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Abstract 

 

 

Binnen goalframing kunnen de positieve gevolgen van het wel doen van iets worden 

benadrukt (doe borstzelfonderzoek en je zult tijdig een knobbeltje ontdekken), of juist de 

negatieve gevolgen van het niet doen (doe geen borstzelfonderzoek en je zult te laat een 

knobbeltje ontdekken). Veelvuldig onderzoek is er gedaan naar dit fenomeen en vaak 

blijkt dat het benadrukken van de negatieve gevolgen de grootste overtuigingskracht 

heeft. Meerdere onderzoeken hebben echter laten zien dat het effect van frames 

afhankelijk is van bepaalde factoren: of het om mannen of vrouwen gaat, of ze hoog- of 

laagbetrokken zijn en of er detectie- of preventiegedrag centraal staat. Levin, Schneider 

en Gaeth (1998) zijn van mening dat hoe de positieve en negatieve frames geformuleerd 

zijn van invloed is op het effect dat het frame heeft. Aangezien hier nog geen onderzoek 

naar is gedaan, is dit hetgeen dat in dit onderzoek centraal staat. 

 Aan de hand van een literatuuronderzoek is nagegaan hoe positieve en negatieve 

frames in voorgaande onderzoeken zijn opgesteld. Hieruit is naar voren gekomen dat 

binnen het positieve frame het argument het vaakst weergegeven wordt als ‘bevordert iets 

goeds’, inhoudelijk positief met een positieve linguïstische vorm. Voor het negatieve 

frame wordt het vaakst gebruik gemaakt van ‘vermindert iets goeds’, inhoudelijk negatief 

met een negatieve linguïstische vorm. Vervolgens is met een experiment bekeken welke 

vorm het sterkste effect heeft. Hier kwamen geen duidelijke verschillen naar voren. 

Alleen de intentie om borstzelfonderzoek te doen wordt positiever beoordeeld door lezers 

van de inhoudelijk positief geframede teksten. Of daarbij de tekst geframed is als 

‘bevordert iets goeds’ of ‘vermindert iets slechts’, maakt niets uit. Er bestaat geen 

gecombineerd effect van inhoudelijk frame en linguïstische vorm op de tekstwaardering 

en overtuigingskracht van de tekst. Ook is er met een factor als betrokkenheid rekening 

gehouden, maar ook hierbij was er geen verschil tussen inhoudelijk positief of negatief 

geframede teksten. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

 

Accentuate the positive or accentuate the negative?  

 

Een communicatieve boodschap kan op verschillende manieren worden geformuleerd, 

bijvoorbeeld op een negatieve of op een positieve manier, zonder dat de inhoud van 

elkaar verschilt. Een typisch voorbeeld hiervan is ‘het glas is halfvol’ of ‘het glas is 

halfleeg’. Inhoudelijk wordt er in beide gevallen hetzelfde gezegd, ze zijn echter 

verschillend geformuleerd. ‘Half vol’ zet de zin in een meer positief licht, ‘half leeg’ in 

een meer negatief licht. Deze verschillende manieren van het formuleren van een uiting, 

waarbij er bepaalde aspecten naar voren worden gebracht, wordt ook wel framing 

genoemd. De manier waarop de zinnen in een tekst geformuleerd zijn, is van invloed op 

het effect dat de tekst uiteindelijk heeft op de lezer. Een negatief geformuleerde 

boodschap kan effectiever zijn dan een positieve, maar het kan ook juist andersom zijn. 

Welke van de twee het meeste effect heeft hangt af van een aantal factoren. In dit 

onderzoek staat de vraag centraal hoe en in welke mate verschillende frames een effect 

hebben op lezers. Maar is er überhaupt wel een verschil? Of maakt het voor het 

overtuigen van lezers niet uit wat voor soort frame je in een tekst gebruikt? 

 

Levin, Schneider en Gaeth (1998) vragen zich af waar je in een overtuigende tekst het 

beste de nadruk op kunt leggen: op het positieve of op het negatieve? Zij geven aan dat er 

in de literatuur verschillende aanbevelingen over zijn gedaan: er bestaat geen eenduidige 

theorie over wat positieve en negatieve informatie doet met beoordelingen en 

beslissingen van mensen. Volgens hen komt dit onder andere doordat eerdere 

onderzoeken verschillende definities van framing hebben gebruikt. Daarom maken zij in 

hun artikel onderscheid tussen drie soorten framing die alledrie een verschillend effect 

hebben: risky choiceframing zoals onderzocht door Tversky en Kahneman (1981), 

attribuutframing en goalframing. Deze typologie hebben zij opgesteld om bestaande 

onderzoeken naar framing te organiseren, te interpreteren en om de verschillen en 

overeenkomsten die er uit naar voren komen, te verklaren. Op deze drie verschillende 

soorten framing zal ik later terugkomen. 

 

1.1 Slagen of zakken? 

Het is een interessant gegeven dat mensen die een beslissing moeten nemen anders 

reageren op verschillende, maar objectief gezien, gelijkwaardige beschrijvingen van 

hetzelfde probleem. Een voorbeeld: 
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1. Bij deze opleiding is er een kans van 75% dat je zult slagen 

2. Bij deze opleiding is er een kans van 25% dat je zult zakken 

 

Het zijn duidelijk verschillende beschrijvingen: nummer 1 richt zich op slagen en spreekt 

van een percentage van 75%, nummer 2 richt zich op zakken en spreekt van een 

percentage van 25%. Toch zijn deze beschrijvingen gelijkwaardig aan elkaar. Nummer 1 

zit namelijk besloten in nummer 2 en andersom. Een slagingskans van 75% betekent 

automatisch dat er een kans van 25% is dat je zakt. Andersom, een zakkans van 25% 

betekent automatisch dat je 75% kans hebt dat je slaagt. Bij dit voorbeeld is het slagen 

het positieve frame en het zakken het negatieve frame. Het effect dat de keuze voor het 

positieve of negatieve frame heeft op lezers, wordt framingeffect genoemd. In 

verschillende vakgebieden en domeinen is men geïnteresseerd naar deze framingeffecten: 

van de cognitieve psychologie tot de psycholinguïsten, van sociaalpsychologen tot aan de 

zakenwereld en van educatieve psychologie tot aan de gezondheidspsychologie. Het 

bestaan van framingeffecten is aangetoond bij medische beslissingen, 

consumentenkeuzes, onderhandelingsgedrag en andere beslissingen. 

 

1.1.1 Linguïstische variatie 

Bij framing is er altijd sprake van een positief en een negatief frame. Wat centraal staat in 

het positieve frame (bijvoorbeeld ‘slagen’) heeft een tegenhanger in het negatieve frame. 

Volgens Levin, Schneider en Gaeth (1998) moet er rekening mee worden gehouden dat 

de tegenhanger van het gedrag uit het positieve frame in het negatieve frame op twee 

manieren beschreven kan worden. Er kan simpelweg een negatie worden toegevoegd 

(‘niet slagen’) of er kan alternatieve terminologie worden gebruikt (‘zakken’). In tabel 1.1 

zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven die er zijn bij het opstellen van 

positieve en negatieve frames. 

 

Positief frame Negatief frame 

Bij deze opleiding is er een kans van 75% 

dat je zult slagen 

Bij deze opleiding is er een kans van 25% 

dat je zult zakken 

Of Of 

Bij deze opleiding is er een kans van 75% 

dat je niet zult zakken 

Bij deze opleiding is er een kans van 25% 

dat je niet zult slagen 
Tabel 1.1: linguïstische variatie binnen het positieve en negatieve frame 

 

Moet men een negatie gebruiken of alternatieve terminologie? Deze linguïstische variatie 

kan volgens de onderzoekers van invloed zijn op de sterkte van het framingeffect. Zo kan 

het woordje ‘zakken’ meer afschrikken dan ‘niet slagen’, maar het kan ook andersom 

zijn. De woordparen zijn niet altijd per definitie gelijk aan elkaar en daarom kunnen er 

verschillen optreden in het effect dat ze op lezers hebben. Daarom is dit een interessant 

gegeven voor een onderzoek. 
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Volgens Maheswaran en Meyers-Levy (1990) zorgt alternatieve terminologie 

onbedoeld voor variatie in de emotionele intensiteit van een tekst, making it impossible to 

seperate effects based on differences in linguistic connotation from those produced by a 

negativity bias (Maheswaran & Meyers-Levy, 1990, p. 362). Het is volgens hen beter om 

geen alternatieve terminologie te gebruiken, omdat je dan niet weet als er effecten zijn, of 

dat komt door de alternatieve terminologie, of door het gekozen frame. Daarom is het 

voor onderzoekers van belang om bij dit soort experimenten stil te staan bij de 

karakteristieken van taal.  

 

Hoe wordt deze linguïstische variatie in framingonderzoeken toegepast? Worden er 

voornamelijk negaties gebruikt of alternatieve terminologie? Hoe positieve en negatieve 

frames linguïstisch zijn vormgegeven en wat voor effect dit heeft op de lezer, is wat 

verder in dit onderzoek centraal staat. Door middel van een literatuuronderzoek en een 

experiment zal hier dieper op worden ingegaan. In hoofdstuk 2 worden eerst de 

verschillende soorten framing toegelicht en wordt er vervolgens op één van die soorten 

framing, goalframing, verder ingegaan. Dit is ook het type framing dat bij het experiment 

centraal staat. Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag gegeven die bij 

deze analyse hoort. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een literatuuronderzoek besproken. 

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar hoe positieve en negatieve frames bij eerdere 

goalframingonderzoeken linguïstisch vormgegeven zijn. Het al dan niet gebruik maken 

van negaties en alternatieve terminologie zal hier onderdeel van uitmaken. Naar 

aanleiding van deze analyse zal er in een eigen experiment worden onderzocht welk type 

frame – en daarmee ook welke linguïstische vorm – het sterkste effect heeft op een 

bepaalde groep lezers. De opzet hiervan zal worden toegelicht in hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 5 worden vervolgens de resultaten besproken, waarna er in hoofdstuk 6 en 7 

respectievelijk met een conclusie en discussie wordt afgesloten. 

 

 

Hoofdstuk 2: Theoretische achtergrond 

 

 

Levin, Schneider en Gaeth (1998) verdelen framing in drie verschillende soorten, die alle 

drie een verschillend effect hebben: 

- risky choiceframing 

- attribuutframing 

- goalframing 

De laatstgenoemde is het type framing dat in dit onderzoek centraal staat, maar de andere 

twee zullen hieronder ook worden toegelicht. 
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2.1 Risky choiceframing 

Bij dit type framing is er sprake van een risicovolle en een risicoloze optie waartussen 

een keuze moet worden gemaakt bij een beslissingsprobleem. Deze twee opties hebben 

een verschillende uitkomst: de ene optie biedt een zekere en risicoloze uitkomst, de 

andere biedt een onzekere en risicovolle uitkomst. De keuze tussen deze twee opties 

hangt volgens Tversky en Kahneman (1981) af van de beschrijving van de opties: positief 

in termen van winst, of negatief in termen van verlies. Een van de eerste onderzoeken die 

zij hier na deden was het experiment met het ‘Asian disease problem’. Hiermee lieten zij 

zien dat als mensen moeten kiezen tussen een optie die zeker een wenselijk gevolg heeft 

en een optie die mogelijk een beter maar mogelijk ook een slechter gevolg heeft, ze dan 

kiezen voor de zekere winst (risicomijdend gedrag). Moeten ze echter een keuze maken 

tussen een optie met een zeker onwenselijk gevolg en een optie met een mogelijk beter 

maar mogelijk ook slechter gevolg, dan kiezen ze voor de onzekere winst (risicozoekend 

gedrag).  

 

Dit verschil is te verklaren door een bepaald referentiekader dat men kiest: wanneer er in 

de tekst gefocust wordt op verlies, is het moeilijk om je tegelijk ook de winst van 

diezelfde optie te realiseren en andersom. Afhankelijk van de formulering van de opties 

als winst of verlies, maken mensen verschillende keuzes. In tabel 2.1 een toelichting aan 

de hand van het ‘Asian disease problem’: 

 

Positief (winst frame) Negatief (verlies frame) 

- Als programma A wordt gevolgd, zullen 

200 mensen gered worden (zekere optie) 

- Als programma B wordt gevolgd, is er 

een kans van 1/3 dat 600 mensen gered 

zullen worden en een kans van 2 /3 dat er 

niemand gered zal worden (onzekere optie) 

- Als programma C wordt gevolgd, zullen 

400 mensen sterven (zekere optie) 

- Als programma D wordt gevolgd, is er 

een kans van 1/3 dat niemand zal sterven 

en een kans van 2 /3 dat 600 mensen zullen 

sterven (onzekere optie) 

De meerderheid van de mensen kiezen voor 

(de zekere optie) programma A 

De meerderheid van de mensen kiezen voor 

(de onzekere optie) programma D 

Risicomijdend gedrag Risicozoekend gedrag 
Tabel 2.1: samenvatting van het Asian Disease Problem 

 

Meerdere onderzoeken naar risky choiceframing laten grotendeels dezelfde resultaten 

zien: mensen nemen liever een risico wanneer opties worden beschreven in termen van 

het vermijden van verlies, dan wanneer de opties beschreven zijn in termen van het 

behalen van winst. Het negatieve verlies frame heeft dus een sterker effect op mensen. 

 

2.2 Attribuutframing 

Bij dit type framing wordt één enkel object of gebeurtenis beschreven in positieve of 

negatieve termen. Een typisch voorbeeld van attribuutframing is de beschrijving van een 

glas als half vol of half leeg. De keuze tussen één van deze twee beschrijvingen heeft een 
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effect op de evaluatie van dat object. Zo geven Levin, Schneider en Gaeth (1998) een 

voorbeeld over hoe rundvlees beschreven kan worden: als 75% vetvrij (positief frame), of 

als 25% vet (negatief frame). Uit een onderzoek met dit voorbeeld kwam naar voren dat 

men het vlees als kwalitatief beter en lekkerder beschouwde wanneer het in een positief 

licht stond dan wanneer het in een negatief licht stond.  

Andere veelvoorkomende toepassingen van attribuutframing zijn het beschrijven 

van situaties in termen van slagen/falen, winnen/verliezen, of bij medische situaties in 

termen van overlijden/sterven. De tendens is dat objecten en situaties in een positief 

frame gunstiger worden geëvalueerd dan wanneer ze in een negatief frame worden 

beschreven. Dit wordt ook wel de valence-consistent shift genoemd (Levin, Schneider en 

Gaeth, 1998): een object dat beschreven is in positieve termen (bijvoorbeeld 70% van de 

schoten van de basketballer waren raak) leidt tot een positievere evaluatie dan wanneer 

een object beschreven is in negatieve termen (30% van de schoten van de basketballer 

waren mis). Een positief frame zet aan tot een positieve evaluatie en een negatief frame 

tot een negatieve evaluatie, de oordelen van de lezers verschuiven mee in de richting van 

het gebruikte frame. 

 

De verklaring hiervoor zit volgens Levin e.a. (1998) in het feit dat door een positief label 

aan een object of gebeurtenis te verbinden, de informatie op zo’n wijze wordt gecodeerd 

dat gunstige associaties in het geheugen worden gemaakt. Negatieve labels van datzelfde 

object of dezelfde gebeurtenis veroorzaken ongunstige associaties. Attribuutframing 

zorgt ervoor dat ofwel positieve ofwel negatieve aspecten zichtbaar worden gemaakt. Dit 

leidt tot selectieve aandacht voor alleen de positieve of negatieve attributen, waardoor er 

een verwerking plaatsvindt van enkel positieve of negatieve associaties. Dit lijkt veel op 

‘priming’: de blootstelling aan een stimulus (in dit geval een stukje tekst) activeert 

bepaalde cognitieve processen. Dit heeft niet meteen per se gevolgen voor het handelen 

of denken, er wordt enkel iets geactiveerd. 

 

2.3  Goalframing 

Bij dit type framing gaat het erom de lezer tot bepaald gedrag aan te zetten. De 

consequenties van dit gepropageerde gedrag worden in positieve of negatieve termen 

beschreven. Hierbij wordt er geen keuze gemaakt tussen twee verschillende opties, maar 

wordt er gekeken welk frame overtuigender is bij het behalen van hetzelfde eindresultaat.  

Een voorbeeld: je wilt iemand overhalen om te stoppen met roken, dan kun je je zowel 

richten op de positieve, als op de negatieve consequenties hiervan. Zoals tabel 2.2 laat 

zien, zou je de nadruk kunnen leggen op de wenselijke consequenties van het wel 

uitvoeren van het gedrag, of op de onwenselijke consequenties van het niet uitvoeren van 

het gedrag.  
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Positief Negatief 

Stoppen met roken zal tot een verminderde 

kans op longkanker leiden 

Niet stoppen met roken zal tot een 

verhoogde kans op longkanker leiden 

Gedrag wel uitvoeren  Gedrag niet uitvoeren 

Wenselijke gevolgen, winst Onwenselijke gevolgen, verlies 

Propageren allebei hetzelfde eindresultaat: stoppen met roken 
Tabel 2.2: voorbeeld van goalframing 

 

Een typisch voorbeeld van goalframingonderzoek is dat van Meyerowitz & Chaiken 

(1987). Hierin kregen vrouwen een tekst te lezen die hen moest aanzetten tot het doen 

van borstzelfonderzoek. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen meer gemotiveerd waren 

om borstzelfonderzoek te doen wanneer zij een tekst hadden gelezen met de nadruk op de 

negatieve gevolgen van het niet uitvoeren van zelfonderzoek. Het negatieve frame met de 

focus op verlies bleek overtuigender dan het positieve frame met de focus op winst. 

 

2.3.1 Goalframing in gezondheidscommunicatie  

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van goalframing met betrekking tot 

gezondheidscommunicatie. Hieruit zijn verschillende resultaten naar voren gekomen, 

maar in de meeste gevallen is een tekst die gericht is op het vermijden van negatieve 

consequenties overtuigender dan een tekst die gericht is op het bereiken van positieve 

consequenties (Levin et al. 1998). Zij geven aan dat het vermijden van negatieve 

consequenties interessanter is dan het bereiken van positieve effecten. Lezers zijn daarom 

eerder geneigd gehoor te geven aan een boodschap in een negatief frame dan aan 

boodschap in een positief frame. 

 

Volgens Hoeken (1998) is het benadrukken van de negatieve gevolgen (de 

onwenselijkheid) vooral van toepassing bij gezondheidscommunicatie. Het benadrukken 

van onwenselijke gevolgen ligt daar volgens hem ook voor de hand: stop met roken of je 

krijgt longkanker, eet gezond anders krijg je een hartinfarct. Hoeken spreekt van de ‘fear 

appeal’: appelleren aan de angst van de lezer door de onwenselijke gevolgen voor de 

eigen gezondheid (Hoeken, 1998, p. 126). Hoe extremer de onwenselijkheid, des te 

overtuigender het argument en des te groter de motivatie om van gedrag te veranderen. 

Het benadrukken van de onwenselijke gevolgen jaagt mensen angst aan. Deze 

onplezierige toestand wil men vervolgens wegnemen en dat kan door het gepropageerde 

standpunt over te nemen. Een fear appeal werkt echter het beste naarmate de gevolgen 

van het niet uitvoeren van het gepropageerde standpunt, ernstiger zijn. 

 

Bij goalframing is de betekenis van positief en negatief met betrekking tot het frame, 

anders dan bij de andere frametypes. Zowel in risky choice als in attribuutframing 

verwijst het positieve frame naar iets wenselijks, terwijl het negatieve frame verwijst naar 

een ongewenste eigenschap of situatie. Bij goalframing is het gedrag dat gepropageerd 

wordt, al wenselijk of onwenselijk vanuit het perspectief van de schrijver. Er wordt niet 
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geprobeerd om die (on)wenselijkheid te veranderen door middel van een 

framemanipulatie, maar men wil invloed uitoefenen op de overtuigingskracht van de 

boodschap. Goalframing is daardoor uniek, omdat beide boodschappen hetzelfde 

eindresultaat promoten. 

 

2.4 Meer over goalframing 

Volgens Levin, Schneider en Gaeth (1998) zijn goalframes ingewikkelder dan de andere 

twee soorten frames, omdat meer dan één aspect van de boodschap gemanipuleerd kan 

zijn. Hierdoor zijn goalframes vatbaar voor verschillende linguïstische en contextuele 

variaties. 

 

2.4.1 Withincomplement goalframing 

Wanneer er in een onderzoek gebruik wordt gemaakt van deze vorm van goalframing, 

wordt er slechts één verschijningsvorm van het standpunt
1
 dat gepropageerd wordt, 

gebruikt: óf alleen ‘doe gedrag X’ óf alleen ‘doe gedrag X niet’. Hierbij wordt alleen het 

gevolg positief of negatief geframed. Bij de andere variant van goalframing, pure 

crosscomplement goalframing, zijn er altijd twee mogelijke verschijningsvormen van het 

standpunt die geframed worden. Bij withincomplement goalframing staat slechts één van 

de twee centraal. 

 

Doe gedrag X (frames allebei inhoudelijk positief) 

Positief       

 

- Krijg winst/obtain gain - Voorkom verlies/avoid loss 

 

Of 

 

Doe gedrag X niet (frames allebei inhoudelijk negatief) 

Negatief   

      

- Ga voorbij aan winst/forego gain - Lijd verlies/suffer a loss 
Tabel  2.3: Withincomplement goalframing 

 

Tabel 2.3 laat contrasterende paren van positieve en negatieve consequenties zien. Het 

gaat hier om de keuze tussen een framekoppel dat positief geformuleerd is, of een 

framekoppel dat negatief geformuleerd is. Omdat dit type goalframing niet voorkomt bij 

de onderzoeken die ik zal gaan analyseren, zal withincomplement goalframing verder in 

dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 

 

                                                 
1
 ‘Standpunt’ is hier niet altijd het meest geschikte woord. Het gaat in de teksten vaak om een advies 

waarvan wordt aangeraden om het op te volgen. Het woord ‘advies’ kan daarom verder in dit onderzoek 

ook gebruikt worden. 
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2.4.2 Pure crosscomplement goalframing 

In de meeste gevallen zijn de frames bij goalframing geformuleerd volgens pure 

crosscomplement goalframing. Bij deze vorm zijn er altijd twee verschijningsvormen van 

het advies: doe gedrag X en doe gedrag X niet. Het gepropageerde standpunt is echter 

altijd dat het wenselijk is om het gedrag wél te doen. Daarbij wordt ook het gevolg van 

het al dan niet uitvoeren van het gedrag geframed. De puurste vorm van het gebruik van 

het positieve en negatieve frame zijn: 

 

- Als gedrag X wordt uitgevoerd  behaal winst (A) 

- Als gedrag X niet wordt uitgevoerd  lijd verlies (D) 

 

Positief     Negatief 

Doe gedrag X     Doe gedrag X niet     

Gevolg/argument: 

A Krijg winst/obtain gain  

 

Gevolg/argument: 

 D Lijd verlies/suffer loss  

 
Tabel 2.4: de basis van goalframing 

 

Er zijn echter ook alternatieve tegenovergestelde paren die men kan gebruiken. Deze zijn 

minder tegenovergesteld aan elkaar en vormen daardoor een minder extreem contrast: 

 

- Als gedrag X wordt uitgevoerd  behaal winst (A) 

- Als gedrag X niet wordt uitgevoerd  ga voorbij aan winst (C) 

 

- Als gedrag X wordt uitgevoerd  voorkom verlies (B) 

- Als gedrag X niet wordt uitgevoerd  ga voorbij aan winst (C) 

 

- Als gedrag X wordt uitgevoerd  voorkom verlies (B) 

- Als gedrag X niet wordt uitgevoerd  lijd verlies (D) 

 

Positief     Negatief 

Doe gedrag X     Doe gedrag X niet       

Gevolg/argument: 

 

A Krijg winst/obtain gain (lp) 

 

Gevolg/argument: 

 

C Ga voorbij aan winst/forego gain (lp) 

 

B Voorkom verlies/avoid loss (lp)  

 

D Lijd verlies/suffer loss (lp) 

 
Tabel 2.5: de mogelijke variaties binnen goalframing, lp = linguïstisch positief 
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In tabel 2.5 staan de frames die bij goalframing gebruikt kunnen worden, zoals opgesteld 

voor Levin, Schneider en Gaeth (1998, p. 173). Hierin wordt duidelijk dat er alleen maar 

linguïstisch positieve (lp) verwoordingen van de frames worden gebruikt. Alle frames 

zijn verwoord zonder negaties, de variatie binnen de frames zit in de verschillende 

verwoordingen (alternatieve terminologie) voor ‘krijg’ en ‘voorkom’. Dat het echter ook 

anders kan, wordt aangetoond door Apanovitch, Mc Carthy en Salovey (2003). 

 

2.4.3 Goalframing volgens Apanovitch e.a. 

Ook Apanovitch e.a. (2003) houden zich bezig met goalframing. Zij geven aan dat 

eerdere studies over het communiceren van gezondheidsinformatie framen in termen van 

positieve uitkomsten. Deze positieve uitkomsten worden vervolgens al dan niet behaald: 

hierbij richt het positieve frame zich op het verkrijgen van de positieve uitkomsten 

(winstframe) en het negatieve frame op het niet verkrijgen, of het falen in het verkrijgen 

(verliesframe). Een voorbeeld van een onderzoek waarin dit gebeurt, geven ze echter niet. 

En naar mijn idee is het ook niet correct wat zij beweren. Zo is het onderzoek van Levin, 

Schneider en Gaeth helemaal niet alleen gericht op het al dan niet behalen van positieve 

uitkomsten. Frame C uit hun onderzoek is een frame dat hier wél op gericht is: ‘ga 

voorbij aan winst’ beschrijft het niet verkrijgen van positieve uitkomsten. Frame D 

daarentegen, ‘lijd verlies’, gaat in op het behalen van negatieve uitkomsten. Frames A en 

D zijn daarbij de meest gebruikte frames en dus niet alleen maar gericht op positieve 

uitkomsten. Er kan dus niet gezegd worden dat eerdere onderzoeken naar goalframing 

framen in termen van positieve uitkomsten.  

