van attitudesterkte en 

afnamemodus kan in de toekomst wellicht ook worden gekozen voor een 

binnenproefpersoonontwerp of gemanipuleerde groepen met een hoge en lage 

attitudesterkte. Dan zijn de variabelen formuleringseffect (het al dan niet optreden en de 

richting), attitudesterkte en afnamemodus gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Een 

andere methode is het vooraf indelen in groepen met verschillende attitudesterkte, zodat 

de te vergelijken groepen van gelijke grootte zijn. De variabele attitudesterkte zou hoe 

dan ook beter moeten worden geconstrueerd, zodat de invloed van het totale construct 

kan worden bekeken en niet slechts een onderdeeltje ervan. Het construct attitudesterkte 

biedt sowieso nog veel ruimte voor interessant onderzoek, omdat het zowel een heel 

breed als verschillend geïnterpreteerd begrip is. Wat hebben Waterplas et al. en Hippler 

en Schwarz nu precies geoperationaliseerd dat invloed blijkt te hebben op interactie-

effect, met andere woorden: welk deel van attitudesterkte kan formuleringseffecten 

verklaren? En misschien wel de belangrijkste vraag die nog op een antwoord wacht: hoe 

moeten vragen geformuleerd worden om de werkelijkheid in kaart te brengen? Want de 

ene formulering levert misschien vaker een nee als antwoord op, maar het gaat er 

natuurlijk om dat we met vragenlijsten kunnen meten wat we willen meten.  

 

Ondanks de onvolkomenheden aan deze studie blijven de conclusies overeind dat het 

type woordpaar geen effect en attitudesterkte slechts een klein effect heeft op 

formuleringseffecten. De resultaten laten ruimte voor twijfel en we kunnen dan ook 

stellen dat het antwoord op de vraag, die in dit onderzoek centraal stond, nog niet 

volmondig en eenduidig kan worden beantwoord. Gezien de gebreken aan de 
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onderzoeksopzet en -uitvoering is duidelijk dat nader onderzoek noodzakelijk is om 

meer duidelijkheid te scheppen over de precieze invloeden. Tot die tijd kan wel gesteld 

worden dat de tendens dat in één derde van de stellingen een formuleringseffect optreedt 

opnieuw bevestigd is en dat daarvoor en voor verschil in richtingen van het effect nog 

geen sluitende verklaring is gevonden. 
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