 

2.4.3.1 Gewenst/ongewenst 

Volgens Apanovitch e.a. (2003) kan er naast het framen in het al dan niet behalen van 

positieve uitkomsten, ook geframed worden in termen van gewenstheid. In dat geval 

wordt er geframed door te focussen op gewenste dan wel ongewenste uitkomsten en het 

wel en niet verkrijgen hiervan. Het gewenst/ongewenst-onderscheid dat Apanovitch e.a. 

maken, komt overeen met het winst/verlies-onderscheid van Levin e.a. (1998). Winst is 

natuurlijk altijd gewenst en verlies altijd ongewenst.  

Apanovitch e.a. baseren hun opstelling van frames op Detweiler, Bedell, Salovey, 

Pronin en Rothman (1999), die stellen dat het niet gemakkelijk is om eenduidige winst- 

en verliesframes op te stellen en dat er vaak meerdere manieren zijn. Zo kan een tekst 

gericht zijn op positieve consequenties die behaald zullen worden als het gedrag wordt 

uitgevoerd, wat hetzelfde is als het behalen van winst van Levin e.a. Dezelfde tekst kan 

ook gericht zijn op de negatieve consequenties die voorkomen zullen worden als 

datzelfde gedrag wordt uitgevoerd, wat hetzelfde is als het vermijden van verlies: 
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 Gedrag wel doen  

 Positieve (gewenste) consequentie behalen  

= A, krijg winst 

 Negatieve (ongewenste) consequentie vermijden  

= B, vermijden van verlies 

 

Daarnaast kan een persuasieve tekst ook gericht zijn op negatieve consequenties die 

behaald zullen worden als het gedrag niet wordt uitgevoerd, wat hetzelfde is als het lijden 

van verlies. Dit kan echter ook verwoord worden door in de tekst te richten op de 

positieve consequenties die niet behaald zullen worden, wat hetzelfde is als het voorbij 

gaan aan winst: 

 

 Gedrag niet doen  

 Negatieve (ongewenste) consequentie behalen  

= D, lijd verlies 

 Positieve (gewenste) consequentie vermijden  

= C, ga voorbij aan winst 

 

In bovenstaand overzicht, is te zien dat Apanovitch e.a. gebruik maken van alternatieve 

terminologie bij het opstellen van hun frames. Ze hebben het over het ‘behalen’ van 

positieve consequenties en het ‘vermijden’ van negatieve consequenties, ze spreken niet 

over ‘niet behalen’. Vervolgens geven ze in hun onderzoek een voorbeeld, zoals in tabel 

2.6 is opgenomen, waarin er sprake is van negaties. Het behalen van positieve dan wel 

negatieve consequenties wordt beschreven als ‘attain’, het vermijden ervan wordt ‘not 

attain’. Hier maken ze dus wel gebruik van negaties. 

 

Positief     Negatief 

Gedrag wel doen      Gedrag niet doen 

Het verkrijgen van een gewenste uitkomst 

(attain desirable) = lp 

(‘Vele voordelen die je zult ervaren als je je 

laat testen’) 

Het niet verkrijgen van een gewenste 

uitkomst (do not attain desirable) = ln 

(‘Vele voordelen die je niet zult ervaren als 

je je niet laat testen’) 

Het niet verkrijgen van een ongewenste 

uitkomst (do not attain undesirable) = ln 

(‘Vele problemen die je niet zult ervaren 

als je je laat testen’) 

Het verkrijgen van een ongewenste 

uitkomst (attain undesirable) = lp 

(‘Vele problemen die je zult ervaren als je 

je niet laat testen’) 
Tabel 2.6: frames opgesteld door Apanovitch e.a. (2003) lp = linguïstisch positief, ln = linguïstisch negatief 

 

In tabel 2.6 is te zien dat de frames van Apanovitch e.a. zowel linguïstisch positief (lp) 

als linguïstisch negatief (ln) zijn. Dit in tegenstelling tot Levin, Schneider en Gaeth, die 

alleen maar linguïstisch positieve frames gebruiken. 
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2.4.4 Linguïstische variatie 

Apanovitch e.a. (2003) maken bij het opstellen van hun frames gebruik van negaties. Dit 

doen Levin, Schneider en Gaeth (1998) niet, al hebben ze het er wel over in hun artikel. 

Zoals eerder aangegeven stellen zij dat de tegenhanger van bepaald gedrag op minstens 

twee manieren beschreven kan worden:  

 

- door alternatieve terminologie te gebruiken (‘behaal’ tegenover ‘lijd’) 

- door een negatie te gebruiken (‘behaal’ tegenover ‘behaal niet’) 

 

Door het gebruik van een negatie wordt het frame linguïstisch negatief. De frames die 

Levin, Schneider en Gaeth gebruiken, zijn allemaal linguïstisch positief, geen van deze 

frames bevat een negatie. Waar zij dus in eerste instantie alternatieve terminologie in hun 

frames gebruiken en geen rekening houden met negaties, gebruiken Apanovitch e.a. juist 

alleen negaties en houden ze geen rekening met alternatieve terminologie. In tabel 2.7 

een overzicht van de manieren van het opstellen van frames.  

 

Levin, Schneider en Gaeth Apanovitch e.a. 

alleen linguïstisch positief zowel linguïstisch positief als negatief 

verkrijgen/vermijden 

(alleen alternatieve terminologie) 

verkrijgen/niet verkrijgen 

(alleen negaties) 

Spreken van winst en verlies Spreken van gewenste en ongewenste 

consequenties/uitkomsten 
Tabel 2.7: de manieren voor het opstellen van frames van Levin e.a. en Apanovitch e.a. naast elkaar 

 

2.4.5 Alleen onderscheid tussen positief en negatief van belang? 

Zowel Apanovitch e.a. (2003) als Detweiler e.a.  (1999) spreken in hun onderzoek over 

de keuze uit twee frames die je zowel bij het winst- als het verliesframe hebt. Het gaat bij 

beide frames om een combinatie van ‘attain’ of ‘not attain’ met uitkomsten die 

‘desirable’ of ‘undesirable’ zijn. Het ‘desirable/undesirable’-gedeelte komt overeen met 

het winst/verliesonderdeel van Levin, Schneider en Gaeth (1998). Uiteindelijk wordt 

noch door Apanovitch, noch door Detweiler iets gedaan met deze vier manieren om het 

frame op te stellen. Detweiler e.a. halen onderzoekers aan die stellen dat alle vier de 

frames een verschillend effect hebben, maar ze halen ook onderzoekers aan die juist 

stellen dat er onderling weinig verschil bestaat en dat het verlies- en het winstkenmerk 

van het frame toch het meeste effect heeft.  

De onderzoekers Higgins & Tykocinski (1992) en Higgins, Roney, Crowe & 

Hymes (1994) horen bij de eerste groep, maar vormen geen sterk argument dat de vier 

frames alle vier een verschillend effect hebben. De onderzoeken die door hen worden 

gedaan, zijn namelijk geen goalframingonderzoeken, maar zijn gericht op de 

zelfdiscrepantietheorie, waarbij het gaat om de tegenstrijdigheid die er kan ontstaan 

tussen je actual self (je zelf zoals jij het waarneemt), je ideal self (hoe je zou willen zijn) 

en je ought self (hoe anderen willen dat je bent). Bij een experiment kregen 
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proefpersonen een tekst te lezen over een fictief persoon die allerlei ervaringen 

doormaakte met een positieve dan wel negatieve uitkomst. De ervaringen waren 

beschreven in vier verschillende vormen: aanwezigheid van een positieve uitkomst, 

afwezigheid van een negatieve uitkomst (allebei positief) afwezigheid van een positieve 

uitkomst en aanwezigheid van een negatieve uitkomst (allebei negatief). De verwachting 

was dat proefpersonen in de ideal selfgroep, meer ervaringen zouden onthouden die te 

maken hebben met de aan- en afwezigheid van positieve uitkomsten. Proefpersonen in de 

ought selfgroep zouden meer onthouden hebben van de aan- en afwezigheid van 

negatieve uitkomsten.  

Uit de resultaten kwam dit ook naar voren, echter wel met een kanttekening: 

alleen of de uitkomst van de ervaring positief of negatief was, had een effect op de 

proefpersonen. Dit laat zien dat het onderscheid tussen de verschillende positieve en 

negatieve frames niet van belang is. Het komt er op neer dat alleen het positieve 

tegenover het negatieve het sterkste effect heeft. Verschillende varianten die je binnen 

beide frames kunt maken, hebben volgens deze onderzoekers geen verschillend effect. 

2.4.6 Hoe wordt goalframing precies samengesteld?  

De hierboven besproken onderzoeken over goalframing laten zien dat er bij dat type 

onderzoek met meerdere kenmerken rekening gehouden moet worden. Het is van belang 

of er al dan niet een negatie in de uiting voorkomt, of het gaat om gewenste of 

ongewenste uitkomsten en of voor het opstellen van de tegenhanger voor het ene frame 

alternatieve terminologie wordt gebruikt of niet. 

  

Er is bij goalframing altijd sprake van een advies en een gevolg. Het advies bevat twee 

onderdelen waarin variatie kan plaatsvinden (zie tabel 2.9): 

 Polariteit: de uiting bevat wel of geen linguïstische negatie 

 Predicaat (werkwoord): predicaten kunnen positief zijn (roken /doorgaan met 

roken) of negatief (stoppen met roken) 

 

 Polariteit Predicaat Voorbeeld 

A + + Doe X (meer/eerder)  

B + – Vermijd/ stop X 

Doe X minder/later 

C – + Doe X niet 

D – – Vermijd/stop X niet 
Tabel 2.9: de mogelijkheden bij het standpunt (advies) 

 

Vervolgens heeft het gevolg drie onderdelen waarin variatie kan plaatsvinden: 

 Polariteit: De uiting bevat wel of geen linguïstische negatie 

 Predicaat: deze kunnen  

o positief zijn in de zin van het object bevorderen of naderbij halen (krijgen, 

halen, helpen bij, lijden, riskeren, vergroten, kans vergroten e.d.)  
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o of negatief in de zin van het object verder weg brengen of verminderen 

(voorkomen, missen, verminderen, kans verkleinen e.d.) 

 Object: het gekregen of gemiste object kan zelf ook weer positief (iets goeds: bv. 

gezondheid) of negatief (iets slechts: hartaanval) zijn. Soms is het object zelf 

complex, zoals ‘het vroeg opsporen van een gevaarlijke ziekte’ Dat is echter in 

zijn geheel iets goeds. 

 

Dit levert de volgende mogelijkheden op: 

 

 Polariteit Predicaat Object Parafrase  Voorbeeld 

1 + + + Bevordert iets goeds Help you stay healthy 

2 – + + Bevordert iets goed niet Won’t help you stay 

healthy 

3 – + – Bevordert iets slechts niet Won’t risk becoming sick 

4 + + – Bevordert iets slechts Will risk becoming sick 

5 + – – Vermindert iets slechts  Avoid getting sick 

6 – – – Vermindert iets slechts 

niet 

Won’t  avoid getting sick 

7 – – + Vermindert iets goeds 

niet 

Won’t risk your health 

8 + – – Vermindert iets goeds Will risk your health 
Tabel 2.10: de mogelijkheden voor de gevolgen (argumenten) 

 

Er zijn dus vier adviezen die elk acht mogelijkheden bieden voor het formuleren van het 

gevolg, dus 32 mogelijkheden voor goalframing. De schema’s uit tabellen 2.9 en 2.10 

zullen gebruikt worden om verschillende onderzoeken naar goalframing te bekijken. Met 

deze schema’s zal geanalyseerd worden hoe positieve en negatieve frames in 

goalframingonderzoeken linguïstisch verwoord zijn. 

2.5 Onderzoeksvraag 

De onderzoeken van Levin e.a. (1998), Apanovitch e.a. (2003) en Detweiler e.a. (1999) 

laten verschillende kenmerken zien die bij het opstellen van frames van belang zijn. Het 

is duidelijk dat er meerdere manieren zijn om het positieve en het negatieve frame 

linguïstisch te vormen. Je kunt slechts een positief en negatief frame opstellen, je kunt 

meerdere positieve en negatieve frames opstellen en linguïstisch gezien heb je ook nog 

keuzes in hoe je de frames kunt vormgeven. Wat wordt nu het vaakst gedaan? Hoe 

worden in andere goalframingonderzoeken het positieve en negatieve frame linguïstisch 

gevormd? Tabel 2.9 en 2.10 zullen gebruikt worden om meerdere 

goalframingonderzoeken te bekijken. De linguïstische variatie staat bij deze analyse 

centraal. Gebruikt men een negatie of alternatieve terminologie voor de tegenhanger van 

het gepropageerde gedrag? Zoals aangegeven kan deze linguïstische variatie van invloed 

zijn op de sterkte van het goalframingeffect. De onderzoeksvraag luidt: 
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Hoe zijn de positieve en negatieve frames in verschillende onderzoeken naar goalframing 

linguïstisch vormgegeven? En welke vorm heeft in persuasieve teksten het sterkste effect 

op lezers? 

 

De onderzoeksvraag bestaat uit twee delen. Binnen het eerste deel zal aan de hand van 

tien goalframingonderzoeken bekeken worden hoe de positieve en negatieve frames 

linguïstisch vormgegeven zijn. Het is interessant om hier naar te kijken, omdat vanuit 

meerdere onderzoeken verschillende methodes voor het opstellen van frames naar voren 

komen.  

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de overtuigingskracht van de 

verschillende vormen die de frames kunnen aannemen. Door middel van een experiment 

wordt onderzocht welke vorm het sterkste effect heeft op lezers. Hier kom ik na de 

analyse van de tien goalframingonderzoeken op terug. Aan de hand van het 

literatuuronderzoek zal er ook naar voren komen wat voor tekst (onderwerp) er in het 

experiment centraal zal staan en aan wat voor soort doelgroep het voorgelegd zal worden. 

 

 

Hoofdstuk 3: Literatuuronderzoek 

  

 

Apanovitch e.a. (2003), Detweiler e.a. (1999) en Levin e.a. (1998) hebben laten zien dat 

er geen eenduidige manier bestaat waarop frames worden opgesteld. Daarom is het 

interessant om te kijken hoe andere onderzoeken naar goalframing het doen. Hoe hebben 

zij de tekst waarin bepaald gedrag gepromoot wordt, gemanipuleerd? 

Dit zal onderzocht worden aan de hand van een literatuurstudie. De tien 

onderzoeken die hiervoor geanalyseerd zijn, zijn geselecteerd uit de 

goalframingonderzoeken die Levin e.a. (1998) hebben bekeken. Hiervan waren echter 

niet alle onderzoeken bruikbaar. De eis die van te voren was opgesteld, is dat er in de 

goalframingonderzoeken bepaald gedrag centraal moest staan dat in de verschillende 

geframede teksten gepropageerd wordt. Hiervan was niet in elk onderzoek sprake. Zo 

waren er onderzoeken waarin de evaluatie van bepaalde zaken centraal stond. Dit gaat 

meer in de richting van attribuutframing en deze onderzoeken zijn daarom niet 

meegenomen. Via de onderzoeken uit het artikel van Levin e.a. (1998) zijn er ook weer 

andere goalframingonderzoeken naar voren gekomen die zijn meegenomen in de analyse. 

Uiteindelijk is de grens voor het aantal onderzoeken getrokken bij tien.  

 

De onderzoeken van Levin, Schneider en Gaeth (1998) en van Apanovitch e.a. (2003), 

hebben laten zien dat er binnen goalframing meerdere manieren zijn om de verschillende 
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frames te verwoorden. Wanneer je een positief frame hebt geformuleerd, hoe stel je dan 

de tegenhanger van dat frame op? Door middel van alternatieve terminologie, of met een 

negatie? Dit is één van de kenmerken waar in de tien goalframingonderzoeken naar 

gekeken wordt. Wordt er meer gebruik gemaakt van negaties of van alternatieve 

terminologie? Tabellen 2.9 en 2.10 die in hoofdstuk 2 zijn opgesteld, zullen gebruikt 

worden om de linguïstische verwoordingen overzichtelijk te kunnen scoren. Daarnaast 

zullen er uit het literatuuronderzoek ook andere kenmerken naar voren komen die bij het 

doen van goalframingonderzoek van belang zijn om rekening mee te houden. De 

verschillende onderzoeken die geanalyseerd worden laten zien hoe divers 

goalframingonderzoek kan zijn. 
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1. Banks, S.M., Salovey, P., Greener, S., Rothman, A.J., Moyer, A., Beauvais, J. & 

Epel, E. (1995). ‘The effects of message framing on mammography utilization’. 

Health Psychology, 14(2), 178–184. 

 

Het onderzoek richt zich op een video die vrouwen moet overhalen om een borstscan te 

laten doen. De vraag die centraal staat, is hoe de inhoud van deze persuasieve video het 

beste gepresenteerd kan worden. De video met het winstframe  richt zich op de voordelen 

van het laten maken van een scan, de video met het verliesframe richt zich op de risico’s 

die je loopt als je geen scan laat maken. Uiteindelijk wordt er in beide gevallen hetzelfde 

gedrag gepropageerd (het laten maken van een scan). Gebaseerd op de Prospect Theory 

van Tversky & Kahneman (1981), verwachten de auteurs dat het videobericht met het 

verliesframe effectiever is in het overhalen van vrouwen om een mammogram te laten 

doen dan het videobericht in het winstframe. 

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe    Verliesframe 

 

get regular mammograms 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

fail to get regular mammograms 

= geen linguïstische negatie 

= negatief predicaat/werkwoord 

B 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op vrouwen 

 

Hoofdargument/gevolg 

 

Detecting breast cancer early can save your 

life  

= positief object (life) 

= positief predicaat (save) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

Failing to detect breast cancer early can 

cost you your life 

= positief object (life) 

= negatief predicaat (cost) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- Detecting breast cancer early can save 

your life 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- Failing to detect breast cancer early can 

cost you your life 

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

 

Wat komt eruit? 

In overeenstemming met de verwachting hebben meer vrouwen die de video met het 

verliesframe hadden gezien een mammogram laten maken. Dit resultaat suggereert dat 

berichten met een verliesframe een voordeel hebben boven berichten met een winstframe 

als het gaat om de promotie van detectiegedrag, zoals het laten doen van een 

mammogram. In het onderzoek is er ook rekening gehouden met nog andere factoren die 

wellicht van invloed zouden kunnen zijn op het effect van het frame. Zoals emotionele 

reactie op de video, zelf ingeschat risico op borstkanker, al bestaande intenties om een 

mammogram te laten maken, etc. Het geobserveerde framingeffect werd door geen van 

deze factoren beïnvloed. 

 

 Conclusie: een verliesframe is effectiever dan een winstframe als het gaat om een tekst 

waarin detectiegedrag centraal staat. Beide frames zijn linguïstisch positief weergegeven, 

‘ bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets goeds’. 
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2. Maheswaran, D. & Meyers-Levy, J. (1990). ‘The influence of message framing 

and issue involvement’. Journal of Marketing Research, 27(3), 361–367. 

 

In dit artikel wordt aangedragen dat er in onderzoeken naar framing vaak 

tegenovergestelde resultaten naar voren komen. De één zegt dat een winstframe 

overtuigender is, terwijl een ander aangeeft dat een verliesframe meer effect heeft. In dit 

onderzoek gaan ze na of de mate van betrokkenheid bij het onderwerp van de tekst er 

misschien mee te maken heeft. De auteurs stellen namelijk dat de mate waarin je 

betrokken bent bij een onderwerp invloed heeft op hoe je de tekst vervolgens verwerkt en 

hoe je er op reageert. 

We hebben hier te maken met goalframingonderzoek, omdat er bepaald gedrag 

wordt gepropageerd: het laten doen van een bloedonderzoek. In het winstframe spreken 

ze over de voordelen die gehaald worden voor je cholesterol door het doen van 

bloedonderzoek. In het verliesframe spreken ze over de voordelen die je misloopt 

wanneer je geen bloedonderzoek laat doen.  

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe    Verliesframe 

 

Take this diagnostic blood test 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

Don’t take this diagnostic blood test  

= een linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op zowel mannen als vrouwen  

 

Hoofdargument/gevolg 

 

You can find out your current cholesterol 

level  

= positief object (current cholesterol level) 

= positief predicaat (find out) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

You can fail to find out your current 

cholesterol level 

= positief object (current cholesterol level) 

= negatief predicaat (fail to find out) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- You can find out your current cholesterol 

level   

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- You can fail to find out your current 

cholesterol level  

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

 

Wat komt eruit? 

Er komt uit het onderzoek naar voren dat een winstframe meer effect heeft wanneer een 

tekst niet gedetailleerd gelezen wordt (lage betrokkenheid) en een verliesframe heeft 

meer effect wanneer dit wel gebeurd (hoge betrokkenheid). Een lage betrokkenheid bij 

het onderwerp leidt volgens hen tot het oppervlakkig lezen van de tekst en tot het niet 

zorgvuldig doornemen van de argumenten. Mensen baseren hun attitudes ten opzichte 

van de tekst dan op simpele gevolgtrekkingen. Dit soort lezers zou dan sterker overtuigd 

worden door een winstframe. Bij hoge betrokkenheid is het precies andersom. Mensen 

die sterk bij een bepaald onderwerp betrokken zijn, lezen de tekst zorgvuldig en besteden 

veel aandacht aan de argumentatie. Deze lezers worden sterker overtuigd door een 

verliesframe. 

 

 Conclusie: het is belangrijk om bij onderzoek naar goalframing rekening te houden 

met de mate van betrokkenheid bij het onderwerp. Zoals bovenstaand onderzoek laat 

zien, worden mensen met hoge betrokkenheid sterker beïnvloed door een verliesframe en 

mensen met een lage betrokkenheid sterker door een winstframe. Om een tekst zo 

overtuigend mogelijk te maken, zouden makers van overtuigende teksten hier rekening 

mee moeten houden. Ook in dit onderzoek zijn beide frames linguïstisch positief 

vormgegeven, als ‘ bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets goeds’. 
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3. Meyerowitz, B.E. & Chaiken, S. (1987). ‘The effect of message framing on breast 

self-examination attitudes, intentions, and behavior’. Journal of Personality and 

Social Psychology, 52(3), 500–510. 

 

In dit onderzoek wordt nagegaan of een pamflet die de negatieve gevolgen van het niet 

laten doen van borstzelfonderzoek (BSE) benadrukt, persuasiever is dan een pamflet die 

de positieve gevolgen van het wel doen van BSE benadrukt. Proefpersonen ontvingen een 

verliespamflet, een winstpamflet, een pamflet zonder argumenten, of geen pamflet. De 

verwachting was dat het verliespamflet persuasiever zou zijn dan het winstpamflet. 

Attitudes ten opzichte van BSE en de intentie om het uit te voeren werden gemeten. 

Ook dit is duidelijk een goalframingonderzoek, want er wordt bepaald gedrag 

gepropageerd: het doen van BSE. De argumenten zijn verschillend geframed door de 

positieve gevolgen van het wel doen van BSE te benadrukken of de negatieve gevolgen 

van het niet doen van BSE te benadrukken. 

 

Hoofdstandpunt/gedrag 

 

Positief       Negatief 

 

By doing BSE now  

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

By not doing BSE now  

= een linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op vrouwen  

 

Hoofdargument/gevolg 

 

You have an increased chance of finding a 

tumor in the early, more treatable stage  

= positief object (tumor in the early, more 

treatable stage) 

= positief predicaat (increased chance of 

finding) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

You have a decreased chance of finding a 

tumor in the early, more treatable stage  

= positief object (tumor in the early, more 

treatable stage) 

= negatief predicaat (decreased chance of 

finding) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- You have an increased chance of finding 

a tumor in the early, more treatable stage  

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- You have a decreased chance of finding a 

tumor in the early, more treatable stage  

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

 

Wat komt eruit? 

De verwachting blijkt te kloppen: proefpersonen die het verliespamflet kregen, hadden 

positievere attitudes ten opzichte van het doen van BSE en ook eerder de intentie om het 

bij hen zelf uit te voeren. De resultaten worden in verband gebracht met Tversky & 

Kahneman (1981): tekst in een verliesframe leidt tot risicozoekend gedrag. Het uitvoeren 

van BSE houdt in dat vrouwen een risico lopen om een knobbeltje te vinden. Door 

vervolgens de mogelijke verliezen van het niet doen van BSE te benadrukken, worden de 

proefpersonen gemotiveerd om een risico te nemen en BSE te doen. Mensen zijn 

welwillend om risicovol gedrag uit te voeren wanneer verlies voorkomen kan worden. 

 

 Conclusie: gedrag waar een risico aan kleeft (het vinden van een knobbeltje) wordt 

niet graag door mensen uitgevoerd. Door het in een verliesframe te plaatsen wordt 

mensen angst aangejaagd en om die angst weg te nemen, zullen ze het gedrag uitvoeren. 

Risicovol gedrag kan dus het beste gepromoot worden door middel van een verliesframe. 

Het verliesframe was in dit geval linguïstisch positief verwoord in de ‘vermindert iets 

goeds’ vorm. Ook het winstframe was linguïstisch positief vormgegeven (‘bevordert iets 

goeds’). 
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4. Rothman, J. Salovey, P., Antone, C., Keough, K. & Martin, C.D. (1993). ‘The 

influence of message framing on intentions to perform health behaviors’. Journal 

of Experimental Social Psychology, 29(5), 408–433. 

 

In dit onderzoek staan twee experimenten centraal die te maken hebben met de detectie 

en preventie van huidkanker. Volgens de onderzoekers zijn vrouwen meer bezorgd over 

huidkanker en daarom meer betrokken bij dit onderwerp dan mannen. Om die reden 

zullen vrouwen de teksten gedetailleerder lezen. In het eerste experiment kregen mannen 

en vrouwen geframede berichten te lezen die invloed zouden hebben op de intenties om 

huidkankeronderzoek te ondergaan (detectie). In het tweede experiment ging het om een 

tekst die moest aanzetten tot het voorkomen van huidkanker door zonnebrandcrème te 

gebruiken (preventie). De verwachting was dat beide frames een verschillend effect 

zouden hebben op intenties om detectie- en preventiegedrag uit te voeren. 

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Positief       Negatief 

 

The earlier it is detected … 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

The later it is detected … 

= geen linguïstische negatie 

= negatief predicaat/werkwoord 

B 

 

- Medische tekst 

- Zowel detectie- als preventie gedrag 

- Gericht op zowel mannen als vrouwen  

 

Hoofdargument/gevolg 

 

most of these cancers are curable  

= negatief object (cancers) 

= negatief predicaat  

= zonder negatie 

= vermindert iets slechts 

most of these cancers are not curable 

= negatief object (cancers) 

= negatief predicaat  

= met negatie 

= vermindert iets slechts niet 

and will not be fatal 

= negatief object (fatal) 

= positief predicaat (will be) 

= met negatie 

= bevordert iets slechts niet 

and will be fatal 

= negatief object (fatal) 

= positief predicaat (will be) 

= zonder negatie 

= bevordert iets slechts  
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

- and will not be fatal 

 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

- most of these cancers are not curable  

5. Vermindert iets slechts (lp) 

- most of these cancers are curable   

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

- and will be fatal 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

 

Wat komt eruit? 

Omdat mannen en vrouwen verschillen in hun betrokkenheid bij het onderwerp, reageren 

ze ook verschillend op winst- en verliesframes. Aan de hand van vooraf gestelde vragen 

werd duidelijk dat vrouwen meer betrokken zijn bij het oplopen van huidkanker. Het 

verliesframe had bij vrouwen dan ook het sterkste effect. Vrouwen die deze tekst lazen, 

hadden de meest positieve attitude t.o.v. het ondergaan van detectieonderzoek. Bij 

mannen leidde de tekst met het verliesframe juist tot het niet willen ondergaan van een 

detectieonderzoek. In het tweede experiment waren vrouwen die een geframed bericht 

lazen over winst, eerder bereid om zonnebrandcrème aan te schaffen (preventie) dan 

vrouwen die het geframede bericht lazen over verlies. De verschillende frames hadden 

hier op mannen echter geen effect. 

 

 Conclusie: geslacht speelt een belangrijke rol bij de vraag in hoeverre mensen 

beïnvloed raken door een bepaald frame, omdat mannen en vrouwen verschillend 

betrokken zijn bij bepaalde onderwerpen. De mate van betrokkenheid heeft weer invloed 

op het effect dat een winst- of verliesframe heeft op lezers om detectie- en 

preventiegedrag uit te voeren. Zowel het winst- als het verliesframe hadden in dit 

experiment een linguïstische positieve (‘vermindert iets slechts’ en ‘bevordert iets 

slechts’) en negatieve vorm (‘bevordert iets slechts niet’ en ‘vermindert iets slechts niet’). 
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5. Cherubini, P., Rumiati, R. Rossi, D., Nigro. F. & Calabro, A. (2005). ‘Improving 

attitudes toward prostate examinations by loss-framed appeals’. Journal of 

Applied Social Psychology, 35(4), 732-744. 

 

Dit onderzoek kijkt naar de doeltreffendheid van een tekst over zelfonderzoek van de 

prostaat. De auteurs gaan in op het feit dat veel onderzoek naar framegebruik bij 

gezondheidscommunicatie op vrouwen is gericht. Daarom onderzoeken ze of het gebruik 

van frames in communicatie over mannelijke aandoeningen, van invloed is op die 

mannen. Dit wordt door hen getest door na te gaan of een verliesframe de houding ten 

opzichte van het doen van prostaatonderzoek kan verbeteren. 

Het doen van dit soort zelfonderzoek moet meer gepromoot worden, maar mensen 

zijn niet welwillend om mee te werken aan dit soort onderzoeken uit angst om een ziekte 

te ontdekken. Voor de patiënt is het doen van een dergelijk onderzoek risicovol gedrag: 

het wordt niet gedaan om kanker te voorkomen, maar om het te ontdekken (Cherubini 

e.a. 2005). Hierbij wordt de patiënt blootgesteld aan allerlei nare consequenties die 

onmiddellijk volgen: angst, ongemak, bezorgdheid, schaamte, etc.  

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe      Verliesframe 

 

Have a prostate examination 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

Don’t have a prostate examination 

= een linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op mannen 

 

Hoofdargument/gevolg 

 

You can gain several potential health 

benefits 

= positief object (health benefits 

= positief predicaat (gain) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

You can lose several potential health 

benefits  

= positief object (health benefits) 

= negatief predicaat (lose) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- You can gain several potential health 

benefits 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- You can lose several potential health 

benefits  

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

Wat komt eruit? 

De resultaten laten zien dat het verliesframe – dat de negatieve consequenties benadrukt 

van het niet doen van prostaatonderzoek – een significant positief effect had op de 

houding van mannen tegenover het onderzoek (maar het effect was wel klein). Het 

bericht in het verliesframe verbeterde de houding t.o.v. het onderzoek meer dan het 

bericht in het winstframe, of het bericht zonder geframede argumenten. Mannen die de 

tekst met het negatieve frame lazen, zagen zowel meer nut in het doen van het onderzoek 

en hadden zelf ook meer motivatie om een dergelijk onderzoek te ondergaan. 

 

 Conclusie: de uitkomst is in overeenstemming met andere onderzoeken naar 

detectiegedrag dat alleen op vrouwen, of op zowel mannen als vrouwen is gericht. De 

eerdere conclusie van Rothman e.a. (1997) dat het uitvoeren van detectiegedrag (waar 

een risico aan kleeft) het beste gepromoot kan worden door middel van een verliesframe, 

is door dit onderzoek kracht bijgezet en uitgebreid naar mannelijke aandoeningen. Beide 

frames waren linguïstisch positief weergegeven, als ‘bevordert iets goeds’ en ‘vermindert 

iets goeds’. 
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6. Cox, D. & Cox, A.D. (2001). ‘Communicating the Consequences of Early 

Detection: The Role of Evidence and Framing’. Journal of Marketing, 65(3), 91-

103. 

 

Dit onderzoek gaat in op het feit dat veel mensen niet erg welwillend zijn om gedrag uit 

te voeren waarmee ziektes en aandoeningen gedetecteerd kunnen worden (wat ook door 

Cherubini (2005) werd aangehaald). Daarom moeten er andere manieren gevonden 

worden om de consequenties van dit gedrag te communiceren. Dit experiment richt zich 

op het overhalen van vrouwen om borstonderzoek te laten doen 

Daarnaast gaan de auteurs in op het artikel van Maheswaran & Meyers-Levy 

(1990) en hoe de mate van betrokkenheid bij het onderwerp van invloed is op het effect 

dat de tekst op iemand heeft. Een verliesframe heeft meer effect als mensen sterk bij het 

onderwerp betrokken zijn en de inhoud van de boodschap grondig lezen. Een winstframe 

zou meer effect hebben wanneer mensen niet tot nauwelijks bij het onderwerp betrokken 

zijn en de tekst oppervlakkig lezen. Op basis van dit onderzoek trekken zij vast de 

conclusie: negatively framed appeals can be highly persuasive only if individuals who 

receive the appeal are sufficiently involved with the issue (Cox and Cox, 2001).  

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe      Verliesframe 

Follow the advice of the American Cancer 

Society (to start having annual screening 

mammograms when you turn 50) 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

Don’t follow the advice of the American 

Cancer Society (to start having annual 

screening mammograms when you turn 50)  

= een linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op vrouwen 

 

Hoofdargument/gevolg 

Doctors are able to detect the tumors at an 

early, treatable stage 

= positief object (tumors at an early, 

treatable stage) 

= positief predicaat (detect) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

Doctors are not able to detect the tumors at 

an early, treatable stage 

= positief object (tumors at an early, 

treatable stage) 

= positief predicaat (detect) 

= met negatie 

= bevordert iets goeds niet 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- doctors are able to detect the tumors at an 

early, treatable stage 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

- doctors are not able to detect the tumors 

at an early, treatable stage  

 

 

Wat komt eruit? 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het effect van het winst- en het verliesframe 

afhangt van de mate van betrokkenheid bij de tekst. Bij de groep met de lage 

betrokkenheid vond er geen framingeffect plaats. De attitudes ten opzichte van het laten 

doen van een mammogram verschilden niet tussen de vrouwen die het positief geframede 

bericht hadden gelezen en die het negatief geframede bericht hadden gelezen. Bij de 

groep met de hoge betrokkenheid vond er wel een framingeffect plaats. Het lezen van het 

bericht in het winstframe wekte meer negatieve evaluaties van het gepropageerde gedrag 

op dan het bericht in het verliesframe. Vrouwen die het bericht in het winstframe hadden 

gelezen, waren minder snel geneigd om een mammogram te laten doen. 

 

 Conclusie: de mate van betrokkenheid speelt een grote rol bij het effect dat het winst- 

en verliesframe hebben op lezers. Het verliesframe is hier niet per definitie persuasiever 

(vorm gegeven als ‘bevordert iets goeds niet’). Het positieve frame (vorm gegeven als 

‘bevordert iets goeds’) leidt in dit experiment juist tot een sterkere afkeur ten opzichte 

van het gepropageerde gedrag. 

 



30 

 

Masterthesis Communicatiestudie Karien Toebes (0420840) 09 juli 2009 

7. Ganzach, Y. & Karsahi, N. (1995), ‘Message framing and buying behavior: A 

field experiment’. Journal of Business Research, 32(1), 11–17. 

 

Dit onderzoek is gericht op het effect van framing op koopgedrag. Mensen die een 

creditcard al een drietal maanden niet hadden gebruikt, kregen een telefoontje en daarna 

een brief waarin óf de voordelen van het gebruik van de kaart werden benadrukt (winst) 

óf de nadelen van het niet gebruiken van de kaart (verlies). Twee maanden na deze 

berichten werd het creditcardgebruik opnieuw bekeken. Doel van het onderzoek was om 

na te gaan of de bevindingen uit goalframingonderzoek binnen het gezondheidsdomein 

ook opgaan voor het financiële (marketing) domein. Hierbij baseren ze zich op 

Meyerowitz & Chaiken (1987) en Maheswaran & Meyers-Levy (1990). In beide 

onderzoeken wordt gesteld dat een verliesframe meer persuasieve kracht heeft dan een 

winstframe, waar Maheswaran & Meyers-Levy (1990) wel de kanttekening bij plaatsen 

dat betrokkenheid hierbij een grote rol speelt. 

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe      Verliesframe 

 

Using ZionCard has a lot of advantages 

= meer een stelling dan een advies, past 

niet in één van de vier adviesvormen 

Using cash has a lot of disadvantages 

= meer een stelling dan een advies, past 

niet in één van de vier adviesvormen 

 

- Consumentengedrag 

- Gericht op zowel mannen als vrouwen 

 

Hoofdargument/gevolg 

 

Paying by ZionCard is more convenient 

and also much more secure 

= positief object (ZionCard) 

= positief predicaat (convenient and secure) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

Paying by cash is less convenient and also 

much less secure 

= positief object (cash) 

= negatief predicaat (less convenient and 

less secure) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds  
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- Paying by ZionCard is more convenient 

and also much more secure 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- Paying by cash is less convenient and also 

much less secure 

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

Wat komt eruit? 

Resultaten laten zien dat de impact van het bericht in het verliesframe, veel sterker was 

dan de impact van het bericht in het winstframe. Het percentage klanten dat het negatief 

geframede bericht had ontvangen en die vervolgens weer de kaart gingen gebruiken, was 

meer dan het dubbele dan het percentage in de winstconditie. De bedragen die ze met de 

kaart uitgaven waren ook twee keer zo hoog. De onderzoekers plaatsen hier wel de 

kanttekening bij dat het persuasiever zijn van het verliesframe beïnvloed wordt door een 

hoge betrokkenheid bij het onderwerp. De tekst gaat over een product dat de mensen al 

bezitten en het gaat om financieel verlies dat ze kunnen vermijden. Wanneer 

betrokkenheid bij een bericht laag is, heeft framing een ander en misschien wel een 

tegenovergesteld effect, net zoals Maheswaran & Meyers-Levy (1990) stellen.  

 

 Conclusie: ook buiten het domein van gezondheidscommunicatie heeft het 

verliesframe meer persuasieve kracht dan het winstframe. Ook hier weer zijn de frames 

beide in linguïstisch positieve vorm geformuleerd, als ‘bevordert iets goeds’ en 

‘vermindert iets goeds’. 
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8. Steffen, V.J. Sternberg, L., Teegarden, L.A. & Shepherd, K. (1994). ‘Practice and 

persuasive frame: Effects on beliefs, intention, and performance of a cancer self-

examination’. Journal of Applied Social Psychology, 24(10), 897–925. 

 

In dit onderzoek wordt onderzocht in welke mate framingmanipulaties invloed hebben op 

de intentie van mannen om een testikelonderzoek te doen (TSE). Het hebben van kennis 

over TSE heeft invloed op het overkomen van barrières bij het uitvoeren. Proefpersonen 

deden TSE op een levensechte pop (of niet) en kregen een tekst die het uitvoeren van 

dergelijk onderzoek promootte in een verlies-, winst- of neutraal frame.  

Het onderzoek gaat in op dat van Meyerowitz & Chaiken (1987), waarin negatief 

geframede argumenten die het doen van BSE promoten, overtuigender waren dan 

positieve argumenten. Hierover werd gezegd dat vrouwen sterker overtuigd raken om 

BSE te doen wanneer het als vermijden van verlies werd beschreven dan als verwerven 

van winst. Het is niet dat het negatieve frame meer angst opwekt, maar het heeft tot 

gevolg dat mensen eerder bereid zijn om bepaald gedrag uit te voeren dat tot angst leidt. 

Omdat mannen angstig zijn om het onderzoek bij zichzelf te doen, wordt verwacht dat 

het verliesframe overtuigender is dan het winstframe. 

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe      Verliesframe 

 

By doing the TSE regularly now 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

By not doing the TSE regularly now 

= een linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op mannen  

 

Hoofdargument/gevolg 

 

you will be prepared to notice …  

= positief object (notice) 

= positief predicaat (will be prepared) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

you will be ill prepared to notice …  

= positief object (notice) 

= negatief predicaat (will be ill prepared) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- you will be prepared to notice …  

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- you will be ill prepared to notice …  

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

 

Wat komt eruit? 

In overeenstemming met de voorspellingen hadden de mannen die wél het onderzoek 

hadden uitgevoerd op de pop sterker het gevoel dat ze bij zichzelf ook wel een knobbeltje 

zouden kunnen ontdekken, positievere intenties en zij vertaalden die intenties ook vaker 

naar acties. In dit experiment zijn er geen framingeffecten gevonden: het verliesframe 

was niet zoals verwacht superieur over het winstframe als het aankomt op het promoten 

van TSE bij jonge mannen. Het effect van de negatief geframede tekst dat Meyerowitz & 

Chaiken (1987) hadden gevonden, was subtiel maar een stuk sterker dan het effect dat 

een geframede tekst over TSE op mannen heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

een geframed bericht meer effect heeft bij bepaalde onderwerpen en bepaalde 

doelgroepen. 

 

 Conclusie: mannen en vrouwen worden anders beïnvloed door een medische 

boodschap in een bepaald frame. Of het ligt aan het onderwerp of dat vrouwen eerder 

angst kan worden aangejaagd dan mannen, zal een interessante vraag zijn voor 

vervolgonderzoek. Beide frames waren in dit geval linguïstische positief weergegeven, 

als ‘bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets goeds’. 
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9. Robberson, M.R. & Rogers, R.W. (1988). ‘Beyond fear appeals: Negative and 

positive persuasive appeals to health and self-esteem’.Journal of Applied Social 

Psychology, 18(3), 277–287. 

 

Dit onderzoek gaat in op fear appeals, die gelijk staan aan een verliesframe (het 

benadrukken van negatieve gevolgen). In het onderzoek wordt een traditioneel fear 

appeal tegenover zijn tegenhanger gezet: een appeal die de positieve consequenties van 

iets benadrukt. Mensen die niet veel aan lichamelijke beweging doen, kregen een tekst te 

lezen die hen moest overhalen om dit wel te gaan doen. 

Dit is een duidelijk goalframingonderzoek: er wordt bepaald gedrag gepropageerd 

en beide kanten worden benadrukt: wat de consequenties zijn als je dat gedrag niet doet 

en wat de consequenties zijn als je het gepropageerde gedrag wel doet.  

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe      Verliesframe 

 

Become involved in a regular exercise 

program  

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

Don’t become involved in a regular 

exercise program  

= een linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Preventiegedrag 

- Gericht op vrouwen  

 

Hoofdargument/gevolg 

 

The resulting increase in physical stamina 

and endurance  

= positief object (physical stamina and 

endurance) 

= positief predicaat (increase) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

The resulting decrease in physical stamina 

and endurance  

= positief object (physical stamina and 

endurance) 

= negatief predicaat (decrease) 

= zonder negatie  

= vermindert iets goeds 
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Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- The resulting increase in physical stamina 

and endurance  

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- The resulting decrease in physical stamina 

and endurance  

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

 

Wat komt eruit? 

Uit de resultaten komt naar voren dat het traditionele negatieve appeal bij 

gezondheidszaken persuasiever is dan het positieve. Mensen sterven tegenwoordig aan 

een ongezonde levensstijl waar men zelf gemakkelijk iets aan kan veranderen. 

Communicatie over lichamelijk welzijn is nu dan ook veel minder medisch en meer 

gericht op het gedrag van mensen. De communicatie is erop gericht om ziektes te 

voorkomen en daarvoor moeten mensen overgehaald worden om hun gedrag te 

veranderen en een gezonde levensstijl aan te nemen. Hierbij is het verliesframe het meest 

effectief. Natuurlijk is het wel de vraag of deze uitkomsten opgaan voor alle soorten 

gezondheidscommunicatie. 

 

 Conclusie: dit onderzoek is het zoveelste bewijs dat wanneer je mensen wilt overhalen 

om bepaald gedrag uit te voeren dat te maken heeft met hun gezondheid, je het beste de 

tekst hierover in een verliesframe kunt plaatsen. Ook hier zijn de frames linguïstisch 

positief vormgegeven, ‘bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets goeds’. 
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10. Apanovitch, A.M., McCarthy, D. & Salovey, P. (2003). ‘Using Message Framing 

to Motivate HIV Testing Among Low-Income, Ethnic Minority Women’. Health 

Psychology, 22(1), 60–67. 

 

In dit onderzoek staan vier video’s centraal waarin testen op HIV onder vrouwen 

gepromoot wordt. Dit is dus een goalframingonderzoek: het gaat om bepaald gedrag dat 

gepropageerd wordt. Het onderzoek gaat echter ook in op de zekerheid van de uitkomsten 

van de test. Hoe zeker of onzeker vrouwen zijn over de uitkomsten heeft gevolgen voor 

hoe effectief een bepaald frame zal zijn. Het artikel wil factoren identificeren die de 

overtuigingskracht van promotiemateriaal voor HIV-testen beïnvloedt. Het frame waar 

het bericht in gebracht wordt is er daar één van. 

Aan de hand van eerdere onderzoeken, wordt verantwoord dat zowel het winst- 

als het verliesframe niet consistent persuasiever is bij gezondheidscommunicatie. 

Verliesframes zijn persuasiever bij gedrag met problematische of onzekere uitkomsten, 

waarbij iemand een ongewenst resultaat kan krijgen. Winstframes zijn persuasiever bij 

gedrag met een zekere uitkomst. 

 

Hoofdstandpunt/advies 

 

Winstframe      Verliesframe 

 

get tested 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

A 

don’t get tested 

= geen linguïstische negatie 

= positief predicaat/werkwoord 

C 

 

- Medische tekst 

- Detectiegedrag 

- Gericht op vrouwen 

 

     Hoofdargument/gevolg 

 

Benefits or good things you may 

experience 

= positief object (benefits or good things) 

= positief predicaat (may experience) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

Problems or bad things you may 

experience 

= negatief object (problems or bad things) 

= positief predicaat (may experience) 

= zonder negatie 

= bevordert iets slechts 

Problems or bad things you may not 

experience 

= negatief object (problems or bad things) 

= positief predicaat (may) 

= met negatie 

Benefits or good things you may not 

experience 

= positief object (benefits or good things) 

= positief predicaat (may) 

= met negatie 
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= bevordert iets slechts niet = bevordert iets goeds niet 

Feel peace of mind 

= positief object (peace of mind 

= positief predicaat (feel) 

= zonder negatie 

= bevordert iets goeds 

Feel more anxious 

= negatief object (anxious) 

= positief predicaat (feel) 

= zonder negatie 

= bevordert iets slechts 

Feel less anxious 

= negatief object (anxious) 

= negatief predicaat (feel less) 

= zonder negatie 

= vermindert iets slechts 

Won’t feel peace of mind 

= positief object (peace of mind) 

= positief predicaat (feel) 

= met negatie 

= bevordert iets goeds niet 

Won’t wonder if you’re ill 

= negatief object (you’re ill) 

= positief predicaat (will wonder) 

= met negatie 

= bevordert iets slechts niet 

May wonder if you’re ill 

= negatief object (you’re ill) 

= positief predicaat (may wonder) 

= zonder negatie 

= bevordert iets slechts 

 

 

 

Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

- Benefits or good things you may 

experience 

- Feel peace of mind 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

- Problems or bad things you may not 

experience 

- Won’t wonder if you’re ill 

 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

- The resulting decrease in physical stamina 

and endurance  

 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

- Feel less anxious 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

- Problems or bad things you may 

experience 

- Feel more anxious 

- May wonder if you’re ill 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

- Benefits or good things you may not 

experience 

- Won’t feel peace of mind 
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Wat komt eruit? 

Uit de resultaten komt naar voren dat vrouwen die zeker waren over de uitkomst van de 

test, sterker beïnvloed waren door de video met het winstframe. Naar aanleiding van de 

video met dit frame hadden meer vrouwen daadwerkelijk een test laten doen. Bij de 

vrouwen die onzeker waren over de uitkomst van de test, was er geen verschil in effect 

van het winst- of verliesframe. Dit laat zien dat het belangrijk is om bij 

goalframingonderzoek naar gezondheidscommunicatie onderscheid te maken tussen 

zekerheid en onzekerheid. Iemand die 100% zeker is dat hij of zij geen HIV kan hebben 

zal inderdaad heel anders naar een HIV-test promotievideo kijken dan iemand die daar 

helemaal niet zeker over is.  

Eerder onderzoek wordt aangehaald om aan te tonen dat de functie van het 

gezondheidsgedrag dat centraal staat van invloed is op de keuze van het optimale frame. 

Een verliesframe is effectiever bij het promoten van detectiegedrag, zoals het doen van 

mammogrammen en het screenen op BSE (Banks e.a. 1995 en Meyerowitz & Chaiken 

1997). Een winstframe is effectiever bij het promoten van preventiegedrag zoals 

regelmatig lichamelijk bewegen en het gebruik van zonnebrandcrème (Robberson & 

Rogers 1988, Rothman e.a. 1993). Omdat detectiegedrag onzekere en ongewenste 

uitkomsten kan hebben (misschien wordt er kanker gevonden), kunnen die volgens de 

auteurs het beste met een verliesframe gecommuniceerd worden.  

 

 Conclusie: bij het doen van goalframingonderzoek moet rekening gehouden worden 

met (on)zekerheid over de uitkomsten van de test (als gaat om een test) en wat de functie 

is van het gedrag dat centraal staat, preventie of detectie. Of binnen het winstframe 

‘bevordert iets goeds’, ‘bevordert iets slechts niet’ of ‘vermindert iets slechts’ het meest 

effectief was, komt niet uit het experiment naar voren. Voor het negatieve frame wordt 

ook niet aangegeven of de vorm ‘vermindert iets goeds’, ‘bevordert iets slechts’ of 

‘bevordert iets goeds niet’ effectiever was. In ieder geval zijn in dit onderzoek zowel 

linguïstisch positieve als negatieve verwoordingen van de frames gebruikt. Daarin is dit 

onderzoek het meest divers geweest van de tien bekeken onderzoeken. 
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3.1 Samenvatting van alle onderzoeken 

Hieronder wordt het literatuuronderzoek schematisch samengevat. Ten eerste wordt er 

gekeken naar de linguïstische vorm van het advies dat in elk onderzoek centraal stond. 

Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de linguïstische vormen die gebruikt zijn 

voor de gevolgen. Aan de hand van een telling van de verschillende vormen kunnen we 

zien welke vorm het vaakst in de onderzoeken is gebruikt. Vervolgens worden andere 

kenmerken die in de tien onderzoeken naar voren zijn gekomen, besproken. Dit zijn 

kenmerken van goalframingonderzoek waarmee bij het opstellen van een dergelijk 

onderzoek rekening gehouden moet worden. 

 

3.1.1 Overzicht van hoe het advies telkens weergegeven is: 

 

Onderzoek Advies A (Doe X 

meer-eerder) 
Advies B 

(Vermijd X/stop 

X, Doe X minder/ 

later) 

Advies C (Doe 

X niet) 
Advies D 
(Vermijd/ 

stop X niet) 

1. Apanovitch, 

A.M. e.a (2003) 

Get tested  Don’t get tested  

2. Banks, S.M. 

(1995) 

Get regular 

mammograms 

Fail to get regular 

mammograms 

  

3. Cherubini, P 

(2005). 

Have a prostate 

examination 

 Don’t have a 

prostate 

examination 

 

4. Cox, D. & 

Cox, D. (2001) 

 

Follow the advice 

of the American 

Cancer Society 

 Don’t follow 

the advice of 

the American 

Cancer Society 

 

5. Ganzach, Y.  

(1995) 

Using ZionCard 

has a lot of 

advantages 

Using cash has a 

lot of 

disadvantages 

  

6. Maheswaran, 

D. (1990) 

Take this 

diagnostic blood 

test 

 Don’t take this 

diagnostic 

blood test 

 

7. Meyerowitz, 

B.E. (1987) 

By doing BSE 

now  

 By not doing 

BSE now 

 

8. Robberson, 

M.R. (1988) 

 

Become involved 

in a regular 

exercise program  

 Don’t become 

involved in a 

regular exercise 

program 

 

9. Rothman, 

A.J. (1993) 

The earlier it is 

detected… 

The later it is 

detected… 

  

10. Steffen, 

V.J. (1994) 

 

By doing the 

TSE regularly 

now 

 By not doing 

the TSE 

regularly now 

 

Tabel 3.3: hoe het advies in de goalframingonderzoeken weergegeven is 
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Tabel 3.3 laat zien dat het advies nooit in vorm D weergegeven wordt. Dit is niet zo 

vreemd aangezien het uitvoeren van bepaald meestal niet met een negatie verwoord 

wordt. Het advies in het winstframe, wordt in alle bekeken onderzoeken volgens vorm A 

geformuleerd (‘Doe gedrag X meer/eerder’). Dit gedrag in het winstframe, heeft een 

tegenhanger in het verliesframe dat zowel linguïstisch positief (alternatieve terminologie, 

advies B) als linguïstisch negatief (met een negatie, advies C) weergegeven kan worden. 

Tabel 3.3 laat zien dat er in zeven van de tien gevallen gekozen is voor een negatie, voor 

een linguïstisch negatieve verwoording. In drie gevallen is er alternatieve terminologie 

gebruikt. Bij goalframingonderzoeken wordt dus in de meeste gevallen het advies in het 

winstframe als linguïstisch positief en in het verliesframe als linguïstisch negatief 

vormgegeven. Voor beide frames gebruiken ze dus dezelfde vorm, maar voegen er voor 

het verliesframe een negatie aan toe. Bijvoorbeeld: het advies in één van de onderzoeken 

in het positieve frame luidde ‘have a prostate examination’. Het advies in het negatieve 

frame luidde ‘don’t have a prostate examination’.  

 

3.1.2 Overzicht van alle geframede zinnen in de onderzoeken  

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

 

- Benefits or good things you may experience  

- Feel peace of mind 

- Detecting breast cancer early can save your life  

- You can gain several potential health benefits 

- Doctors are able to detect the tumors at an early, 

treatable stage  

- Paying by ZionCard is more convenient and also 

much more secure  

- You can find out your current cholesterol level  

- You have an increased chance of finding a tumor in 

the early, more treatable stage 

- The resulting increase in physical stamina and 

endurance  

- you will be prepared to notice …   

 

- Problems or bad things you may not experience 

- and will not be fatal  

 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

 

 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

 

- Feel less anxious  

- most of these cancers are curable  

 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

 

- Failing to detect breast cancer early can cost you 

your life 
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6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

 

- You can fail to find out your current cholesterol 

level 

- You have a decreased chance of finding a tumor in 

the early, more treatable stage  

- You can lose several potential health benefits  

- Paying by cash is less convenient and also much 

less secure  

- you will be ill prepared to notice …  

- The resulting decrease in physical stamina and 

endurance   

 

- Most of these cancers are not curable  

4. Bevordert iets slechts (lp) 

 

 

 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

 

- Problems or bad things you may experience  

- Feel more anxious 

- and will be fatal  

 

- Benefits or good things you may not experience  

- Won’t feel peace of mind  

- Doctors are not able to detect the tumors at an 

early, treatable stage  

 
Tabel 3.4: overzicht van de gebruikte gemanipuleerde zinnen in de goalframingonderzoeken 

 

In tabel 3.4 zijn alle geframede zinnen opgenomen die in de bekeken 

goalframingonderzoeken gebruikt zijn. Hierin is te zien dat voor het winstframe, waarbij 

je kunt kiezen uit de vormen met de oneven nummers, vorm 1 het meest gebruikt is 

(‘bevordert iets goeds’). Voor het verliesframe is de voorkeur voor een bepaalde vorm 

minder duidelijk. Bij dit frame is het vaakst gebruik gemaakt van vorm 8, ‘vermindert 

iets goeds’.  

 

Gevolg/argument: 

 

1. Bevordert iets goeds (lp) 

10 
 

3. Bevordert iets slechts niet (ln) 

2 

Gevolg/argument: 

 

8. Vermindert iets goeds (lp) 

7 
 

6. Vermindert iets slechts niet (ln) 

1 

 

5. Vermindert iets slechts (lp) 

2 
 

7. Vermindert iets goeds niet (ln) 

0 

 

4. Bevordert iets slechts (lp) 

3 
 

2. Bevordert iets goeds niet (ln) 

3 
Tabel 3.5: overzicht van hoe vaak de verschillende linguïstische vormen in de onderzoeken voorkwamen 

 



42 

 

Masterthesis Communicatiestudie Karien Toebes (0420840) 09 juli 2009 

Tabel 3.5 laat zien hoe vaak de verschillende linguïstische vormen zijn voorgekomen. 

Hierin wordt duidelijk dat de vorm ‘bevordert iets goeds’ in het winstframe het vaakst 

gebruikt wordt. In het verliesframe wordt het vaakst gekozen voor ‘vermindert iets 

goeds’. Het object wisselt hierbij dus niet. In zowel het winst- als het verliesframe wordt 

ingegaan op iets goeds, dat je in het winstframe verkrijgt en in het verliesframe misloopt. 

Daarnaast worden voor het verliesframe de vormen ‘bevordert iets slechts’ en ‘bevordert 

iets goeds niet’ een enkele keer gebruikt. Binnen het winstframe wordt naast vorm 1 die 

het vaakst voorkomt, ook gekozen voor ‘bevordert iets slechts niet’ en ‘vermindert iets 

slechts’. De vormen 6 en 7 zijn respectievelijk één en geen enkele keer voorgekomen. 

Deze zullen verder in het onderzoek dan ook buiten beschouwing worden gelaten.  

 Gezien de tien bekeken onderzoeken lijkt men negaties in de gevolgen te mijden. 

Zoals bovenstaand schema laat zien, komen de formuleringen met negaties (2, 3, 6 en 7) 

niet tot nauwelijks voor. Ze komen juist wel voor in het advies. Het advies uit het 

winstframe, wordt in het verliesframe overgenomen met een negatie. ‘Doe gedrag X’ 

tegenover ‘doe gedrag X niet’, er wordt voor het verliesframe geen gebruik gemaakt van 

‘doe gedrag Y’.  

 

3.2 Wat de verschillende onderzoeken hebben laten zien 

Naast de linguïstische vormen van het advies en de gevolgen, zijn er aan de hand van het 

literatuuronderzoek ook andere kenmerken naar voren gekomen die bij 

goalframingonderzoek van belang zijn. Ten eerste het onderscheid tussen detectie- en 

preventiegedrag. Dit hebben Banks e.a. (1995), Rothman e.a. (1993) en Cherubini e.a. 

(2005) laten zien. Een verliesframe heeft bij de promotie van detectiegedrag meer effect 

dan een winstframe. Onder detectiegedrag vallen onder andere het doen van een 

onderzoek of een test om bepaalde aandoeningen op te kunnen sporen. Bijvoorbeeld het 

doen van een scan om borstkanker te kunnen ontdekken. Bij preventiegedrag daarentegen 

heeft een winstframe meer effect dan een verliesframe (Rothman e.a. 1993). Onder 

preventiegedrag vallen het doen van handelingen die iets kunnen voorkomen. Zoals het 

gebruik van zonnebrandcrème om huidkanker te voorkomen, of voldoende bewegen om 

overgewicht te voorkomen. Veel onderzoeken over preventiegedrag waren er niet, de 

meeste van de tien bekeken onderzoeken richtten zich op detectiegedrag. Daarnaast 

waren de effecten die bij preventiegedrag naar voren kwam niet heel sterk. De kans is 

daarom het grootst dat bij detectiegedrag een framingeffect gevonden wordt. 

Vervolgens is betrokkenheid bij het tekstonderwerp van belang. De betrokkenheid 

kan sterk of zwak zijn, dit heeft invloed op hoe nauwkeurig de tekst gelezen wordt en dit 

heeft weer gevolgen voor het effect van het frame. Mannen en vrouwen zijn verschillend 

betrokken bij bepaalde onderwerpen. Dit is in bepaalde gevallen logisch: borstkanker is 

een onderwerp dat alleen voor vrouwen interessant is, prostaatkanker gaat alleen mannen 

aan. Bij onderwerpen die in het algemeen voor beiden interessant zouden moeten zijn, 

bijvoorbeeld de detectie en preventie van huidkanker, laten vrouwen een hogere 
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betrokkenheid zien (Rothman e.a. 1993). Vervolgens is het zo dat mensen met een hoge 

betrokkenheid sterker overtuigd raken door een tekst met een verliesframe. Voor mensen 

die zwak bij een onderwerp betrokken zijn, is er geen verschil in effect tussen het winst- 

en verliesframe. De onderzoekers Maheswaran & Meyers-Levy (1990), Rothman e.a. 

(1993), Cox & Cox (2001) en Steffen e.a. (1994) hebben met hun experimenten 

aangetoond dat de betrokkenheid bij het onderwerp van invloed is op de sterkte van het 

framingeffect. De kans op een framingeffect is dus het grootst bij mensen met een hoge 

betrokkenheid. Aangezien vrouwen in de verschillende onderzoeken een sterkere 

betrokkenheid hebben laten zien, is er bij hen meer kans op een framingeffect dan bij 

mannen. 

Ten slotte is (on)zekerheid ook een factor die het framingeffect kan beïnvloeden. 

Dit kenmerk is voornamelijk van toepassing op detectiegedrag. Bij het doen van 

bijvoorbeeld een bloedonderzoek kan er (on)zekerheid zijn over de uitkomsten en 

daarnaast loop je het risico dat je een aandoening zult ontdekken. Meyerowitz & Chaiken 

(1987) hebben laten zien dat detectiegedrag waar een risico aan kleeft niet graag door 

mensen wordt uitgevoerd. Door het in een verliesframe te plaatsen wordt mensen angst 

aangejaagd en om die angst weg te nemen, zullen ze geneigd zijn het gedrag uit te 

voeren. Risicovol detectiegedrag kan daarom het beste gepromoot worden door middel 

van een verliesframe. Hierbij moet volgens Apanovitch e.a. (2003) wel rekening 

gehouden worden met de (on)zekerheid over de uitkomsten. Is het bijvoorbeeld zo dat 

mensen bij het lezen van een tekst over het doen van een HIV-test, al honderd procent 

zeker zijn dat zij het niet kunnen hebben, dan worden zij sterker beïnvloed door een 

winstframe dan door een verliesframe. 

 Het onderzoek van Ganzich & Karsaki (1995) laat zien dat ook buiten het domein 

van de gezondheidscommunicatie het verliesframe meer effect heeft dan het winstframe. 

Aangezien er in dit literatuuronderzoek maar één onderzoek is opgenomen over niet-

medische communicatie, kunnen hier echter geen algemene uitspraken over gedaan 

worden. 

 

De belangrijkste punten uit het literatuuronderzoek op een rij (afgezien van de 

verschillende linguïstische vormen): 

 Soort tekst: op één na, allemaal medisch; 

 Soort gedrag: voornamelijk detectie (80%). Bij dit type gedrag heeft een 

verliesframe een sterker effect dan een winstframe. Bij preventiegedrag is het 

andersom, maar hier is niet veel onderzoek naar gedaan; 

 Gericht op m/v: de helft op alleen vrouwen (50%), soms op allebei (30%) en heel 

soms op alleen mannen (20%). Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat 

vrouwen sterker betrokken zijn bij medische onderwerpen en daardoor is het 

effect van berichten met een verliesframe bij hen vaak sterker; 
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 Meerdere onderzoeken spreken over de mate van betrokkenheid bij het onderwerp 

en dat dit invloed heeft op het effect dat het winst- en verliesframe hebben. Bij 

een hoge betrokkenheid zal een verliesframe persuasiever zijn, bij een lage 

betrokkenheid hebben de frames geen verschillend effect; 

 Ook de mate van (on)zekerheid over uitslagen is van belang. Gaat het in de tekst 

bijvoorbeeld over een bepaalde test die mensen moeten doen, dan kunnen zij al 

een idee hebben over de uitslag van die test. Als dit het geval is, heeft een 

winstframe meer effect dan een verliesframe. 

 

De algemene conclusie die uit het literatuuronderzoek naar voren komt is dat de grootste 

framingeffecten gevonden zullen worden wanneer je mensen probeert over te halen om 

detectiegedrag uit te voeren dat te maken heeft met hun gezondheid. Hierbij moeten ze 

dan wel sterk betrokken zijn en aangezien vrouwen zich gezondheidszaken meer 

aantrekken, zal het effect bij vrouwen groter zijn dan bij mannen. Wanneer vrouwen een 

tekst lezen over een onderwerp dat hen aanspreekt, gericht op detectiegedrag en de tekst 

staat in een verliesframe, is de kans op een framingeffect het grootst.  
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3.3 Samenvattend overzicht 
 

Tabel 3.6: Samenvattend overzicht van de tien geanalyseerde goalframingonderzoeken 

 

Onderzoek Soort 

tekst 

Detectie- of 

Preventie gedrag 

Gericht 

op m/v 

Hoe is advies 

weergegeven 

Gevolgen/argumenten hoe weergegeven? 

Positief frame                     Negatief frame 

1. Apanovitch, 

A.M. e.a (2003) 

Medisch Detectie Vrouwen A en C - Bevordert iets goeds 

- Bevordert iets slechts 

niet  

- Vermindert iets slechts 

- Bevordert iets slechts  

- Bevordert iets goeds 

niet  

2. Banks, S.M. 

(1995) 

Medisch Detectie Vrouwen A en B - Bevordert iets goeds - Vermindert iets goeds 

3. Cherubini, P. 

(2005). 

Medisch Detectie Mannen A en C - Bevordert iets goeds - Vermindert iets goeds 

4. Cox, D. & 

Cox, D. (2001) 

Medisch Detectie Vrouwen A en C - Bevordert iets goeds  - Bevordert iets goeds 

niet  

5. Ganzach, Y. 

(1995) 

Consum

enten 

/ Allebei A en B - Bevordert iets goeds  - Vermindert iets goeds  

6. Maheswaran, 

D. (1990) 

Medisch Detectie Allebei A en C - Bevordert iets goeds  - Vermindert iets goeds  

7. Meyerowitz, 

B.E. (1987) 

Medisch Detectie Vrouwen A en C - Bevordert iets goeds  - Vermindert iets goeds 

8. Robberson, 

M.R. (1988) 

Medisch Preventie Vrouwen A en C - Bevordert iets goeds - Vermindert iets goeds 

9. Rothman, A.J. 

(1993) 

Medisch Detectie en 

preventie 

Allebei A en B - Vermindert iets slechts 

- Bevordert iets slechts 

niet  

- Vermindert iets 

slechts niet  

- Bevordert iets slechts 

10. Steffen, V.J. 

(1994) 

Medisch Detectie Mannen A en C - Bevordert iets goeds - Vermindert iets goeds 
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Hoofdstuk 4: Goalframingexperiment 

  

 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het effect van het winst- en 

verliesframe afhankelijk is van verschillende factoren, maar het verliesframe heeft het 

vaakst het sterkste effect op lezers. Dit verliesframe is daarbij in de meeste gevallen 

verwoord als ‘vermindert iets goeds’. Dat deze linguïstische vorm aan de hand van het 

literatuuronderzoek als meest overtuigend naar voren komt, is naar mijn idee ook niet zo 

raar, want dit is ook de vorm die het vaakste wordt gebruikt. Daarom is het interessant 

om in een experiment alternatieve vormen van het positieve en negatieve frame te 

gebruiken om te kijken of deze wellicht een ander effect hebben. 

 Ten eerste zullen de meest voorgekomen vormen ‘bevordert iets goeds’ (1) en 

‘vermindert iets goeds’ (8) worden gebruikt. Daarnaast zullen ook ‘vermindert iets 

slechts’ (5) en ‘bevordert iets slechts’ (4) worden meegenomen. Tussen beide positieve 

frames (1 & 5) en ook tussen beide negatieve frames (8 & 4), is er sprake van een 

predicaatcontrast (bevordert tegenover vermindert) en een objectcontrast (iets goeds 

tegenover iets slechts). Hierdoor is de manipulatie systematisch doorgevoerd en heeft het 

experiment een 2x2 design. Door middel van het experiment zal worden na gegaan of er 

bij deze frames een verschil in effect optreedt. Een overzicht van de te gebruiken frames 

is te zien in tabel 4.1: 

 

 Predicaat positief Predicaat negatief 

Object positief  Bevordert iets goeds (1) Vermindert iets goeds (8) 

Object negatief Bevordert iets slechts (4) Vermindert iets slechts (5) 
Tabel 4.1: de frames voor het experiment 

 

Onderzoeken van Apanovitch e.a. (2003) en Detweiler e.a. (1999) hadden al aangetoond 

dat meerdere varianten binnen het winst- en verliesframe geen verschillend effect hebben. 

Ik ga echter wél meerdere varianten binnen beide frames opstellen, omdat er 

verschillende manieren zijn om het winst- en verliesframe linguïstisch vorm te geven. 

Het onderscheid dat ik in mijn onderzoek maak tussen positief en negatief predicaat en 

positief en negatief object is in voorgaande goalframingonderzoeken niet op een dermate 

systematische manier meegenomen.  

 

Tabel 4.1. geeft aan hoe de gevolgen geframed zullen worden. Een gevolg wordt vooraf 

gegaan door een advies, wat het gedrag is dat in de tekst gepropageerd wordt. Het gevolg 

benadrukt vervolgens de consequenties van het al dan niet uitvoeren van het gedrag. Het 

literatuuronderzoek heeft laten zien dat het advies in het winstframe altijd volgens vorm 

A geformuleerd is (‘Doe gedrag X meer/eerder’). In het verliesframe wordt in zeven van 

de tien gevallen dezelfde vorm gebruikt, maar met een negatie, vorm C (‘Doe gedrag X 
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niet’). Deze linguïstische vormen van het advies zullen ook in dit experiment gebruikt 

worden. 

 

4.1 Goalframingkenmerken om rekening mee te houden 

De tien geanalyseerde onderzoeken hebben ook een aantal andere kenmerken van 

goalframingonderzoek naar voren laten komen waarmee men bij het opstellen van een 

experiment rekening moet houden. Een nadeel van de bekeken onderzoeken, is dat elk 

onderzoek het experiment anders doet. De doelgroep waar men zich op richt is vaak 

anders: of alleen op mannen, of alleen op vrouwen, of op allebei. Daarnaast gaan de 

onderzoeken over verschillende vormen van gezondheidsgedrag waarbij mensen in 

meerdere of mindere mate betrokken kunnen zijn. Dit heeft weer invloed op de 

overtuigingskracht van de tekst en het gekozen frame. Ook varieert het type gedrag dat in 

de tekst centraal staat: detectie of preventie. Ten slotte worden de frames linguïstisch 

gezien ook niet op een eenduidige manier geformuleerd. 

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek lijken vrouwen interessanter voor een 

goalframingexperiment. Uit de literatuurstudie is gebleken dat het effect van geframede 

teksten bij hen sterker is, waarschijnlijk omdat vrouwen meer betrokken zijn bij hun 

gezondheid dan mannen. Daarnaast is een tekst die gericht is op detectiegedrag 

aantrekkelijker dan een tekst die gericht is op preventiegedrag. Met detectiegedrag 

bestaat er een kans dat er iets (naars) ontdekt wordt en dit jaagt mensen angst aan. 

Daarom zal er bij dat soort teksten eerder een framingeffect worden gevonden. Voor het 

experiment zal er een tekst worden opgesteld die gericht is op vrouwen waarin 

detectiegedrag centraal staat. Door vier verschillende teksten op te stellen, zal worden 

nagegaan in welke mate de verschillende linguïstische vormen effect hebben op de lezers. 

 

Een medisch onderwerp dat momenteel actueel is en onder veel vrouwen leeft, is 

borstkanker. Dit is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen en daarnaast is het 

een vorm van kanker die je ook al op jonge leeftijd kunt krijgen. Door zelf 

borstonderzoek te doen, kan het in een vroeg stadium worden ontdekt en kan er op tijd 

iets aan worden gedaan. Om deze redenen zal ik met een tekst over dit onderwerp een 

experiment doen.  

 

4.2 Methode 

4.2.1 Onafhankelijke variabele 

In dit experiment zijn de teksten op twee aspecten gemanipuleerd: ze bevatten een 

positief of negatief object (‘iets goeds’ of ‘iets slechts’) en een positief of negatief 

predicaat (‘vermindert' of ‘bevordert’), waardoor er sprake is van een 2x2 design. Deze 

aspecten zullen gecombineerd worden, waardoor er vier verschillende teksten ontstaan 

met alle vier een ander frame. De teksten kunnen van elkaar verschillen in inhoudelijk 

positief/negatief en linguïstisch positief/negatief. De twee inhoudelijk positieve frames 



48 

 

Masterthesis Communicatiestudie Karien Toebes (0420840) 09 juli 2009 

bestaan óf uit de combinatie positief object met positief linguïstische vorm (‘bevordert 

iets goeds’) óf uit de combinatie negatief object met negatief linguïstische vorm 

(‘vermindert iets slechts’). De twee inhoudelijk negatieve frames bestaan óf uit de 

combinatie negatief object met positief linguïstische vorm (‘bevordert iets slechts) óf uit 

de combinatie positief object met negatief linguïstische vorm (‘vermindert iets goeds’). 

Linguïstisch positief/negatief wordt vervolgens gedefinieerd door het gebruikte predicaat: 

een negatief predicaat (vermindert) is linguïstisch negatief, een positief predicaat 

(bevordert) is linguïstisch positief. 

Vervolgens ben ik geïnteresseerd naar het effect van deze vier frames. Elk frame 

zal opgenomen worden in een tekst die inhoudelijk gelijk is. De bedoeling van de 

geframede tekst is om vrouwen over te halen om borstzelfonderzoek te doen. De 

feitelijke informatie in de teksten is identiek, ze verschillen alleen in de manier waarop de 

persuasieve boodschap verwoord is. Een voorbeeld van een geframed argument dat in de 

tekst voorkomt, is te zien in tabel 4.2. Vooral deel 2 is hierbij van belang, omdat we 

daarin echt de inhoudelijke verwoording van het type frame zien. 

 

Frame Argument deel 1 Argument deel 2 

Bevordert iets goeds 

(pos obj. + pos pred.) 

Wanneer een tumor wordt ontdekt 

voordat hij is uitgezaaid, 

is de kans op genezing groter 

Vermindert iets goeds 

(pos obj. + neg pred.)   

Wanneer een tumor niet wordt 

ontdekt voordat hij is uitgezaaid,  

is de kans op genezing kleiner 

Vermindert iets slechts 

(neg obj. + neg pred.) 

Wanneer een tumor wordt ontdekt 

voordat hij is uitgezaaid, 

is de kans op het ontwikkelen 

van kanker kleiner 

Bevordert iets slechts 

(neg obj. + pos pred.) 

Wanneer een tumor niet wordt 

ontdekt voordat hij is uitgezaaid, 

is de kans op het ontwikkelen 

van kanker groter 
Tabel 4.2: voorbeeld van de verschillende frames 

 

 

4.2.2 Materiaal 

De vier teksten over borstkanker en het doen van borstzelfonderzoek zijn opgesteld aan 

de hand van informatie van de KWF Kankerbestrijding en een artikel uit het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde van 2008. De teksten bestaan uit zes alinea’s en beginnen 

alle vier met een inleiding over borstkanker en een korte uitleg van wat kanker precies is. 

Vervolgens staan in alinea drie tot en met zes telkens één of twee argumenten waarom 

het belangrijk is om zelfonderzoek te doen. Elke tekst heeft de titel ‘Borstkanker en het 

belang van borstzelfonderzoek’, wat de inhoud van de tekst weergeeft.  

In het onderzoek over hetzelfde thema van Meyerowitz & Chaiken (1987) werd 

gebruik gemaakt van een vijf pagina lange folder over het doen van borstzelfonderzoek. 

Een tekst van vijf pagina’s lijkt mij echter aan de lange kant. Er bestaat het risico dat het 

framingeffect weg valt, omdat de lezer wordt afgeleid door andere informatie. Uiteraard 

moet er ook algemene informatie over borstkanker in de tekst worden opgenomen, maar 

dit moet niet teveel ruimte in beslag nemen. Zo wordt in het onderzoek van Cox & Cox 

(2001) gebruik gemaakt van een paginagrote advertentie om het laten doen van een 
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mammografie te promoten. Hierin wordt, zonder veel extra informatie, direct op het 

hoofddoel van de advertentie ingegaan met daarnaast achtergrondinformatie over 

borstkanker. Ik vind dit een geschikte manier om een tekst voor een 

goalframingexperiment op te stellen en heb deze aanpak gebruikt.  

 

Het aantal argumenten dat in de tekst is opgenomen, is gebaseerd op eerdere 

goalframingonderzoeken waarin ook borstkanker centraal stond. Banks e.a. (1995) 

hebben in hun videopresentatie over borstzelfonderzoek zes argumenten opgenomen. Dit 

zijn echter some gain- versus loss-framed statements from the two videos (Banks e.a. 

1995, p. 180). Er zijn dus in de videopresentatie meer dan zes argumenten gebruikt. 

Meyerowitz & Chaiken (1987) hebben in hun pamflet zes argumenten opgenomen die het 

belang van borstzelfonderzoek moeten benadrukken. Waarom ze gekozen hebben voor 

het aantal van zes wordt niet nader toegelicht. Dat het ook met minder argumenten kan, 

laten Cox & Cox (2001) zien. Zij gebruikten een korte advertentie en hebben hierin twee 

argumenten opgenomen.  

 Eerdere goalframingonderzoeken die ook het onderwerp borstkanker en 

borstzelfonderzoek hebben gebruikt, laten verschillen zien in het aantal argumenten dat in 

hun materiaal voorkomt. Deze onderzoeken gebruikten echter ook alle drie een andere 

vorm van materiaal. Het onderzoek van Cox & Cox had een advertentie gemanipuleerd 

en gebruikte hierin twee argumenten. In de tekst van Meyerowitz & Chaiken waren zes 

argumenten opgenomen en de videopresentatie van Banks e.a. had er meer dan zes. 

Aangezien in mijn experiment een tekst centraal staat (en geen advertentie of 

videopresentatie), sluit ik me aan bij de methode van Meyerowitz & Chaiken en zal ik 

ook zes argumenten opnemen in de tekst. Uiteindelijk zijn dit er zeven geworden doordat 

er nog een afsluitend indringend argument aan is toegevoegd om nog één keer te 

proberen de lezers te overtuigen. De argumenten en de bijbehorende adviezen die ik voor 

de tekst heb opgesteld, staan in tabel 4.3. De vier versies van de geframede tekst zijn 

terug te vinden in bijlage A. 

 

 Bevordert iets 

goeds 

Vermindert iets 

goeds 

Vermindert iets  

slechts 

Bevordert iets 

slechts 

 

 

 

Argument 1 

Wanneer kanker 

op tijd wordt 

ontdekt 

Wanneer kanker 

niet op tijd wordt 

ontdekt 

Wanneer kanker 

op tijd wordt 

ontdekt 

Wanneer kanker 

niet op tijd wordt 

ontdekt 

is de kans op een 

lichte behandeling 

groter 

is de kans op een 

lichte behandeling 

kleiner 

is de kans op een 

zeer ingrijpende 

behandeling 

kleiner 

is de kans op een 

zeer ingrijpende 

behandeling groter 
 

 

 

 

 

Wanneer een 

tumor wordt 

ontdekt voordat hij 

is uitgezaaid 

Wanneer een 

tumor niet wordt 

ontdekt voordat hij 

is uitgezaaid 

Wanneer een 

tumor wordt 

ontdekt voordat hij 

is uitgezaaid 

Wanneer een 

tumor niet wordt 

ontdekt voordat hij 

is uitgezaaid 
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Argument 2 is de kans op 

genezing groter 

is de kans op 

genezing kleiner 

is de kans op het 

ontwikkelen van 

kanker kleiner 

is de kans op het 

ontwikkelen van 

kanker groter 

 

 

 

 

Argument 3 

 

 

 

 

Argument 4 

Als je regelmatig 

borstzelfonderzoek 

doet  

Als je geen 

borstzelfonderzoek 

doet 

Als je regelmatig 

borstzelfonderzoek 

doet 

Als je geen 

borstzelfonderzoek 

doet 

leer je je eigen 

lichaam goed 

kennen 

 

 

en zul je 

ongewone 

veranderingen 

eerder opmerken. 

leer je je eigen 

lichaam minder 

goed kennen 

 

 

en zul je 

ongewone 

veranderingen 

later opmerken 

zul je voorkomen 

dat je je eigen 

lichaam slecht 

kent 

 

en zul je 

voorkomen dat 

ongewone 

veranderingen aan 

je voorbij gaan 

zul je je eigen 

lichaam slecht 

kennen 

 

 

en zullen 

ongewone 

veranderingen aan 

je voorbij gaan 

 

 

 

Argument 5 

Met het doen van 

borstzelfonderzoek  

Met het niet doen 

van 

borstzelfonderzoek 

Met het doen van 

borstzelfonderzoek 

Met het niet doen 

van 

borstzelfonderzoek 

zul je goed weten 

wat bij jouw 

lichaam normaal is 

zul je minder goed 

weten wat bij jouw 

lichaam normaal is 

word je minder 

onwetend over wat 

in jouw lichaam 

normaal is 

word je onwetend 

over wat in jouw 

lichaam normaal is 

 

 

 

 

Argument 6 

Treedt er een 

verandering op en 

doe je aan 

borstzelfonderzoek 

Treedt er een 

verandering op en 

doe je niet aan 

borstzelfonderzoek 

Treedt er een 

verandering op en 

doe je aan 

borstzelfonderzoek 

Treedt er een 

verandering op en 

doe je niet aan 

borstzelfonderzoek 

dan merk je deze 

verandering 

makkelijk op 

dan merk je deze 

verandering 

minder makkelijk 

op 

dan zal deze 

verandering 

minder snel aan je 

voorbij gaan 

dan zal deze 

verandering eerder 

aan je voorbij gaan 

 

 

 

 

Argument 7 

Kortom, als je 

borstzelfonderzoek 

doet 

Kortom, als je 

geen 

borstzelfonderzoek 

doet 

Kortom, als je 

borstzelfonderzoek 

doet 

Kortom, als je 

geen  

borstzelfonderzoek 

doet 

heb je een grotere 

kans om een 

eventueel 

aanwezig 

knobbeltje te 

ontdekken 

heb je een kleinere 

kans om een 

eventueel 

aanwezig 

knobbeltje te 

ontdekken 

heb je een kleinere 

kans om aan een 

eventueel 

aanwezig 

knobbeltje voorbij 

te gaan 

heb je een grotere 

kans om een 

eventueel 

aanwezig 

knobbeltje voorbij 

te gaan 
Tabel 4.3: de adviezen en argumenten in de vier verschillende frames 

 

4.2.3 Afhankelijke variabelen 

De bedoeling van de tekst is dat vrouwen worden overgehaald om borstzelfonderzoek te 

doen. De tekst moet dus overtuigend zijn en moet de lezers aansporen tot bepaald gedrag. 
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Of ze uiteindelijk borstzelfonderzoek zullen uitvoeren, is helaas niet te meten. Dan zou 

een aantal weken of maanden na het afnemen van dit experiment bij precies dezelfde 

mensen nog een nameting gedaan moeten worden. Aangezien dat niet mogelijk is, meet 

ik in dit experiment de houding die ze hebben t.o.v. het doen van borstzelfonderzoek na 

het lezen van de tekst en of ze de intentie hebben om daadwerkelijk borstzelfonderzoek te 

doen.  

  

4.2.3.1 Voorafgaand aan het lezen van de tekst  

Voorafgaand aan het lezen van de tekst moeten er enkele vragen over borstkanker en het 

doen van zelfonderzoek worden gesteld. Er kunnen namelijk meerdere factoren van 

invloed zijn op wat een tekst met iemand doet.  

Ervaringen met (borst)kanker en borstzelfonderzoek: vóór het lezen van de tekst is het 

van belang om te vragen naar ervaringen die de proefpersonen eventueel al hebben met 

het uitvoeren van borstzelfonderzoek. Is het bijvoorbeeld zo dat een groep proefpersonen 

al enige tijd borstzelfonderzoek doet, dan zal het eventueel uitblijven van een 

framingeffect hierdoor verklaard kunnen worden. Het gedrag dat namelijk centraal staat 

in de tekst voeren zij al uit. 

Ook zal gevraagd worden of er borstkanker in de familie voorkomt en of er 

borstkanker geconstateerd is bij vrienden of bekenden in hun directe omgeving. Door 

middel van deze vragen wordt de betrokkenheid van de proefpersonen bij het onderwerp 

gemeten. Ervaring met een bepaald onderwerp leidt namelijk tot betrokkenheid, wat zich 

vervolgens kan uiten in het hebben van kennis. Betrokkenheid bij het onderwerp kan 

weer van invloed zijn op het effect dat de tekst op de proefpersonen heeft. Uit eerdere 

onderzoeken is namelijk gebleken dat mensen met een hoge betrokkenheid sterker 

beïnvloed worden door een negatief geframede tekst.  

Overtuigingen en kennis over borstkanker en zelfonderzoek: vervolgens is het van 

belang om te vragen naar hun kennis over het doen van zelfonderzoek, het vertrouwen in 

hun eigen kunnen om veranderingen aan hun borsten op te merken en in hoeverre ze zich 

op hun gemak voelen om hun borsten aan te raken bij het doen van borstzelfonderzoek. 

Deze voormetingen worden gedaan omdat volgens Meyerowitz & Chaiken (1987) een 

eventueel verschil in effect tussen de teksten aan de framingmanipulaties kan liggen, 

maar ook aan verschillen tussen de proefpersonen. De vragen worden vooraf gesteld om 

op die manier met bepaalde kenmerken van proefpersonen die van invloed zouden 

kunnen zijn op het framingeffect, alvast rekening te houden.  

 

4.2.3.2 Na het lezen van de tekst 

Tekstevaluatie: nadat de proefpersonen de tekst hebben gelezen, krijgen zij eerst 

tekstevaluatievragen om hun waardering over de tekst te meten. Deze vragen zijn 

afkomstig uit Maes, Ummelen en Hoeken (1996). Zij splitsen het begrip tekstwaardering 

op in de constructen tekstaantrekkelijkheid en tekstbegrijpelijkheid. De constructen 
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worden gemeten door middel van zes vragen: verschillende vragen meten hetzelfde 

construct om de betrouwbaarheid ervan te verhogen. Dit beschouw ik als een 

betrouwbare manier om tekstwaardering te meten.  

Hoe sterk het effect van de teksten op de lezers is, heeft onder andere te maken 

met wat proefpersonen van de tekst vinden. Stel dat er geen effect wordt gevonden en er 

komt ook naar voren dat men de tekst erg slecht vond, dan kan dat een verklaring zijn 

voor het uitblijven van een effect. De tekstevaluatie wordt ook meegenomen in het 

onderzoek van Banks e.a. (1995). Dit werd gedaan om na te gaan of beide teksten 

(video's in dit geval) even interessant, geloofwaardig en informatief werden gevonden. 

Om die reden is tekstevaluatie ook in dit experiment meegenomen. 

Naast de begrijpelijkheid en de aantrekkelijkheid, is het ook belangrijk om te 

vragen naar de natuurlijkheid van de tekst. In hoeverre vinden de proefpersonen dat deze 

tekst 'in het echt' voor zou kunnen komen?  

Attitudes, overtuigingen en intenties: om na te gaan of de tekst (en het gebruikte 

frame) echt wat doet met de proefpersonen zal er gevraagd worden naar attitudes, 

overtuigingen en intenties die ze hebben over borstkanker en het doen van zelfonderzoek. 

Dit werd in de onderzoeken van Banks e.a. (1995), Cox & Cox (2001) en Meyerowitz & 

Chaiken (1987) ook gedaan. De vragen in dit deel van de vragenlijst zijn gebaseerd op 

het ‘Health Belief Model’, dat ingaat op factoren die mensen van belang vinden wanneer 

ze gezondheidsgedrag uitvoeren. Hyman, Baker, Ephraim, Moadel & Philip (1994) 

beschrijven dit model en geven aan dat het uit vier componenten bestaat:  

- ‘perceived susceptibility’ (persoonlijke inschatting van het risico om de ziekte 

daadwerkelijk te krijgen) 

- ‘perceived severity of disease’ (persoonlijk inschatting/evaluatie van de ernst van 

de consequenties van de ziekte) 

- ‘perceived benefits of the treatment/screening procedure’ (persoonlijke 

overtuigingen over de effectiviteit van de aanbevolen behandeling/procedure) 

- ‘perceived barriers to the use of that treatment of procedure’ (potentiele negatieve 

aspecten van het aanbevolen gedrag) 

 

Het gaat dus om ingeschat eigen risico, ernst van de aandoening, voordelen van de 

procedure en nadelen van de procedure. Er zijn vragen geformuleerd om de attitudes over 

bovenstaande componenten te meten. Door na het lezen van de tekst vragen te stellen 

over de houding, overtuiging en intenties t.o.v. het doen van borstzelfonderzoek kan 

worden nagegaan of de geframede tekst een effect op de lezers heeft gehad.   

De oordelen op alle componenten worden gemeten op een 5-punts Likertschaal 

(helemaal niet mee eens – helemaal mee eens). Hierbij zijn per component positieve en 

negatieve stellingen afwisselend gepresenteerd om de lezer alert te houden. Helemaal aan 

het begin van de vragenlijst wordt er nog naar een aantal algemene gegevens gevraagd, 

zoals woonplaats, leeftijd en opleiding. De hierboven opgestelde componenten zijn 



53 

 

Masterthesis Communicatiestudie Karien Toebes (0420840) 09 juli 2009 

opgedeeld in meerdere stellingen, die allemaal per construct terug te vinden zijn in 

bijlage B. De vragenlijst zoals die is voorgelegd aan de respondenten is opgenomen in 

bijlage C. 

 

4.2.4 Design en afname 

Het onderzoeksmateriaal bestaat uit vier teksten over borstkanker en het doen van 

borstzelfonderzoek die van elkaar verschillen door het frame waarin de argumenten 

verwoord zijn. Iedere proefpersoon krijgt een tekst te lezen met één van de vier frames, 

het is dus een tussen-proefpersoonontwerp. Om de kans zo klein mogelijk te houden dat 

de verschillen tussen de versies terug te voeren zijn op verschillen tussen proefpersonen, 

zijn ze willekeurig verdeeld over de vier verschillende condities. Dit willekeurig 

toewijzen van proefpersonen biedt ook de beste garantie dat de groepen vergelijkbaar zijn 

(Maes e.a., 1995). In totaal hebben 120 proefpersonen aan het experiment meegedaan. De 

proefpersonen zijn allemaal studerende vrouwen aan de Universiteit Utrecht die 

verschillende opleidingen doen en uit verschillende plaatsen in Nederland komen. Er is 

voor deze groep proefpersonen gekozen, omdat het van belang is dat meiden op jonge 

leeftijd al beginnen met het (maandelijks) controleren van hun borsten en het dus deze 

groep mensen is waar een dergelijke tekst ‘in het echt’ ook voor bedoeld zou zijn.  

 

 

Hoofdstuk 5: Resultaten 

  

 

Voordat er überhaupt berekeningen met de gegevens gedaan mogen worden, moet er 

worden gekeken of de proefpersonen willekeurig verdeeld zijn over de vier versies. Het 

mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat er in één groep veel meer mensen met dezelfde 

opleiding zitten of uit hetzelfde deel van het land komen dan in een andere groep. Is dit 

namelijk wel het geval dan zou dat van invloed kunnen zijn op de resultaten.  

 

Randomisatiecontrole  Chi
2
 df p 

Woonplaats 0,01 1 0,92 

Opleiding 0,27 1 0,60 
Tabel 5.1: Significantiewaardes en vrijheidsgraden voor de vraag of woonplaats en opleiding willekeurig verdeeld zijn 

over de vier versies (crosstabs, chi-square).  

 

Natuurlijk zijn er altijd kleine verschillen in de verdeling, maar randomisatie-checks laten 

zien dat deze verschillen niet significant zijn. Gelet op woonplaats en opleiding zijn de 

proefpersonen goed verdeeld over de vier versies (zie tabel 5.1). Door middel van een 
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One-Way ANOVA is gebleken dat ook de gemiddelde leeftijd van de proefpersonen 

gelijkmatig over de versies verdeeld is (F=0,96; df=33; p=0,41).  

 

De proefpersonen hebben een vragenlijst ingevuld die grotendeels bestond uit vragen met 

een 5-punts Likertschaal. Hierin zijn positieve en negatieve stellingen afgewisseld. Alle 

negatief gestelde vragen zijn omgepoold, zodat een hogere score een positievere 

waardering betekent. In bijlage D is te zien welke vragen dit precies zijn.  

In het experiment zijn er meerdere constructen opgesteld. De vragen binnen deze 

constructen moeten genoeg samenhang vertonen, anders mogen ze niet samen genomen 

worden. Daarom is de betrouwbaarheid berekend. ‘In het algemeen kan als veilige 

ondergrens voor de betrouwbaarheid 0,7 gehanteerd worden’ (syllabus Methoden en 

Technieken voor Communicatiekundig Onderzoek, 2005). In onderstaande tabel 5.2 staan 

de constructen met bijbehorende betrouwbaarheid, eventueel na het verwijderen van een 

bepaald item om op die manier een hogere betrouwbaarheid te bereiken. 

 

Construct 

Aantal items in 

construct 

Cronbach's Alpha Item verwijderd? 

Tekstbegrijpelijkheid 6 0,76 / 
Tekstaantrekkelijkheid 7 0,81 / 
BZO-attitudes 12 0,70 Item 11 
BZO-overtuigingen 4 0,27 / 
BZO-intenties 2 0,60 / 
Tabel 5.2: Betrouwbaarheid van de constructen 

 

In tabel 5.2 is te zien dat de Cronbach’s Alfa van BZO-intenties niet aan de eis van 0,7 

voldoet. Dit construct bestaat echter maar uit twee items. ‘Bij een groter aantal items, 

moet je strengere criteria hanteren’ (Holleman, slides 2008). Bij een laag aantal items 

mogen deze criteria minder streng zijn en is de betrouwbaarheid hoog genoeg bij 0,6. 

Voor het construct BZO-attitudes is een item verwijderd om de betrouwbaarheid te 

verhogen. Dat het verwijderen van deze vraag tot een hogere betrouwbaarheid leidt, is te 

zien in bijlage E. Het gaat hierbij om vraag 11: ‘het uitvoeren van borstzelfonderzoek 

leidt tot ongewenste uitkomsten’. De beoordelingen op dit item verschillen te veel van de 

andere items binnen het cluster en daarom is vraag 11 niet van toegevoegde waarde. 

Waarschijnlijk is de vraag onduidelijk of ambigu en zijn de oordelen erop te verschillend. 

We zouden ons ook kunnen afvragen of deze vraag überhaupt wel een directe 

attitudemeting is. Het zou namelijk ook een overtuigingsvraag kunnen zijn. 

 De clusters tekstbegrijpelijkheid, tekstaantrekkelijkheid, BZO-attitudes en BZO-

intenties zijn betrouwbaar genoeg en hier kunnen verdere berekeningen mee worden 

gedaan. Het cluster BZO-overtuigingen daarentegen heeft een veel te lage 

betrouwbaarheid en daarom zullen de vragen die hierbij horen elk los worden mee 
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genomen. Een overzicht van alle analyses die in dit hoofdstuk zijn gedaan (en de 

bijbehorende uitkomsten), is terug te vinden in bijlage E. 

5.1. Effect van inhoudelijk positief of negatief 

Vier constructen hebben een betrouwbaarheid die hoog genoeg is om er verdere 

berekeningen mee te doen. De constructen tekstbegrijpelijkheid en tekstaantrekkelijkheid 

vormen samen de tekstwaardering. De constructen BZO-attitudes en BZO-intenties 

vormen samen de overtuigingskracht van de tekst en zijn ook de twee belangrijkste 

constructen. Uiteindelijk moet de tekst de lezers overhalen tot bepaald gedrag.  

De teksten die aan de proefpersonen zijn voorgelegd, hebben telkens twee 

kenmerken: het gaat om ‘iets goeds’ of ‘iets slechts’ en deze toestand kan bevorderen of 

verminderen. Een tekst over ‘iets goeds’ heeft in eerste instantie een positief frame, maar 

wanneer er sprake is van het ‘verminderen van iets goeds’ wordt de tekst inhoudelijk 

negatief. Hetzelfde geldt voor het negatieve object ‘iets slechts’ dat staat in een negatief 

frame. Maar wanneer ‘iets slechts vermindert’, wordt het inhoudelijk positief. 

 Om die reden is er onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke frames en 

linguïstische frames. Verderop zal gekeken worden of het effect van de inhoudelijke 

frames afhangt van het gebruik van linguïstische frames. Hier wordt eerst gekeken of het 

uitmaakt dat de tekst inhoudelijk gezien over iets positiefs of iets negatiefs gaat. Uit 

eerdere onderzoeken – van o.a. Banks e.a. (1995), Cherubini e.a. (2005) en Robberson & 

Rogers (1988) – is naar voren gekomen dat een tekst met een inhoudelijk negatief frame 

(verliesframe) meer overtuigingskracht heeft dan een inhoudelijk positief frame 

(winstframe). Dit geldt met name voor een tekst die gericht is op detectiegedrag, het doen 

van borstzelfonderzoek is daar een vorm van. Lezers raken door een tekst in een 

verliesframe sterker beïnvloed en zijn bij dit type frame eerder geneigd het standpunt 

over te nemen. We zullen nagaan of het inhoudelijke verschil in de teksten een effect 

heeft gehad. Hiervoor kijken we eerst of de gemiddelde oordelen voor inhoudelijk 

positief en negatief geframede teksten überhaupt in de voorspelde richting gaan. 

 

 Construct Inhoudelijk positief Inhoudelijk negatief 

Tekstbegrijpelijkheid 3,8 (0,7) 3,7 (0,7) 

Tekstaantrekkelijkheid 3,5 (0,5) 3,4 (0,7) 

BZO-attitudes 3,9 (0,5) 3,8 (0,4) 

BZO-intenties 3,4 (0,9) 3,1 (1,0) 
Tabel 5.3: Gemiddelden en standaarddeviaties gelet op inhoudelijk frameverschil, waarbij een hoge score op een 

vijfpuntssschaal correspondeert met een positievere beoordeling 

 

De gemiddelde oordelen in bovenstaande tabel 5.3 laten een verschil zien dat niet in de 

voorspelde richting gaat. De gemiddelden voor zowel tekstwaardering als 

overtuigingskracht liggen hoger voor de inhoudelijk positieve teksten (‘bevordert iets 

goeds’ en ‘vermindert iets slechts’) waarin een winstsituatie centraal staat. De 

verwachting vanuit de literatuur was precies andersom, maar dit gaat dus niet op. Het is 
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niet zo dat de inhoudelijk negatieve teksten (‘vermindert iets goeds’ en ‘bevordert iets 

slechts’) waarin een verliessituatie beschreven wordt, overtuigender zijn. Op basis van 

bovenstaande gemiddelden kan deze hypothese daarom al meteen verworpen worden.  

 De verschillen tussen inhoudelijk positief en inhoudelijk negatief zijn voor alle 

constructen ook minimaal. Alleen voor het construct BZO-intenties is het verschil wat 

groter. Een t-toets met deze gegevens laat ook zien dat dit verschil significant is (t=2,12; 

df=118; p=0,04). Voor BZO-intenties geldt dus dat een inhoudelijk positief geframede 

tekst tot positievere intenties t.o.v. het doen van borstzelfonderzoek leidt dan een negatief 

geframede tekst. 

 

Analyses met puur het effect van linguïstische vorm zijn naar mijn idee niet heel 

interessant. Een berekening hiermee zal aantonen of een tekst met ‘bevordert’ of 

‘vermindert’ een sterker effect heeft. Linguïstische vorm is met name interessant in 

combinatie met inhoudelijk frame. Alleen ‘bevordert’ of alleen ‘vermindert’ zegt niet 

heel veel. In combinatie met ‘iets goeds’ of ‘iets slechts’ krijgt het pas echt betekenis. 

Hier zal ik in paragraaf 5.2 mee verder gaan. 

 

5.1.1 BZO-overtuigingen  

Hierboven is gekeken of inhoudelijk frameverschil van invloed is op de tekstwaardering 

en overtuigingskracht van de teksten. Aangezien de gemiddelde scores tegen de 

verwachting ingaan, is de hypothese dat inhoudelijk negatieve frames overtuigender zijn, 

al meteen verworpen. Hierbij ontbrak nog één construct: BZO-overtuigingen. Omdat dit 

cluster een betrouwbaarheidswaarde kende van slechts 0,27 moeten voor berekeningen 

met deze gegevens de vragen los van elkaar worden meegenomen. Om welke vragen het 

gaat en wat de gemiddelde scores op deze vragen zijn, is te zien in tabel 5.4. Laten we 

eerst kijken of bij deze vragen de scores wél in de voorspelde richting gaan, of dat hier de 

opgestelde hypothese ook meteen verworpen kan worden. 

 

Vraag Inhoudelijk positief Inhoudelijk negatief 

21. Ik vind borstkanker een angstaanjagende 

aandoening 
4,3 (1,0) 4,4 (0,8) 

22. Het is zeer waarschijnlijk dat vrouwen 

aan borstkanker zullen sterven als ze geen 

borstzelfonderzoek doen 

1,8 (0,9) 2,0 (0,9) 

23. Ik ben ervan overtuigd dat ik een 

knobbeltje bij mezelf zou kunnen ontdekken 
2,8 (1,0) 2,7 (1,1) 

24. Ik schat de kans dat ik borstkanker krijg, 

hoog in 
2,7 (0,9) 2,7 (0,9) 

Tabel 5.4: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de verschillende vragen over BZO-overtuigingen gelet op 

inhoudelijk frameverschil, waarbij een hoge score op een vijfpuntssschaal correspondeert met positievere overtuigingen 

t.o.v het doen van borstzelfonderzoek 
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Voor drie van de vier vragen liggen de scores hoger bij het inhoudelijk negatieve frame, 

maar deze verschillen zijn minimaal. Analyses met deze gegevens laten ook zien dat de 

verschillen niet significant zijn (tabel 5.5) 

 

Vraag Inhoudelijk positief Inhoudelijk negatief F df p 

21.  4,3 (1,0) 4,4 (0,8) 0,23 1 0,25 

22.  1,8 (0,9) 2,0 (0,9) 0,16 1 0,31 

23.  2,8 (1,0) 2,7 (1,1) 0,77 1 0,49 

24.  2,7 (0,9) 2,7 (0,9) 1,98 1 0,62 
Tabel 5.5: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de verschillende vragen over BZO-overtuigingen gelet op 

inhoudelijk frameverschil, tweezijdig getoetst waarbij een hoge score op een vijfpuntssschaal correspondeert met een 

positievere overtuigingen t.o.v het doen van borstzelfonderzoek 

 

Zijn de overtuigingen over borstkanker en borstzelfonderzoek van de lezers die een 

inhoudelijk negatief geframede tekst hebben gelezen nu anders dan van de mensen die 

een inhoudelijk positief geframede tekst hebben gelezen? Bovenstaande tabellen 5.4. en 

5.5 laat zien dat dit niet het geval is. De beoordelingen op de verschillende vragen 

verschillen niet significant van elkaar. Of de tekst inhoudelijk positief of negatief is, heeft 

geen invloed op de overtuigingen van mensen.  

 

We hebben kunnen zien dat de teksten niet het verwachte framingeffect teweeg brengen. 

De verwachting was dat er een verschil tussen inhoudelijk positieve en negatieve teksten 

zou zijn met een sterker effect voor de negatief geframede teksten. Dit is er niet uit naar 

voren gekomen. Er is wel een bepaalde tendens te zien die juist precies tegen de 

verwachting ingaat, waarbij er voor zowel tekstwaardering als voor overtuigingskracht 

een sterker effect uitgaat van het inhoudelijk positieve frame. Deze tendens is heel 

lichtelijk aanwezig, afgezien van intenties t.o.v. borstzelfonderzoek. Alleen voor dit 

construct is er een significant sterker effect van de inhoudelijk positieve teksten. 

Zowel het inhoudelijk positieve als negatieve frame kennen twee varianten. Voor 

inhoudelijk positief zijn dit ‘bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets slechts’ en voor 

inhoudelijk negatief zijn dit ‘bevordert iets slechts’ en ‘vermindert iets goeds’. Het 

framingeffect dat hierboven naar voren is gekomen toont aan dat -overall- positieve 

inhoud leidt tot een positievere intentie t.o.v. borstzelfonderzoek dan een negatieve 

inhoud. In de volgende paragraaf zullen we kijken of dit overall effect teniet wordt 

gedaan door verschillende linguïstische vormen. Misschien dat ‘bevordert iets goeds’ wel 

een heel ander effect heeft dan ‘vermindert iets slechts’. Hetzelfde geldt voor ‘vermindert 

iets goeds’ en ‘bevordert iets slechts’. Het zou kunnen zijn dat het framingeffect dat 

alleen bij BZO-intenties aanwezig is, verschilt voor de linguïstische vormen.  

 

5.2 Effect inhoudelijk frame afhankelijk van linguïstische vorm? 

Onderstaande tabel 5.6 laat zien dat er voor geen van de vier constructen een relatie 

bestaat tussen inhoudelijk frame en linguïstisch frame. Het is niet zo dat binnen het 
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positieve frame ‘bevordert iets goeds’ een sterker effect heeft dan ‘vermindert iets 

slechts’, of andersom. Ook is het niet zo dat binnen het negatieve frame ‘bevordert iets 

slechts’ een sterker effect heeft dan ‘vermindert iets goeds’ of andersom 

 

Construct F df p 

Tekstbegrijpelijkheid 2,22 1 0,14 

Tekstaantrekkelijkheid 1,73 1 0,19 

BZO-attitudes 0,06 1 0,81 

BZO-intenties 0,45 1 0,51 
Tabel 5.6: Significantieniveaus van de interactie tussen inhoudelijk frame en linguïstische vorm  

 

Het overall effect van het inhoudelijke positieve frame voor BZO-intenties blijft hierdoor 

staan. Lezers van de inhoudelijk positief geframede teksten (‘bevordert iets goeds’ of 

‘vermindert iets slechts’) staan positiever t.o.v. het doen van borstzelfonderzoek dan 

lezers van inhoudelijk negatief geframede teksten.  

Naast de vier constructen zijn er ook nog de losse vragen over BZO-overtuigingen 

gesteld. Zal er bij één of meer van deze vragen sprake zijn van een relatie tussen 

inhoudelijk en linguïstisch frame? Tabel 5.7 laat zien dat er bij geen enkele vraag sprake 

is van een dergelijke relatie. Het is niet zo dat proefpersonen er positievere BZO-

overtuigingen op nahouden bij het lezen van een bepaalde positief of negatief geframede 

tekst..  

 

Vraag F df p 

21. Ik vind borstkanker een angstaanjagende aandoening 0,22 1 0,64 

22. Het is zeer waarschijnlijk dat vrouwen aan borstkanker 

zullen sterven als ze geen borstzelfonderzoek doen 
0,18 1 0,67 

23. Ik ben ervan overtuigd dat ik een knobbeltje bij mezelf zou 

kunnen ontdekken 
0,79 1 0,38 

24. Ik schat de kans dat ik borstkanker krijg, hoog in 1,93 1 0,17 
Tabel 5.7: Significantieniveaus van de interactie tussen inhoudelijk frame en linguïstische vorm voor de vragen over 

BZO-overtuigingen 

Hierboven is gebleken dat inhoudelijk frame en linguïstische vorm geen invloed op 

elkaar hebben. Voor zowel tekstwaardering als overtuigingskracht hangt de keuze van de 

linguïstische vorm niet af van het inhoudelijke frame en de keuze van het inhoudelijke 

frame niet van de linguïstische vorm. Het overall effect van inhoudelijk frame voor BZO-

intenties blijft hierdoor staan. De positief geframede versies laten de meest positieve 

intenties zien. In de volgende paragraaf zullen we kijken naar een verklaring hiervoor. 

 

5.3 Natuurlijkheid van de tekst 

Alleen voor BZO-intenties is er sprake van een framingeffect, maar deze gaat wel tegen 

de verwachting in dat een negatief frame meer effect heeft: de intenties t.o.v. het doen 

van borstzelfonderzoek zijn namelijk positiever van mensen die een inhoudelijk positief 

geframede tekst hebben gelezen. Dat ‘vermindert iets slechts’ en ‘bevordert iets goeds’ 
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tot positievere intenties leiden, kan te maken hebben met de natuurlijkheid van de 

teksten. Linguïstisch gezien zijn deze twee combinaties natuurlijker om te maken dan 

‘bevordert iets slechts’ en ‘vermindert iets goeds’ (de inhoudelijk negatieve teksten). Bij 

deze laatste twee wordt een negatief object gecombineerd met een positief predicaat en 

een positief object met een negatief predicaat. Het is natuurlijker om beide positief, of 

beide negatief te houden.  

Ook vanuit de data wordt duidelijk dat een combinatie van positief en negatief 

binnen dezelfde aanbeveling minder goed uitpakt. De natuurlijkheid van de tekst is 

gemeten aan de hand van vraag 7: ‘deze tekst zou ik ook in een 

krant/tijdschrift/advertentie (‘in het echt’) tegen kunnen komen’ (helemaal mee eens / 

helemaal mee oneens). Tabel 5.8 laat de gemiddelde beoordeling per tekst zien. 

 

Tekst Oordeel over natuurlijkheid van de tekst 

1 Bevordert iets goeds Inh. Pos 3,4 (1,2) 

2 Vermindert iets goeds Inh. Neg 2,6 (1,2) 

3 Vermindert iets slechts Inh. Pos 3,5 (1,1) 

4 Bevordert iets slechts Inh. Neg 3,3 (1,2) 
Tabel 5.8: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de vraag of de men de tekst in het echt tegen zou kunnen komen, 

gemeten op een vijfpuntsschaal waarbij waarde 5 het meest positief is 

 

In tabel 5.8 is te zien dat de inhoudelijk positieve teksten (nummer 1 & 3) als meest 

natuurlijk worden beschouwd: van deze teksten vindt men het meest dat ze die in het echt 

tegen zouden kunnen komen. Tekst 2 ‘vermindert iets goeds’ wordt als minst natuurlijk 

beoordeeld. Het verschil in de natuurlijkheid van de teksten is significant (F=4,42; df=3; 

p=0,006). Een post-hoc (Scheffé) analyse laat zien dat het verschil tussen de teksten 1 en 

2 (p=0,034) en tussen de teksten 2 en 3 zit (p=0,019). Deze berekening en de uitkomst 

ervan is terug te vinden in bijlage E. Vooral tekst 2, met een negatief inhoudelijk frame, 

wijkt sterk af van de rest. 

 

De natuurlijkheid van de tekst is ook nog gemeten met een andere vraag: ‘ik vind de tekst 

natuurlijk’ (helemaal mee eens / helemaal mee oneens). Op deze vraag komt er echter 

geen verschil naar voren tussen de vier teksten (F=1,24; df=3; p=0,30). Wanneer 

proefpersonen deze vraag beantwoorden, vinden ze de teksten dus alle vier even 

natuurlijk. Op de vraag of men de tekst in het echt tegen zou kunnen komen, worden de 

vier teksten wél verschillend beoordeeld. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een 

vraag als ‘deze tekst zou ik ook in een krant/tijdschrift/advertentie (‘in het echt’) tegen 

kunnen komen’ een stuk concreter is dan ‘deze tekst is natuurlijk’. Misschien dat het voor 

sommige mensen niet helemaal duidelijk is wat er met ‘natuurlijk’ wordt bedoeld. 

 

5.4 Betrokkenheid 

Uit eerdere onderzoeken van onder andere Maheswaran & Meyers-Levy (1990) en Cox 

& Cox (2001) blijkt dat betrokkenheid vaak een belangrijke rol speelt bij 
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goalframingexperimenten. Mensen die sterk betrokken zijn bij een onderwerp raken 

sterker overtuigd door een tekst met een inhoudelijk negatief frame. Voor mensen met 

een lage betrokkenheid heeft het type frame geen effect. Om die reden zal in deze 

paragraaf betrokkenheid mee worden genomen in de analyses. Aan de hand van bepaalde 

vragen uit de vragenlijst zijn de proefpersonen ingedeeld in hoog- of laagbetrokken. Met 

deze indeling wordt gekeken of betrokkenheid een rol speelt. 

 

5.4.1 Hoog- en laagbetrokkenen 

Binnen dit onderzoek zijn er meerdere vragen gesteld die de betrokkenheid bij het 

onderwerp meten. Dit zijn de volgende vragen: 

- Komt er borstkanker voor bij vrouwen uit je directe familie? 

- Heb je vrienden/kennissen/bekenden die borstkanker hebben/hebben gehad? 

- Heb je wel eens systematisch borstzelfonderzoek gedaan? 

Aan de antwoorden is een bepaalde mate van betrokkenheid gerelateerd. Wanneer een 

proefpersoon nul of één van deze vragen met ‘ja’ heeft beantwoord is er sprake van lage 

betrokkenheid, zijn er twee of alle drie de vragen met ‘ja’ beantwoord dan is er sprake 

van hoge betrokkenheid. Met deze indeling zal vervolgens gekeken worden of de mate 

van betrokkenheid een rol speelt bij het ontstaan van framingeffecten. Eerst wordt er 

gekeken of hoog- en laagbetrokken proefpersonen überhaupt de teksten anders 

beoordelen. Heeft betrokkenheid alleen een effect op de beoordeling van de teksten? 

 

 Construct Laagbetrokken N=88 Hoogbetrokken  N=32 p 

Tekstbegrijpelijkheid 3,8 (0,7) 3,7 (0,6) 0,84 

Tekstaantrekkelijkheid 3,5 (0,6) 3,4 (0,6) 0,91 

BZO-attitudes 3,8 (0,4) 3,9 (0,5) 0,68 

BZO-intenties 3,2 (1,0) 3,5 (0,9) 0,04 
Tabel 5.9: Gemiddelden en standaarddeviaties gelet op betrokkenheid, tweezijdig getoetst (hoofdeffect), waarbij een 

hoge score op een vijfpuntssschaal correspondeert met een positievere beoordeling 
 

Zoals in tabel 5.9 te zien is, is de beoordeling van laag- en hoogbetrokkenen alleen voor 

BZO-intenties verschillend. Wat betreft de intentie om borstzelfonderzoek te doen, staan 

hoogbetrokken mensen hier positiever tegenover dan laagbetrokkenen. Voor 

tekstbegrijpelijkheid, tekstaantrekkelijkheid en BZO-attitudes is er geen verschil tussen 

hoog- en laagbetrokkenen.  

Naast het feit dat het interessant is betrokkenheid mee te nemen wanneer we 

kijken naar de beoordelingen voor tekstwaardering en overtuigingskracht, is het ook 

interessant om te kijken of betrokkenheid een rol speelt bij vraag 26: hoe vaak 

proefpersonen van plan zijn om in het komende jaar borstzelfonderzoek te doen en of er 

tussen hoog- en laagbetrokken proefpersonen hierin een verschil bestaat.  
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Betrokkenheid N Gemiddelde F df p 

Laag betrokken 79 4,5 (6,6) 
6,2 1 0,02 

Hoog betrokken 29 7,7 (4,2) 

Tabel 5.10: Gemiddelde en standaarddeviatie voor de vraag hoe vaak laag- en hoogbetrokken proefpersonen van plan 

zijn in het komende jaar borstzelfonderzoek te doen en of dit verschil significant is 

 

Tabel 5.10 laat zien dat er een significant verschil is tussen hoe vaak laag- en hoog- 

betrokken proefpersonen in het komende jaar borstzelfonderzoek zullen doen (de 

berekening is terug te vinden in bijlage E). Hoogbetrokken mensen zijn dit significant 

vaker van plan (7,7 keer) dan laagbetrokken mensen (4,5 keer). Dit komt overeen met het 

resultaat uit tabel 5.9, waarin we zagen dat hoogbetrokkenen positievere intenties t.o.v. 

borstzelfonderzoek hebben dan laagbetrokkenen. De vraag hoe vaak men van plan is om 

in het komende jaar borstzelfonderzoek te doen, is een vraag naar intenties. 

Betrokkenheid bij het onderwerp is dus een factor die invloed heeft op het doen 

van borstzelfonderzoek. Hier moet wel bij vermeld worden dat de groep hoogbetrokken 

mensen veel kleiner is dan de groep laagbetrokkenen. Bij de hoogbetrokken mensen 

kunnen extreme uitschieters daardoor veel meer effect hebben gehad. Om die reden kan 

dit resultaat minder betrouwbaar zijn. 

 

5.4.2 Effect inhoudelijk frame afhankelijk van betrokkenheid? 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat hoogbetrokken proefpersonen positievere 

intenties hebben en vaker van plan zijn om in het komende jaar borstzelfonderzoek te 

doen. Dit effect van de mate van betrokkenheid gaat alleen op voor intenties en geldt 

voor de geframede teksten in het algemeen, zowel positief als negatief. Wellicht is het 

anders als mensen met een bepaalde mate van betrokkenheid een bepaald type tekst 

lezen. Gelet op de resultaten uit eerder onderzoek, verwacht ik dat hoogbetrokken 

mensen sterker beïnvloed worden door een inhoudelijk negatief frame. Voor mensen met 

een lage betrokkenheid wordt er geen relatie met een bepaald type frame voorspeld.  

 

 Construct F df p 

Tekstbegrijpelijkheid 0,80 1 0,37 

Tekstaantrekkelijkheid 1,60 1 0,21 

BZO-attitudes 3,27 1 0,07 

BZO-intenties 1,27 1 0,26 
Tabel 5.11: Significantieniveaus van de interactie tussen betrokkenheid en inhoudelijk frame  

 

In bovenstaande tabel 5.11 is te zien dat er voor geen van de constructen een relatie 

bestaat tussen inhoudelijk frame en betrokkenheid. Het is dus niet zo (in tegenstelling tot 

wat er uit de literatuur naar voren komt) dat mensen met een hoge betrokkenheid sterker 

beïnvloed raken door een inhoudelijk negatief frame en dat het voor laagbetrokken 

mensen niet uit maakt in welke frame de tekst staat. Blijkbaar maakt het zowel voor laag- 

als hoogbetrokken lezers niet uit of een tekst inhoudelijk positief of negatief geframed is.  
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Omdat er geen effect naar voren komt van betrokkenheid en inhoudelijk frame, 

zullen we kijken of er wellicht wel een bepaalde tendens aanwezig is. Hiervoor zijn voor 

alle constructen de grafieken bekeken. Voor het construct tekstbegrijpelijkheid ziet de 

grafiek er als volgt uit: 

 

 
Grafiek 1: niet significante interactie van het effect van betrokkenheid en inhoudelijk frame op het construct 

tekstbegrijpelijkheid, waarbij een hogere score correspondeert met een beter begrip van de tekst 

 

Grafiek 1 laat zien dat hoogbetrokkenen sterker worden beïnvloed door een inhoudelijk 

positief geframede tekst: deze leiden tot een beter begrip van de tekst dan een inhoudelijk 

negatief geframede tekst. Voor laagbetrokkenen maakt het wat betreft tekstbegrip 

daarentegen niet uit wat voor soort geframede tekst ze lezen. Naast tekstbegrijpelijkheid 

is deze tendens ook aanwezig bij tekstaantrekkelijkheid en BZO attitudes. Maar omdat de 

relaties niet significant zijn, kunnen hierover verder geen uitspraken worden gedaan. Een 

uitgebreid overzicht van de berekeningen met deze drie constructen is terug te vinden in 

bijlage E.  

 

Ook hier weer gaat de tendens die we zien tegen de verwachting vanuit de literatuur in. 

Eerder in dit hoofdstuk werd de verwachting dat negatief geframede teksten een sterker 

effect hebben, al tegengesproken. Vervolgens hebben we hier gezien dat uit eerdere 

onderzoeken blijkt dat hoogbetrokken mensen steker worden beïnvloed door een negatief 

geframede tekst. Uit de analyses die vervolgens zijn gedaan, komen geen sterke effecten 

naar voren, maar er zijn wel bepaalde tendensen. Deze zijn echter tegenovergesteld aan 
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de literatuur. Hoogbetrokken mensen worden in deze analyses juist sterker beïnvloed 

door positief geframede teksten. Het komt wel overeen met de literatuur dat het voor laag 

betrokken mensen niet uitmaakt wat voor soort tekst ze lezen.  

 

5.4.3 Gecombineerde invloed van drie factoren  

In de vorige paragraaf is er gekeken naar het bestaan van een relatie tussen betrokkenheid 

en inhoudelijk frame. Deze relatie is er niet. Met de volgende analyses wil ik achterhalen 

of er een relatie is tussen betrokkenheid, inhoudelijk frame en linguïstische vorm (2x2x2 

effect). Hiermee wil ik nagaan of een bepaalde combinatie van inhoudelijk frame en 

linguïstische vorm een sterker effect heeft bij hoog- of laagbetrokken mensen. Gezien het 

uitblijven van relaties bij de vorige berekeningen, worden hier geen spectaculaire effecten 

verwacht. 

 

 Construct F df p 

Tekstbegrijpelijkheid 0,11 1 0,74 

Tekstaantrekkelijkheid 2,47 1 0,12 

BZO-attitudes 1,61 1 0,21 

BZO-intenties 0,05 1 0,82 
Tabel 5.12: Significantieniveaus van de interactie tussen betrokkenheid, inhoudelijk frame en linguïstische vorm  

 

In tabel 5.12 is te zien dat er voor geen van de constructen een relatie is tussen 

betrokkenheid, inhoudelijk frame en linguïstische vorm. Zowel voor tekstwaardering als 

voor overtuigingskracht bestaat er geen relatie tussen deze drie factoren. Gezien het al 

uitblijven van relaties tussen betrokkenheid en inhoudelijk frame, komt dit niet als een 

grote verrassing. Uit de analyses komt voor tekstbegrijpelijkheid wel een relatie naar 

voren tussen betrokkenheid en linguïstische vorm (een 2x2 effect: F= 4,6; df=1; p=0,03). 

In onderstaande grafiek wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. De bijbehorende 

output van de berekening is opgenomen in bijlage E. 
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Grafiek 2: interactie van het effect van betrokkenheid en linguïstische vorm op het construct tekstbegrijpelijkheid, 

waarbij een hogere score correspondeert met een beter begrip van de tekst 

 

In grafiek 1 is te zien dat hoog- en laagbetrokken proefpersonen de tekstbegrijpelijkheid 

verschillend waarderen als gevolg van het verschil in linguïstische vorm. Vooral voor de 

hoogbetrokken mensen bestaat er een duidelijk verschil tussen de tekst met een negatief 

linguïstische vorm (‘vermindert’) en een positief linguïstische vorm (‘bevordert’). 

Hoogbetrokken mensen begrijpen de tekst met ‘vermindert’ beter. Voor mensen met een 

lage betrokkenheid is er niet een dergelijk verschil. Dit effect is echter niet erg 

veelzeggend, omdat de linguïstische vorm alleen niet echt wat doet. Het is niet heel erg 

interessant of er in de tekst gesproken wordt van ‘bevordert’ of ‘vermindert’ en wat voor 

effect dat heeft. Deze woorden worden namelijk pas van betekenis wanneer ze gekoppeld 

zijn met ‘iets goeds’ of ‘iets slechts’. 

 

Naast het ontbreken van een relatie tussen betrokkenheid, frame en linguïstische vorm op 

het construct tekstbegrijpelijkheid is er ook op tekstaantrekkelijkheid, BZO-attitudes en 

BZO-intenties geen relatie tussen deze drie factoren. Ze hebben geen gecombineerde 

invloed gehad op de oordelen van de proefpersonen op tekstwaardering en 

overtuigingskracht van de tekst. 

Het is ten slotte nog interessant om te kijken of er een relatie tussen deze drie 

factoren bestaat voor de vraag hoe vaak proefpersonen van plan zijn om 

borstzelfonderzoek te doen in het komende jaar. Oftewel: is er een tekst met een bepaalde 

combinatie van inhoudelijk frame en linguïstische vorm die tot gevolg heeft dat hoog- of 
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laagbetrokken lezers hiervan vaker van plan zijn om borstzelfonderzoek te doen in het 

komende jaar dan bij andere teksten? Deze combinatie zou dan namelijk een sterke 

overtuigingskracht hebben en mensen over kunnen halen om borstzelfonderzoek te doen.  

 

Vraag 26 F df p 

Ik zal het komende jaar … keer borstzelfonderzoek doen 0,05 1 0,48 
Tabel 5.13: Significantieniveau van de interactie tussen betrokkenheid, frame en linguïstische vorm voor de vraag hoe 

vaak proefpersonen in het komende jaar borstzelfonderzoek zullen doen 

 

In tabel 5.13 is te zien dat deze relatie er niet is. Voor zowel hoog- als laagbetrokken 

mensen is er niet een bepaalde tekst geweest die hen het sterkst aanzet tot het doen van 

borstzelfonderzoek. Voor het van plan zijn om borstzelfonderzoek te doen, maakt het 

voor zowel hoog- als laagbetrokken mensen maakt dus niet uit wat voor soort tekst ze 

lezen. Het maakt niet uit of het een inhoudelijk positief of negatief geframede tekst is of 

linguïstisch positief of negatief. 

 

 

Hoofdstuk 6: Conclusie 

  

 

Hoe zijn positieve en negatieve frames in verschillende onderzoeken naar goalframing 

linguïstisch vormgegeven? En welke vorm heeft in persuasieve teksten het sterkste effect 

op lezers? 

In dit onderzoek is er gekeken naar de vorm van frames in goalframingonderzoeken en is 

er een eigen experiment uitgevoerd. In het eerste deel is er gekeken naar hoe positieve en 

negatieve frames in eerdere onderzoeken linguïstisch zijn verwoord. Hieruit zijn bepaalde 

vormen naar voren gekomen die het vaakst worden toegepast. Vervolgens is er met een 

experiment nagegaan welke van deze vormen het sterkste effect heeft op lezers en de 

sterkste overtuigingskracht heeft. 

 

Hoe zijn winst- en verliesframes in verschillende onderzoeken naar goalframing 

linguïstisch vormgegeven? 

Voor dit deel van het onderzoek zijn er tien goalframingonderzoeken naast elkaar gelegd. 

Hierbij is er gekeken naar de linguïstische vorm van het winst- en verliesframe. 

Onderzoeken van Levin e.a. (1998), Apanovitch e.a. (2003) en Detweiler e.a. (1999) 

hebben laten zien dat er meerdere manieren zijn om het winst- en verliesframe 

linguïstisch te vormen. Dit geldt voor zowel het advies dat in een persuasieve tekst 

centraal staat, als de gevolgen voor het al dan niet opvolgen van dat advies. Aan de hand 

van meerdere onderzoeken zijn schema’s opgesteld waarmee de linguïstische vormen van 

het advies en de gevolgen uit tien goalframingonderzoeken gescoord kunnen worden. 
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 Het literatuuronderzoek heeft laten zien dat het advies in het winstframe altijd 

verwoord wordt als ‘doe X meer/eerder’ (advies A). In het verliesframe wordt het in 

zeven van de tien gevallen geformuleerd als ‘doe X niet’ (advies C). Voor de 

verwoording van de gevolgen wordt er voor het advies ‘doe X meer/eerder’ het vaakst 

gebruik gemaakt van de vorm ‘bevordert iets goeds’, met een positief object en een 

positief linguïstische vorm. Voor het advies ‘doe X niet’ wordt er vaak gekozen voor 

‘vermindert iets goeds’, met een positief object en een negatief linguïstische vorm. 

Negaties worden in het verwoorden van de gevolgen vermeden. Om die reden zijn die in 

het eigen experiment ook niet meegenomen en is er gekozen om het object (‘iets 

goeds/iets slechts’) en de linguïstische vorm (‘bevordert/vermindert’) te wisselen. 

Vanuit het literatuuronderzoek is een beredenering te maken wat de opzet van een 

experiment moet zijn om de grootste framingeffecten te vinden. Deze zullen gevonden 

worden wanneer je mensen probeert over te halen om detectiegedrag uit te voeren dat te 

maken heeft met hun gezondheid. Onderzoeken van Banks e.a. (1995), Rothman e.a. 

(1993) en Cherubini e.a. (2005) hebben aangetoond dat detectiegedrag het beste 

gecommuniceerd kan worden met een verliesframe. Hierbij moeten de lezers dan wel 

sterk betrokken zijn en aangezien vrouwen zich gezondheidszaken meer aantrekken, zal 

het effect bij vrouwen groter zijn dan bij mannen. Het doen van borstzelfonderzoek is een 

vorm van detectiegedrag: je kunt er een aandoening mee opsporen. Wanneer vrouwen 

een tekst lezen over een onderwerp dat hen aanspreekt, gericht op detectiegedrag en de 

tekst staat in een negatief frame, is de kans op een framingeffect het grootst. Om deze 

reden verwachtte ik in mijn experiment een sterker effect voor het verliesframe. Vrouwen 

zouden hierdoor sterker overtuigd raken dan door een winstframe.  

 

Welke vorm heeft in persuasieve teksten het sterkste effect op lezers? 

Helaas is hier niet een eenduidig antwoord op te geven. Er is niet een bepaald inhoudelijk 

frame of linguïstische vorm uit het experiment naar voren gekomen dat het sterkste effect 

op de proefpersonen heeft gehad. Eigenlijk hadden alle teksten – en daarmee alle vier de 

frames – hetzelfde effect op de lezers. Dit is jammer, omdat er naar aanleiding van het 

literatuuronderzoek wel een bepaalde verwachting was. 

In het literatuuronderzoek was al duidelijk geworden dat er niet een eenduidige 

voorkeur is voor een positieve of negatieve verwoording van het frame. Dus in dat 

opzicht komt het uitblijven van ‘echte’ resultaten ook weer niet als een verrassing. Aan 

de andere kant heeft het literatuuronderzoek laten zien dat als er wél een framingeffect 

voorkomt, dit vaak gebeurt voor een bepaalde groep mensen of een bepaald soort tekst. 

Zo komt een framingeffect bijvoorbeeld vaak voor bij mensen die hoogbetrokken zijn bij 

een onderwerp en bij een bepaald soort tekst, zoals teksten die op detectiegedrag gericht 

zijn. Aangezien in mijn experiment een tekst met detectiegedrag centraal stond, en de 

proefpersonen ook zijn opgesplitst in hoog- en laag betrokken, had ik wel een wat 

concreter resultaat verwacht.  
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Het experiment heeft wel laten zien dat een bepaald inhoudelijk frame tot positievere 

intenties t.o.v. het doen van borstzelfonderzoek leidt. Het inhoudelijk positieve frame met 

de versies ‘bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets slechts’ leidde tot positievere BZO-

intenties dan de inhoudelijk negatief geframede teksten ‘bevordert iets slechts’ en 

‘vermindert iets goeds’. Dit ging echter wel geheel tegen de verwachting in. Op basis van 

de literatuur was er de verwachting dat negatief geframede teksten een sterker effect 

zouden hebben. Uit mijn experiment kwam naar voren dat de teksten bijna helemaal niet 

een verschillend effect hadden. Het effect dat er wel was, gold alleen voor de intenties 

t.o.v. het doen van borstzelfonderzoek en was sterker voor de positief geframede teksten. 

Dit is gezien de natuurlijkheid van deze teksten een redelijk logisch resultaat. 

Frames die zijn vormgegeven als ‘vermindert iets goeds’ en ‘bevordert iets slechts’ 

kunnen als minder natuurlijk worden beschouwd. Uit het literatuuronderzoek was ook al 

naar voren gekomen dat vooral ‘bevordert iets slechts’ niet of nauwelijks in 

goalframingonderzoeken voorkomt. ‘Vermindert iets goeds’ is daarnaast binnen het eigen 

experiment ook als minst natuurlijk naar voren gekomen. Daarnaast is het ook logischer 

om een positief predicaat zoals ‘bevordert’ te combineren met het positieve object ‘iets 

goeds’. Wel is het dan weer opvallend dat deze voorkeur voor het positief inhoudelijke 

frame niet bij de andere constructen is gevonden. Dat ‘vermindert iets slechts’ en 

‘bevordert iets goeds’ het beter doen heeft uiteraard ook met tekstaantrekkelijkheid te 

maken. Dit zijn logischere en makkelijker te maker combinaties. Op dit construct en ook 

op de constructen tekstbegrijpelijkheid en BZO-atttitudes is echter geen effect gevonden.  

 

Gezien het uitblijven van ‘echte’ resultaten, is er gekeken of betrokkenheid wellicht een 

bepalende factor is. Meerdere goalframingonderzoeken van onder andere Maheswaran & 

Meyers-Levy (1990), Rothman e.a. (1993), Cox & Cox (2001) en Steffen e.a. (1994) 

hebben aangetoond dat betrokkenheid bij het onderwerp van invloed is op de sterkte van 

het framingeffect. Hoe betrokken mensen zijn bij een onderwerp, heeft invloed op hoe 

precies ze een tekst behandelen en dit heeft weer gevolgen voor de overtuigingskracht. 

Aangezien hoogbetrokken mensen een tekst gedetaileerder lezen, worden zij ook sterker 

overtuigd door een tekst.   

Voor de mate van betrokkenheid was er alleen een effect op het construct BZO-

intenties. Deze waren positiever voor de mensen die een hoge betrokkenheid bij het 

onderwerp lieten zien. Deze groep mensen gaf daarnaast ook aan dat ze in het komende 

jaar significant vaker van plan zijn om borstzelfonderzoek te doen dan laagbetrokken 

mensen. Dit een interessant gegeven. Deze twee vragen, over de intenties t.o.v. 

borstzelfonderzoek, zijn de belangrijkste vragen uit het experiment. Dit is namelijk wat 

de tekst uiteindelijk bij de lezers moet bereiken: dat ze borstzelfonderzoek gaan doen. De 

hoogbetrokken proefpersonen hebben aangegeven dat ze dit echt van plan zijn. 
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Hoogbetrokken lezers worden dus inderdaad sterker overtuigd door een tekst dan 

laagbetrokken lezers. 

 

Uit eerdere onderzoeken die de factor betrokkenheid hebben meegenomen, is 

geconcludeerd dat mensen met een hoge betrokkenheid sterker overtuigd raken door een 

tekst in een verliesframe. Voor mensen die zwak bij een onderwerp betrokken zijn, is er 

geen verschil in effect tussen het winst- en verliesframe. Om die reden was er de 

verwachting dat de proefpersonen die in dit experiment een hoge betrokkenheid bij het 

onderwerp vertoonden, een sterker framingeffect zouden laten zien dan de proefpersonen 

die laagbetrokken zijn bij het onderwerp. 

 Hierbij bleven concrete resultaten echter uit. Hoog- en laagbetrokken lezers 

worden niet verschillend beïnvloed door de teksten. Er was hier wel een bepaalde tendens 

te zien: de overtuigingskracht (bestaande uit de constructen BZO-attitudes en BZO-

intenties) werd door de hoogbetrokken proefpersonen beter beoordeeld. Zij raken sterker 

door de tekst overtuigd, wat ook de verwachting was op basis van eerdere onderzoeken. 

Maar omdat de verschillen niet significant zijn, kunnen er geen algemene uitspraken over 

worden gedaan. 

 

De proefpersonen die sterk betrokken zijn bij het onderwerp hebben ook aangeven in het 

komende jaar vaker borstzelfonderzoek te zullen doen. Hierbij kan echter de grootte van 

de groepen hoog- en laagbetrokken invloed hebben gehad. De groep mensen die hoog 

betrokken zijn, was namelijk een stuk kleiner. Extreme uitschieters kunnen daardoor in 

deze groep te veel invloed hebben gehad, waardoor het gemiddeld aantal keer dat 

hoogbetrokken mensen borstzelfonderzoek gaan doen in het komende jaar, niet 

realistisch is. 

 De factor betrokkenheid was vooral meegenomen om na te gaan of mensen met 

een bepaalde mate van betrokkenheid, het sterkst beïnvloed worden door een tekst een 

bepaald type frame. Aangezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat hoogbetrokken 

mensen het sterkst beïnvloed worden door een verliesframe, had ik de verwachting dat de 

negatief geframede teksten een sterker effect zou hebben bij hoogbetrokken mensen. Dit 

bleek niet het geval te zijn, de onderlinge verschillen waren te klein. Zowel voor 

tekstwaardering als voor overtuigingskracht bestond er geen gecombineerde invloed van 

inhoudelijk frame, linguïstische vorm en mate van betrokkenheid. 
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Hoofdstuk 7: Discussie 

  

Waarom is er in het experiment zo weinig resultaat? Hoe komt het dat alle vier de teksten 

hetzelfde effect hebben en er niets echt uitspringt?. Het is altijd lastig om oorzaken te 

vinden voor het uitblijven van ‘echte’ resultaten. Lag het aan het materiaal? Lag het aan 

de afname? Lag het aan de proefpersonen?  

We kunnen ons afvragen in hoeverre het onderwerp borstkanker en 

borstzelfonderzoek leeft bij jonge studerende meiden tussen de 18 en 25. Hoewel het 

bekend is dat je ook borstkanker kunt krijgen op jonge leeftijd, blijft het voor veel meiden 

waarschijnlijk toch een aandoening die meer voorkomt bij oudere vrouwen. Teksten over 

het doen van borstzelfonderzoek zullen om die reden deze vrouwen ook niet snel kunnen 

overhalen om zich ineens wél daar mee bezig te houden. Dat ze wel een hoge 

betrokkenheid laten zien wil natuurlijk niet meteen zeggen dat ze er daardoor zelf ook 

mee bezig zijn. Natuurlijk kan het zo zijn dat de tekst bepaalde vrouwen wel aan het 

denken heeft gezet. Dat is natuurlijk goed. Dit wil echter niet zeggen dat de tekst daarmee 

ook meteen het beoogde effect heeft bewerkstelligd. Voor vervolgonderzoek naar 

goalframingeffecten moet daarom rekening worden gehouden met het onderwerp en aan 

welke groep mensen het experiment wordt voorgelegd. 

Bij de verschillen die er gevonden zijn tussen hoog- en laagbetrokken 

proefpersonen moet er daarnaast rekening mee worden gehouden dat deze groepen qua 

grootte sterk van elkaar verschilden. Er waren binnen dit experiment veel meer 

laagbetrokken dan hoogbetrokken mensen. Omdat de groep mensen met een hoge 

betrokkenheid zo klein was, kunnen extreme gevallen daarin veel invloed hebben gehad. 

Het maken van meerdere betrokkenheidsgroepen had hier geen zin, omdat een soort van 

tussenmaat hierbij niet bestond. Mensen waren óf juist wel óf juist niet betrokken. Helaas 

was de spreiding hierbij niet gelijk en horen de meeste mensen bij de laagbetrokkenen. 

 

Dat alle teksten zo gelijk beoordeeld werden, komt wellicht doordat de tekstuele 

verschillen tussen de teksten te klein waren. Inhoudelijk zijn ze natuurlijk precies 

hetzelfde, het enige waar ze in verschillen is de verwoording van bepaalde argumenten. 

Dit zijn echter minimale verschillen. Blijkbaar zijn de argumenten niet zwaar genoeg om 

echt wat met de lezers te doen. Voor vervolgonderzoek is het daarom aan te raden om de 

framingmanipulatie een groter deel van de tekst uit te laten maken. Ook zou een diepere 

verwerking van de tekst afgedwongen kunnen worden door bijvoorbeeld begripsvragen te 

stellen. 

Wellicht dat het in dit experiment had geholpen om de teksten schokkender te 

maken met duidelijke sterftecijfers en/of percentages om zo een sterker framingeffect te 

krijgen. Of een anekdote van een (bekend) jong persoon met borstkanker om het op die 

manier dichter bij de lezers te brengen. Onderzoek van Cox & Cox (2001) heeft 
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aangetoond dat een tekst met een persoonlijke anekdote de betrokkenheid van lezers 

verhoogt. Door de anekdote kunnen ze het gegeven uit de tekst makkelijker op zichzelf 

toepassen. Hierdoor zijn ze sterker bij de tekst betrokken en wordt het ook aandachtiger 

gelezen. Bij een anekdotische tekst heeft een verliesframe (‘bevordert iets slechts’ of 

‘vermindert iets goeds’) een sterker effect op lezers dan een winstframe. 

Zo’n tien proefpersonen hebben ook aangegeven dat ze het slechte teksten 

vonden. Dit is niet heel duidelijk naar voren gekomen in de analyses. Wel dat vooral één 

van de teksten negatief beoordeeld werd (de tekst met het frame ‘vermindert iets goeds’), 

maar in het algemeen kwam er niet naar voren dat het hele slechte teksten waren. Toch 

zou het wel zo kunnen zijn dat de teksten te afstandelijk en onpersoonlijk waren, 

waardoor het de lezers simpelweg niet zoveel deed. In vervolgonderzoek zou daarom 

voorafgaand aan het eigenlijke experiment een test moeten worden gedaan met de 

opgestelde teksten om na te gaan of deze goed ontvangen worden en überhaupt wel 

gebruikt kunnen worden in het experiment. 

 

Dat er vaak niet hele overduidelijke framingeffecten gevonden worden, kunnen O’Keefe 

en Jensen (2007) beamen. Zij hebben een meta-analyse uitgevoerd over 93 eerdere 

goalframingonderzoeken om te kijken of winst- en verliesframes significant van elkaar 

verschillen in overtuigingskracht. De teksten die zij hiervoor gebruikten waren allemaal 

gericht op preventiegedrag. Uit deze meta-analyse kwam naar voren dat ‘gain frames’ – 

frames die focussen op de voordelen die men zal behalen bij het gehoorzamen aan het 

gepropageerde standpunt – persuasiever zijn dan ‘loss frames’. Dit verschil was echter 

erg klein en alleen van toepassing op teksten die ingaan op tandheelkundig preventief 

gedrag (bijvoorbeeld flossen). Het onderzoek vond geen significante verschillen tussen 

gain en loss frames voor andere preventieve tekstonderwerpen zoals 

huidkankerpreventie- of dieetgedrag. Dit zijn dus ook niet hele sterke resultaten die de 

voorkeur voor het gebruik van een bepaald frame propageren.  

Daarnaast komt uit het onderzoek van O’Keefe en Jensen (2007) ook naar voren 

dat het – voor teksten gericht op preventiegedrag – niet uitmaakt hoe het gevolg behorend 

bij het ‘doe gedrag X-advies’ verwoord is: als het verkrijgen van gewenste uitkomsten, of 

als het vermijden van ongewenste uitkomsten. Dat dit onderscheid geen verschil in effect 

teweeg brengt, heeft mijn experiment ook laten zien. Tussen de twee positieve en 

negatieve frames was er geen verschil in effect, maar ook binnen het positieve frame zelf 

was er geen verschil tussen de twee versies ‘bevordert iets goeds’ en ‘vermindert iets 

slechts’. Hetzelfde geldt voor de twee versies binnen het negatieve frame.  

O’Keefe en Jensen dragen ook aan dat er een valkuil bestaat: men moet er niet 

vanuit gaan dat de consequenties van het doen van gedrag X symmetrisch staan t.o.v. het 

niet doen van gedrag X. Mensen denken namelijk gauw: wanneer ik X doe, is zeker dat 

uitkomst O er uit komt en wanneer ik niet X doe, dan zal uitkomst O er zeker niet 
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uitkomen. Je kunt echter ook denken: wanneer ik X doe, is het zo goed als zeker dat 

uitkomst O er uit komt, maar wanneer ik X niet doe, kan uitkomst O er ook uitkomen.  

Zo kunnen proefpersonen in mijn experiment ook gedacht hebben: zij kunnen 

denken dat ze met het doen van borstzelfonderzoek borstkanker kunnen ontdekken, maar 

zij kunnen er ook van overtuigd zijn dat ze met het niet doen van borstzelfonderzoek ook 

wel borstkanker zouden kunnen ontdekken. Of anders gezegd: als ik niet 

borstzelfonderzoek doe, kan ik borstkanker krijgen, maar als ik wel borstzelfonderzoek 

doe kan ik net zo goed borstkanker krijgen. Ook om deze reden kunnen de teksten niet 

het gewenste effect hebben gehad.  

Hier moet wel bij vermeld worden, dat in de teksten die in het onderzoek van 

O’Keefe en Jensen (2007) gebruikt werden, preventiegedrag centraal stond. In mijn 

experiment ging het om detectiegedrag. Ik denk echter dat de denkwijze die hierboven 

uitgelegd wordt ook voor detectiegedrag geldt. Het gaat namelijk om een bepaalde 

manier van denken die in verschillende situaties van toepassing kan zijn. Het denken over 

de consequenties van gedrag X en de al dan niet symmetrische consequenties van het niet 

doen van gedrag X, kun je toepassen bij beide soorten van gedrag en zijn niet 

kenmerkend voor één van de twee. 

 

Latimer e.a. (2007) gaan in op de meta-analyse van O’Keefe en Jensen. Zij geven aan dat 

risico een belangrijke factor is bij het ontwerpen van geframede berichten. Met risico 

wordt de (on)zekerheid over de uitkomsten van het al dan niet uitvoeren van het gedrag 

bedoeld. Bij het uitvoeren van preventiegedrag, zoals gebitsverzorging, is er geen sprake 

van onzekere uitkomsten. Je flost bijvoorbeeld en je weet dat dat goed is voor je gebit. 

Bij detectiegedrag, zoals het doen van borstzelfonderzoek of het laten maken van een 

mammografie, ligt dit weer anders. Deze handelingen zijn risicovol, omdat je geen 

zekerheid hebt over wat er uitkomt. En daarbij kunnen het natuurlijk ook negatieve 

uitkomsten zijn. 

Latimer e.a. geven aan dat een framingeffect afhankelijk is van hoe mensen 

denken over de uitkomsten van het gepropageerde gedrag. Of het daarbij gaat om een 

tekst gericht op preventie- of detectiegedrag maakt volgens hen niet uit. Zekere 

uitkomsten kunnen het beste met een winstframe worden gecommuniceerd, onzekere 

uitkomsten beter met een verliesframe. Binnen dit onderzoek was er sprake van 

detectiegedrag wat in principe onzekere uitkomsten met zich meebrengt en dus beter met 

een verliesframe gecommuniceerd kan worden. De proefpersonen binnen dit experiment 

kunnen hier echter anders over gedacht hebben. Wellicht dat veel vrouwen, gezien de 

jonge leeftijd en het gegeven dat ze zich nog niet veel bezighouden met borstkanker, 

uitgingen van een zekere uitkomst: ik heb geen knobbeltje. Daarom hebben de teksten 

hen misschien ook niet erg kunnen beïnvloeden. In vervolgonderzoek zou dus gevraagd 

moeten worden naar hoe de mensen denken over de uitkomsten van het gedrag dat in de 
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tekst centraal staat. Dit zou namelijk gevolgen kunnen hebben voor het al dan niet 

voorkomen van een framingeffect. 

 

Voor veel goalframingonderzoeken geldt nu eenmaal dat als er al effecten gevonden 

worden, ze vaak erg klein zijn. Dit is misschien ook niet zo gek, er wordt namelijk 

geprobeerd om redelijk complex gedrag te veranderen en te beïnvloeden door relatief 

simpele en makkelijke tekstjes te gebruiken. Vaak bestaan deze maar uit een korte tekst 

waarbij de lezers eenmalig blootgesteld worden aan de geframede informatie en 

argumenten. Er is wel een voorbeeld van een onderzoek waarin er een groots 

framingeffect werd gevonden, maar mensen werden daarin voor langere tijd en via 

meerdere kanalen blootgesteld aan de geframede boodschap. Toch is een klein effect ook 

al fijn, omdat het erg moeilijk is om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Wellicht is 

het voor vervolgonderzoek interessant om een eenmalige blootstelling aan een geframede 

tekst te vergelijken met vaker worden blootgesteld aan een geframede tekst, of een 

blootstelling aan meerdere kanalen. Wellicht is het zo dat hoe vaker mensen met een 

overtuigende boodschap worden geconfronteerd, hoe sterker ze overtuigd raken. 

 

Het literatuuronderzoek heeft aangetoond dat het niet gemakkelijk is om eenduidige 

winst- en verliesframes op te stellen en dat er vaak meerdere manieren zijn. Daarnaast is 

er ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat voor type frame nu het sterkste 

effect op mensen heeft. Het blijkt van veel factoren afhankelijk. Daarom zou men er goed 

aan doen om bij elke tekst die opgesteld wordt – met als doel mensen te overtuigen 

bepaald gedrag te veranderen of te beïnvloeden – na te gaan met wat voor mensen je te 

maken hebt (mannen/vrouwen/hoog- of laag betrokken), wat voor gedrag er in de tekst 

centraal staat (detectie of preventie) en hoe de uitkomsten van het uitvoeren van het 

gepropageerde gedrag eruit zien (zeker dan wel onzeker). Op al deze factoren dient de 

keuze van het frame afgestemd te worden, maar dan is het alsnog de vraag of het een 

effect heeft. 
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Bijlagen  

  

Bijlage A: de vier geframede teksten 
 
 

(frame: bevordert iets goeds (1), Advies A) 
 

Borstkanker en het doen van borstzelfonderzoek 

 

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In Nederland wordt 

per jaar circa 12.000 keer de diagnose borstkanker vastgesteld en jaarlijks treft het 

wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van 

één op acht om ooit in haar leven borstkanker te krijgen.  

   

Borstkanker is een woekering van abnormale cellen in de borst. Deze abnormale 

cellen, borstkankercellen dus, hebben bovendien ook het vermogen ander weefsel 

binnen te dringen en zich te verplaatsen in het lichaam. 

 

Wanneer kanker op tijd wordt ontdekt, is de kans op een lichte behandeling groter. 

In veel gevallen openbaart borstkanker zich door een knobbeltje in de borst. Veel 

vrouwen ontdekken zo’n knobbeltje bij toeval. Anderen doordat zij regelmatig zelf 

hun borsten onderzoeken. De meeste borstgezwellen (naar schatting 90%) worden 

voor het eerst gevoeld door de vrouw zelf. Vroege ontdekking – liefst op een 

moment dat er nog weinig tot geen ziekteverschijnselen zijn – is bij kanker heel 

belangrijk.  

 

Wanneer een tumor wordt ontdekt voordat hij is uitgezaaid, is de kans op genezing 

groter. Die kans is nog groter wanneer de tumor nog niet in zijn omgeving is 

ingegroeid. Voor de meeste soorten kanker geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter 

de vooruitzichten. Daarom is vroege ontdekking van kanker zo belangrijk.  

 

Borstzelfonderzoek – met regelmaat zelf je borsten onderzoeken op eventuele 

veranderingen – is geen wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor vroege 

opsporing van kanker. Als je regelmatig borstzelfonderzoek doet, leer je je eigen 

lichaam goed kennen. Daarnaast weet je hoe je eigen borsten aanvoelen en zul je 

ongewone veranderingen eerder opmerken. Het is belangrijk dat je goed weet hoe je 

borsten normaal aanvoelen en dat je naar een arts gaat wanneer je een afwijking 

voelt. Dit advies wordt gedeeld door de BorstkankerVereniging Nederland en KWF 

Kankerbestrijding. 

 

Met het doen van borstzelfonderzoek, zul je goed weten wat bij jouw lichaam 

normaal is. Als je rond je achttiende begint met borstzelfonderzoek, wordt zo’n 

onderzoek een gewoonte en leer je je eigen borsten kennen. Door (bijvoorbeeld 

maandelijks) op een vast tijdstip zelfonderzoek te doen, wordt het routine. Treedt er 

een verandering op en doe je aan borstzelfonderzoek, dan merk je deze makkelijker 

op. Bovendien kun je de verandering duidelijker aan je huisarts omschrijven. Dit 

helpt je arts bij het beoordelen van wat er aan de hand zou kunnen zijn.  

 

Kortom, als je borstzelfonderzoek doet, heb je een grotere kans om een eventueel 

aanwezig knobbeltje te ontdekken. 
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(frame: vermindert iets goeds (8), Advies C) 
 

 

Borstkanker en het doen van borstzelfonderzoek 

 

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In Nederland wordt 

per jaar circa 12.000 keer de diagnose borstkanker vastgesteld en jaarlijks treft het 

wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van 

één op acht om ooit in haar leven borstkanker te krijgen.  

   

Borstkanker is een woekering van abnormale cellen in de borst. Deze abnormale 

cellen, borstkankercellen dus, hebben bovendien ook het vermogen ander weefsel 

binnen te dringen en zich te verplaatsen in het lichaam. 

 

Wanneer kanker niet op tijd wordt ontdekt, is de kans op een lichte behandeling 

kleiner. In veel gevallen openbaart borstkanker zich door een knobbeltje in de borst. 

Veel vrouwen ontdekken zo’n knobbeltje bij toeval. Anderen doordat zij regelmatig 

zelf hun borsten onderzoeken. De meeste borstgezwellen (naar schatting 90%) 

worden voor het eerst gevoeld door de vrouw zelf. Vroege ontdekking – liefst op een 

moment dat er nog weinig tot geen ziekteverschijnselen zijn – is bij kanker heel 

belangrijk.  

 

Wanneer een tumor niet wordt ontdekt voordat hij is uitgezaaid, is de kans op 

genezing kleiner. Die kans is nog kleiner wanneer de tumor al in zijn omgeving is 

ingegroeid. Voor de meeste soorten kanker geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter 

de vooruitzichten. Daarom is vroege ontdekking van kanker zo belangrijk.  

 

Borstzelfonderzoek – met regelmaat zelf je borsten onderzoeken op eventuele 

veranderingen – is geen wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor vroege 

opsporing van kanker. Als je echter geen borstzelfonderzoek doet, leer je je eigen 

lichaam minder goed kennen. Daarnaast weet je niet hoe je eigen borsten aanvoelen 

en zul je ongewone veranderingen later opmerken. Het is belangrijk dat je goed weet 

hoe je borsten normaal aanvoelen en dat je naar een arts gaat wanneer je een 

afwijking voelt. Dit advies wordt gedeeld door de BorstkankerVereniging Nederland 

en KWF Kankerbestrijding. 

 

Met het niet doen van borstzelfonderzoek zul je minder goed weten wat bij jouw 

lichaam normaal is. Als je rond je achttiende begint met borstzelfonderzoek, wordt 

zo’n onderzoek een gewoonte en leer je je eigen borsten kennen. Door (bijvoorbeeld 

maandelijks) op een vast tijdstip zelfonderzoek te doen, wordt het routine. Treedt er 

een verandering op en doe je niet aan borstzelfonderzoek, dan merk je deze minder 

makkelijk op. Bovendien kun je de verandering duidelijker aan je huisarts 

omschrijven. Dit helpt je arts bij het beoordelen van wat er aan de hand zou kunnen 

zijn.  

 

Kortom, als je geen borstzelfonderzoek doet, heb je een kleinere kans om een 

eventueel aanwezig knobbeltje te ontdekken. 
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(frame: vermindert iets slechts (5), Advies A) 
 

Borstkanker en het doen van borstzelfonderzoek 

 

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In Nederland wordt 

per jaar circa 12.000 keer de diagnose borstkanker vastgesteld en jaarlijks treft het 

wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van 

één op acht om ooit in haar leven borstkanker te krijgen.  

   

Borstkanker is een woekering van abnormale cellen in de borst. Deze abnormale 

cellen, borstkankercellen dus, hebben bovendien ook het vermogen ander weefsel 

binnen te dringen en zich te verplaatsen in het lichaam. 

 

Wanneer kanker op tijd wordt ontdekt, is de kans op een zeer ingrijpende 

behandeling kleiner. In veel gevallen openbaart borstkanker zich door een knobbeltje 

in de borst. Veel vrouwen ontdekken zo’n knobbeltje bij toeval. Anderen doordat zij 

regelmatig zelf hun borsten onderzoeken. De meeste borstgezwellen (naar schatting 

90%) worden voor het eerst gevoeld door de vrouw zelf. Vroege ontdekking – liefst 

op een moment dat er nog weinig tot geen ziekteverschijnselen zijn – is bij kanker 

heel belangrijk.  

 

Wanneer een tumor wordt ontdekt voordat hij is uitgezaaid, is de kans op het 

ontwikkelen van kanker kleiner. Die kans is nog kleiner wanneer de tumor nog niet 

in zijn omgeving is ingegroeid. Voor de meeste soorten kanker geldt: hoe eerder je 

erbij bent, hoe beter de vooruitzichten. Daarom is vroege ontdekking van kanker zo 

belangrijk.  

 

Borstzelfonderzoek – met regelmaat zelf je borsten onderzoeken op eventuele 

veranderingen – is geen wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor vroege 

opsporing van kanker. Als je regelmatig borstzelfonderzoek doet, zul je echter 

voorkomen dat je je eigen lichaam slecht kent. Daarnaast weet je hoe je eigen 

borsten aanvoelen en zul je voorkomen dat ongewone veranderingen aan je voorbij 

gaan. Het is belangrijk dat je goed weet hoe je borsten normaal aanvoelen en dat je 

naar een arts gaat wanneer je een afwijking voelt. Dit advies wordt gedeeld door de 

BorstkankerVereniging Nederland en KWF Kankerbestrijding. 

 

Met het doen van borstzelfonderzoek word je minder onwetend over wat in jouw 

lichaam normaal is. Als je rond je achttiende begint met borstzelfonderzoek, wordt 

zo’n onderzoek een gewoonte en leer je je eigen borsten kennen. Door (bijvoorbeeld 

maandelijks) op een vast tijdstip zelfonderzoek te doen, wordt het routine. Treedt er 

een verandering op en doe je aan borstzelfonderzoek, dan zul je hier minder snel 

aan voorbij gaan. Bovendien kun je de verandering duidelijker aan je huisarts 

omschrijven. Dit helpt je arts bij het beoordelen van wat er aan de hand zou kunnen 

zijn.  

 

Kortom, als je borstzelfonderzoek doet, heb je een kleinere kans om aan een 

eventueel aanwezig knobbeltje voorbij te gaan. 
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(frame: bevordert iets slechts (4), Advies C) 
 

Borstkanker en het doen van borstzelfonderzoek 

 

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In Nederland wordt 

per jaar circa 12.000 keer de diagnose borstkanker vastgesteld en jaarlijks treft het 

wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van 

één op acht om ooit in haar leven borstkanker te krijgen.  

   

Borstkanker is een woekering van abnormale cellen in de borst. Deze abnormale 

cellen, borstkankercellen dus, hebben bovendien ook het vermogen ander weefsel 

binnen te dringen en zich te verplaatsen in het lichaam. 

 

Wanneer kanker niet op tijd wordt ontdekt, is de kans op een zeer ingrijpende 

behandeling groter.In veel gevallen openbaart borstkanker zich door een knobbeltje 

in de borst. Veel vrouwen ontdekken zo’n knobbeltje bij toeval. Anderen doordat zij 

regelmatig zelf hun borsten onderzoeken. De meeste borstgezwellen (naar schatting 

90%) worden voor het eerst gevoeld door de vrouw zelf. Vroege ontdekking – liefst 

op een moment dat er nog weinig tot geen ziekteverschijnselen zijn – is bij kanker 

heel belangrijk.  

 

Wanneer een tumor niet wordt ontdekt voordat hij is uitgezaaid, is de kans op het 

ontwikkelen van kanker groter. Die kans is nog groter wanneer de tumor al in zijn 

omgeving is ingegroeid. Voor de meeste soorten kanker geldt: hoe eerder je erbij 

bent, hoe beter de vooruitzichten. Daarom is vroege ontdekking van kanker zo 

belangrijk.  

 

Borstzelfonderzoek – met regelmaat zelf je borsten onderzoeken op eventuele 

veranderingen – is geen wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor vroege 

opsporing van kanker. Als je echter geen borstzelfonderzoek doet, leer je je eigen 

lichaam slecht kennen. Daarnaast weet je niet hoe je eigen borsten aanvoelen en 

zullen ongewone veranderingen aan je voorbij gaan. Het is belangrijk dat je goed 

weet hoe je borsten normaal aanvoelen en dat je naar een arts gaat wanneer je een 

afwijking voelt. Dit advies wordt gedeeld door de BorstkankerVereniging Nederland 

en KWF Kankerbestrijding. 

 

Met het niet doen van borstzelfonderzoek word je onwetend over wat in jouw 

lichaam normaal is. Als je rond je achttiende begint met borstzelfonderzoek, wordt 

zo’n onderzoek een gewoonte en leer je je eigen borsten kennen. Door (bijvoorbeeld 

maandelijks) op een vast tijdstip zelfonderzoek te doen, wordt het routine. Treedt er 

een verandering op en doe je niet aan borstzelfonderzoek, dan zul je hier eerder aan 

voorbij gaan. Bovendien kun je de verandering duidelijker aan je huisarts 

omschrijven. Dit helpt je arts bij het beoordelen van wat er aan de hand zou kunnen 

zijn.  

 

Kortom, als je geen borstzelfonderzoek doet, heb je een grotere kans om aan een 

eventueel aanwezig knobbeltje voorbij te gaan. 
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Bijlage B: Vragenlijst opgedeeld per construct 
 

 Tekstbegrijpelijkheid 

 

Ik vind de tekst: 

Moeilijk   O     O     O     O     O     Makkelijk 

Ingewikkeld    O     O     O     O     O     Eenvoudig 

Duidelijk    O     O     O     O     O      Onduidelijk 

Overzichtelijk    O     O     O     O     O      Onoverzichtelijk 

Logisch opgebouwd   O     O     O     O     O     Onlogisch opgebouwd 

Bondig    O     O     O     O     O     Omslachtig 

 

 Tekstaantrekkelijkheid  

 

Ik vind de tekst: 

Interessant   O     O     O     O     O     Oninteressant 

Onpersoonlijk    O     O     O     O     O     Persoonlijk 

Aansprekend   O     O     O     O     O      Afstandelijk 

Afhoudend    O     O     O     O     O     Uitnodigend 

Saai    O     O     O     O     O     Boeiend 

Eentonig    O     O     O     O     O     Afwisselend 

Natuurlijk   O     O     O     O     O      Onnatuurlijk 

 

 

 BZO-overtuigingen 

21. Ik vind borstkanker een angstaanjagende aandoening 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

22. Het is zeer waarschijnlijk dat vrouwen aan borstkanker zullen sterven als ze geen 

borstzelfonderzoek doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

23 Ik ben ervan overtuigd dat ik een knobbeltje bij mezelf zou kunnen ontdekken  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

24. Ik schat de kans dat ik in mijn leven borstkanker krijg, hoog in 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

 

 BZO-attitudes 

2. Het is nuttig om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

3. Het is risicovol om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 
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4. Het is goed om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

5. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek leidt tot ongewenste uitkomsten 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

6. Met het doen van borstzelfonderzoek kan ik ongerustheid voorkomen  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

7. Voor het stellen van een borstkankerdiagnose is het uitvoeren van borstzelfonderzoek 

van belang  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

8. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek zorgt ervoor dat ik me zorgen maak 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

9. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek is effectief voor de vroege ontdekking van 

borstkanker 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

10. Als ik een tumor zou hebben, kan ik die met borstzelfonderzoek ontdekken  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

11. Het is onnodig om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

12. Het doen van borstzelfonderzoek maakt me angstig 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

13. Het doen van borstzelfonderzoek geeft me een gevoel van controle over mijn eigen 

gezondheid 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

14. Het is pijnlijk om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

 

 BZO-intenties 

19. Binnen nu en een maand zal ik bij mezelf borstzelfonderzoek doen  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

21. Ik ga me op korte termijn verdiepen in de goede manieren om borstzelfonderzoek te 

doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 
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Bijlage C: vragenlijst 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste Deelnemer, 

 

 

Mijn naam is Karien Toebes en voor mijn Master-thesis ben ik bezig met een 

onderzoek naar tekstkwaliteit. Heel erg bedankt dat jij hieraan wilt meewerken. Ik 

wil je vragen een aantal vragen te beantwoorden over borstkanker en het doen van 

borstzelfonderzoek. Vervolgens lees je hierover een korte tekst en beantwoord je 

nogmaals een aantal vragen en stellingen. Het meedoen aan dit onderzoek duurt 

ongeveer 10 minuten.  

Er is geen goed of fout antwoord op de vragen: vul het antwoord in dat jou het 

meest geschikt lijkt. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en zullen niet voor 

commerciële doeleinden worden gebruikt. Nogmaals bedankt voor je medewerking! 

 

 

Karien Toebes 
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Mijn leeftijd is:  

 

 

…… jaar 

 

Mijn woonplaats is: 

 

 

…….………………………………………………….. 

 

Mijn opleiding is: 

 

 

…….………………………………………………….. 

 

 

1. Komt er borstkanker voor bij vrouwen uit je directe familie?                                

Ja O   Nee O 

 

2. Heb je vrienden/kennissen/bekenden die borstkanker hebben/hebben gehad?        

Ja O   Nee O 

 

3. Ik heb wel eens systematisch borstzelfonderzoek gedaan                                                           

Ja O   Nee O 

 

4. Ik weet veel over het doen van borstzelfonderzoek 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

5. Ik voel me zeker over het kunnen ontdekken van veranderingen aan mijn 

borsten 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

6. Ik vind het onprettig om mijn borsten aan te raken als ik borstzelfonderzoek 

zou doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

 

 

 

Op de volgende pagina staat een tekst over borstkanker en het doen van 

borstzelfonderzoek. Lees de tekst aandachtig en beantwoord daarna de vragen die 

erop volgen. 
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Beoordeel nu de onderstaande stellingen. Ik wil je vragen om hierbij niet terug te 

kijken naar de tekst. Denk niet te lang na over ieder antwoord, het gaat om je eerste 

indruk. Je kunt in een redelijk snel tempo werken. Bedenk dat je antwoord nooit 

‘fout’ kan zijn!  

 

 

Ik vind de tekst: 

 

Moeilijk   O     O     O     O     O      Makkelijk 

Interessant   O     O     O     O     O      Oninteressant 

Onpersoonlijk   O     O     O     O     O      Persoonlijk 

Ingewikkeld    O     O     O     O     O      Eenvoudig 

Aansprekend   O     O     O     O     O      Afstandelijk 

Duidelijk    O     O     O     O     O      Onduidelijk 

Afhoudend    O     O     O     O     O      Uitnodigend 

Overzichtelijk    O     O     O     O     O      Onoverzichtelijk 

Logisch opgebouwd   O     O     O     O     O      Onlogisch opgebouwd 

Saai    O     O     O     O     O      Boeiend 

Bondig    O     O     O     O     O      Omslachtig 

Eentonig    O     O     O     O     O      Afwisselend 

Natuurlijk   O     O     O     O     O      Onnatuurlijk 

 

7. Deze tekst zou ik ook in een krant/tijdschrift/advertentie (‘in het echt’) tegen 

kunnen komen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

8. Het is nuttig om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

9. Het is risicovol om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

10. Het is goed om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

11. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek leidt tot ongewenste uitkomsten 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

12. Met het doen van borstzelfonderzoek kan ik ongerustheid voorkomen  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

13. Voor het stellen van een borstkankerdiagnose is het uitvoeren van 

borstzelfonderzoek van belang  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

14. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek zorgt ervoor dat ik me zorgen maak 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

15. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek is effectief voor de vroege ontdekking van 

borstkanker 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 
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16. Als ik een tumor zou hebben, kan ik die met borstzelfonderzoek ontdekken  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

17. Het is onnodig om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

18. Het doen van borstzelfonderzoek maakt me angstig 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

19. Het doen van borstzelfonderzoek geeft me een gevoel van controle over mijn 

eigen gezondheid 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

20. Het is pijnlijk om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

21. Ik vind borstkanker een angstaanjagende aandoening 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

22. Het is zeer waarschijnlijk dat vrouwen aan borstkanker zullen sterven als ze geen 

borstzelfonderzoek doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

23. Ik ben ervan overtuigd dat ik een knobbeltje bij mezelf zou kunnen ontdekken  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

24. Ik schat de kans dat ik in mijn leven borstkanker krijg, hoog in 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

25. Binnen nu en een maand zal ik bij mezelf borstzelfonderzoek doen  

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

26. Ik zal het komende jaar (waarschijnlijk) … keer borstzelfonderzoek doen 

 

27. Ik ga me op korte termijn verdiepen in de goede manieren om 

borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 
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Bijlage D: omgepoolde vragen uit de vragenlijst 
 
Ik vind de tekst: 

 

Interessant   O     O     O     O     O      Oninteressant 

 

Aansprekend   O     O     O     O     O      Afstandelijk 

 

Duidelijk    O     O     O     O     O      Onduidelijk 

 

Overzichtelijk    O     O     O     O     O      Onoverzichtelijk 

 

Logisch opgebouwd   O     O     O     O     O      Onlogisch opgebouwd 

 

Bondig    O     O     O     O     O      Omslachtig 

 

Natuurlijk   O     O     O     O     O      Onnatuurlijk 

 

 

3. Het is risicovol om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

5. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek leidt tot ongewenste uitkomsten 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

8. Het uitvoeren van borstzelfonderzoek zorgt ervoor dat ik me zorgen maak 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

11. Het is onnodig om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

12. Het doen van borstzelfonderzoek maakt me angstig 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

14. Het is pijnlijk om borstzelfonderzoek te doen 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 

 

15. Ik vind borstkanker een angstaanjagende aandoening 

Helemaal mee oneens   O     O     O     O     O   Helemaal mee eens 
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Bijlage E: SPSS-output (zie USB-stick voor alle output) 

 
Betrouwbaarheidberekening BZO-attitudes 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,694 13 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Vraag9 45,7155 28,310 ,304 ,668 

Vraag11 46,2845 28,744 ,119 ,695 

Vraag14 46,9224 25,603 ,407 ,650 

Vraag17 45,9224 27,046 ,412 ,654 

Vraag18 46,7155 25,944 ,290 ,672 

Vraag20 45,7845 29,910 ,080 ,692 

Vraag8 45,8534 27,483 ,399 ,657 

Vraag10 45,7672 27,519 ,480 ,652 

Vraag12 47,0431 25,607 ,386 ,654 

Vraag13 47,3017 25,673 ,312 ,668 

Vraag15 46,2069 26,618 ,410 ,652 

Vraag16 47,1897 28,346 ,195 ,682 

Vraag19 47,0172 26,208 ,368 ,657 
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5.1 

Berekening van hoofdeffecten van inhoudelijk frame voor de constructen  

 
 Descriptives 
 

    N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Tekstbegrijpelijkheid positief 60 3,8028 ,65562 ,08464 3,6334 3,9721 2,33 5,00 

negatief 60 3,7278 ,71305 ,09205 3,5436 3,9120 1,83 5,00 

Total 120 3,7653 ,68309 ,06236 3,6418 3,8888 1,83 5,00 

Tekstaantrekkelijkheid positief 60 3,5167 ,54484 ,07034 3,3759 3,6574 2,43 4,71 

negatief 60 3,3786 ,67971 ,08775 3,2030 3,5542 1,57 4,86 

Total 120 3,4476 ,61729 ,05635 3,3360 3,5592 1,57 4,86 

BZOattitudes positief 60 3,9056 ,45656 ,05894 3,7876 4,0235 3,08 4,92 

negatief 60 3,8028 ,43854 ,05662 3,6895 3,9161 2,75 4,92 

Total 120 3,8542 ,44873 ,04096 3,7731 3,9353 2,75 4,92 

BZOintenties positief 60 3,4167 ,88857 ,11471 3,1871 3,6462 1,50 5,00 

negatief 60 3,0500 1,00718 ,13003 2,7898 3,3102 1,00 5,00 

Total 120 3,2333 ,96348 ,08795 3,0592 3,4075 1,00 5,00 

 
 ANOVA 
 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Tekstbegrijpelijkheid Between Groups ,169 1 ,169 ,360 ,550 

Within Groups 55,359 118 ,469     

Total 55,528 119       

Tekstaantrekkelijkheid Between Groups ,572 1 ,572 1,508 ,222 

Within Groups 44,772 118 ,379     

Total 45,344 119       

BZOattitudes Between Groups ,317 1 ,317 1,581 ,211 
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Within Groups 23,645 118 ,200     

Total 23,962 119       

BZOintenties Between Groups 4,033 1 4,033 4,472 ,037 

Within Groups 106,433 118 ,902     

Total 110,467 119       

 

 
5.3 

Natuurlijkheid van de tekst (of men de tekst in het echt tegen zou kunnen komen) 
  

Vraag7  

Tekst Mean N Std. Deviation 

Frame1A bevordert 
iets goeds 3,4667 30 1,16658 

Frame8B vermindert 
iets goeds 2,5667 30 1,22287 

Frame5C vermindert 
iets slechts 3,5333 30 1,10589 

Frame4D bevordert 
iets slechts 3,3333 30 1,15470 

Total 3,2250 120 1,21242 

 
 ANOVA Table 
 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Vraag7 * Tekst Between Groups (Combined) 17,958 3 5,986 4,424 ,006 

Within Groups 156,967 116 1,353     

Total 174,925 119       
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 Multiple Comparisons 
 

Dependent Variable: Vraag7  
Scheffe  

(I) Tekst (J) Tekst 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Upper Bound Lower Bound 

Frame1A bevordert 
iets goeds 

Frame8B vermindert 
iets goeds 

,90000(*) ,30035 ,034 ,0479 1,7521 

Frame5C vermindert 
iets slechts -,06667 ,30035 ,997 -,9188 ,7854 

Frame4D bevordert 
iets slechts ,13333 ,30035 ,978 -,7188 ,9854 

Frame8B vermindert 
iets goeds 

Frame1A bevordert 
iets goeds -,90000(*) ,30035 ,034 -1,7521 -,0479 

Frame5C vermindert 
iets slechts -,96667(*) ,30035 ,019 -1,8188 -,1146 

Frame4D bevordert 
iets slechts 

-,76667 ,30035 ,095 -1,6188 ,0854 

Frame5C vermindert 
iets slechts 

Frame1A bevordert 
iets goeds ,06667 ,30035 ,997 -,7854 ,9188 

Frame8B vermindert 
iets goeds ,96667(*) ,30035 ,019 ,1146 1,8188 

Frame4D bevordert 
iets slechts ,20000 ,30035 ,931 -,6521 1,0521 

Frame4D bevordert 
iets slechts 

Frame1A bevordert 
iets goeds -,13333 ,30035 ,978 -,9854 ,7188 

Frame8B vermindert 
iets goeds 

,76667 ,30035 ,095 -,0854 1,6188 

Frame5C vermindert 
iets slechts -,20000 ,30035 ,931 -1,0521 ,6521 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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5.4.1 

Of hoog- en laagbetrokkenen verschillen in hoe vaak ze het komende jaar BZO zullen doen 
  
 Group Statistics 
 

  Betrokkenheid N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Vraag26 laag betrokken 79 4,4684 6,57859 ,74015 

hoog betrokken 29 7,7241 4,20796 ,78140 

 
  

Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Upper Lower 

Vraag26 Equal variances 
assumed ,020 ,889 -2,481 106 ,015 -3,25578 1,31215 -5,85725 -,65432 

Equal variances 
not assumed     -3,025 78,189 ,003 -3,25578 1,07629 -5,39843 -1,11313 
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5.4.2 

Interactie effect van betrokkenheid x inhoudelijk frame voor Tekstbegrijpelijkheid 

 
 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Tekstbegrijpelijkheid  

Inhoudelijk_frame Betrokkenheid Mean Std. Deviation N 

positief laag betrokken 3,7778 ,66020 42 

hoog betrokken 3,8611 ,65989 18 

Total 3,8028 ,65562 60 

negatief laag betrokken 3,7681 ,75725 46 

hoog betrokken 3,5952 ,54582 14 

Total 3,7278 ,71305 60 

Total laag betrokken 3,7727 ,70854 88 

hoog betrokken 3,7448 ,61781 32 

Total 3,7653 ,68309 120 

 
  

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Tekstbegrijpelijkheid  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,577(a) 3 ,192 ,406 ,749 

Intercept 1304,490 1 1304,490 2753,766 ,000 

Inhoudelijk_frame ,440 1 ,440 ,929 ,337 

Betrokkenheid ,046 1 ,046 ,098 ,755 

Inhoudelijk_frame * 
Betrokkenheid ,380 1 ,380 ,803 ,372 

Error 54,951 116 ,474     

Total 1756,806 120       

Corrected Total 55,528 119       

a  R Squared = ,010 (Adjusted R Squared = -,015) 
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5.4.2 

Interactie effect van betrokkenheid x inhoudelijk frame voor Tekstaantrekkelijkheid 

 
 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Tekstaantrekkelijkheid  

Inhoudelijk_frame Betrokkenheid Mean Std. Deviation N 

positief laag betrokken 3,4796 ,50858 42 

hoog betrokken 3,6032 ,62856 18 

Total 3,5167 ,54484 60 

negatief laag betrokken 3,4255 ,71681 46 

hoog betrokken 3,2245 ,53368 14 

Total 3,3786 ,67971 60 

Total laag betrokken 3,4513 ,62322 88 

hoog betrokken 3,4375 ,61035 32 

Total 3,4476 ,61729 120 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Tekstaantrekkelijkheid  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,198(a) 3 ,399 1,049 ,374 

Intercept 1093,054 1 1093,054 2872,149 ,000 

Inhoudelijk_frame 1,086 1 1,086 2,853 ,094 

Betrokkenheid ,035 1 ,035 ,091 ,763 

Inhoudelijk_frame * 
Betrokkenheid ,611 1 ,611 1,604 ,208 

Error 44,146 116 ,381     

Total 1471,673 120       

Corrected Total 45,344 119       

a  R Squared = ,026 (Adjusted R Squared = ,001) 
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5.4.2 

Interactie effect van betrokkenheid x inhoudelijk frame voor BZO-attitudes 

 
 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: BZOattitudes  

Inhoudelijk_frame Betrokkenheid Mean Std. Deviation N 

positief laag betrokken 3,8492 ,41000 42 

hoog betrokken 4,0370 ,54023 18 

Total 3,9056 ,45656 60 

negatief laag betrokken 3,8370 ,44443 46 

hoog betrokken 3,6905 ,41400 14 

Total 3,8028 ,43854 60 

Total laag betrokken 3,8428 ,42594 88 

hoog betrokken 3,8854 ,51228 32 

Total 3,8542 ,44873 120 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: BZOattitudes  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,992(a) 3 ,331 1,669 ,177 

Intercept 1377,022 1 1377,022 6954,028 ,000 

Inhoudelijk_frame ,746 1 ,746 3,768 ,055 

Betrokkenheid ,010 1 ,010 ,050 ,823 

Inhoudelijk_frame * 
Betrokkenheid ,648 1 ,648 3,271 ,073 

Error 22,970 116 ,198     

Total 1806,514 120       

Corrected Total 23,962 119       

a  R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = ,017) 
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5.4.3 

Interactie effect van betrokkenheid x inhoudelijk frame x linguïstisch frame voor 

Tekstbegrijpelijkheid 

 
 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Tekstbegrijpelijkheid  

Betrokkenheid Inhoudelijk_frame Linguistisch_frame Mean Std. Deviation N 

laag betrokken positief positief 3,7576 ,57673 22 

negatief 3,8000 ,75626 20 

Total 3,7778 ,66020 42 

negatief positief 3,9236 ,56032 24 

negatief 3,5985 ,90947 22 

Total 3,7681 ,75725 46 

Total positief 3,8442 ,56808 46 

negatief 3,6944 ,83611 42 

Total 3,7727 ,70854 88 

hoog betrokken positief positief 3,5625 ,75033 8 

negatief 4,1000 ,49191 10 

Total 3,8611 ,65989 18 

negatief positief 3,3889 ,65546 6 

negatief 3,7500 ,42725 8 
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Total 3,5952 ,54582 14 

Total positief 3,4881 ,69018 14 

negatief 3,9444 ,48507 18 

Total 3,7448 ,61781 32 

Total positief positief 3,7056 ,62004 30 

negatief 3,9000 ,68593 30 

Total 3,8028 ,65562 60 

negatief positief 3,8167 ,60861 30 

negatief 3,6389 ,80478 30 

Total 3,7278 ,71305 60 

Total positief 3,7611 ,61169 60 

negatief 3,7694 ,75296 60 

Total 3,7653 ,68309 120 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Tekstbegrijpelijkheid  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,540(a) 7 ,506 1,090 ,375 

Intercept 1276,922 1 1276,922 2750,970 ,000 

Betrokkenheid ,111 1 ,111 ,239 ,626 

Inhoudelijk_frame ,447 1 ,447 ,963 ,329 

Linguistisch_frame ,543 1 ,543 1,169 ,282 

Betrokkenheid * 
Inhoudelijk_frame ,341 1 ,341 ,734 ,393 

Betrokkenheid * 
Linguistisch_frame 1,996 1 1,996 4,300 ,040 

Inhoudelijk_frame * 
Linguistisch_frame ,423 1 ,423 ,912 ,342 

Betrokkenheid * 
Inhoudelijk_frame * 
Linguistisch_frame 

,052 1 ,052 ,113 ,738 

Error 51,987 112 ,464     

Total 1756,806 120       

Corrected Total 55,528 119       

a  R Squared = ,064 (Adjusted R Squared = ,005) 
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Het 2x2 effect dat bij bovenstaande berekening (betrokkenheid x inhoudelijk frame x 

linguïstisch frame voor tekstbegrijpelijkheid) naar voren kwam: 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Tekstbegrijpelijkheid  

Linguistisc

h_frame Betrokkenheid Mean Std. Deviation N 

positief laag betrokken 3.8442 .56808 46 

hoog betrokken 3.4881 .69018 14 

Total 3.7611 .61169 60 

negatief laag betrokken 3.6944 .83611 42 

hoog betrokken 3.9444 .48507 18 

Total 3.7694 .75296 60 

Total laag betrokken 3.7727 .70854 88 

hoog betrokken 3.7448 .61781 32 

Total 3.7653 .68309 120 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tekstbegrijpelijkheid     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2.151
a
 3 .717 1.558 .203 

Intercept 1299.095 1 1299.095 2823.228 .000 

Linguistisch_frame .545 1 .545 1.184 .279 

Betrokkenheid .065 1 .065 .142 .707 

Linguistisch_frame * 

Betrokkenheid 
2.129 1 2.129 4.627 .034 

Error 53.377 116 .460   

Total 1756.806 120    

Corrected Total 55.528 119    

a. R Squared = .039 (Adjusted R Squared = .014)    
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