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Samenvatting 
 

Dit onderzoek had als doel om het effect van gelijkenis tussen een personage en de lezer van 

een testimonial op attitude en intentie te onderzoeken en de rol van identificatie in dit 

proces te verklaren. Daarbij werd gekeken naar de donorverhalen van stichting Matchis die 

men ervan proberen te overtuigen om zich te registreren als stamceldonor. Eerdere 

literatuur wijst uit dat gelijkenis een overtuigend effect kan hebben. Over de mediërende rol 

van identificatie hierin is de literatuur echter verdeeld. Gelijkenis werd op basis van het 

geslacht en leeftijd gemanipuleerd, wat leidde tot vier tekstversies: twee teksten voor de 

gelijke conditie (tekst met een jonge vrouw voor vrouwelijke participanten en een tekst met 

een jonge man voor mannelijke participanten) en twee teksten voor de ongelijke conditie 

(oude man voor vrouwen en oude vrouw voor mannen). Voor het experiment vulden 72 

participanten een vragenlijst in die de waargenomen gelijkenis, identificatie, attitude en 

intentie bevroeg. Uit de resultaten bleek dat gelijkenis geen significant effect had op 

attitude, maar wel op intentie. Verder bleek identificatie geen mediator te zijn voor het 

effect van gelijkenis op attitude. Voor het effect van gelijkenis op intentie bleek identificatie 

echter wel een mediator te zijn. De resultaten suggereren dat gelijkenis een overtuigend 

effect kan hebben en dat identificatie dit effect medieert. Er is echter meer onderzoek nodig 

dat voor zowel attitude als intentie een effect vindt van gelijkenis en identificatie voor een 

optimaal beeld van de werking van gelijkenis en identificatie in het overtuigingsproces. 

Inleiding 
 
Matchis is een stichting die passende stamceldonoren zoekt voor patiënten die aan ernstige 

bloedaandoeningen als leukemie lijden. Stamcellen van een gezonde donor kunnen deze 

patiënten namelijk genezen. Matchis probeert meer stamceldonoren te werven, omdat het 

vandaag de dag nog niet mogelijk is om voor elke patiënt een passende stamceldonor te 

vinden. De kans is namelijk zeer klein om een geschikte match te vinden tussen een patiënt 

en een niet-verwante donor. Het is daarom van belang dat meer mensen zich aanmelden als 

stamceldonor, zodat de kans op een match tussen donor en patiënt toeneemt. Matchis is 

voornamelijk op zoek naar donoren tussen de 18 en 35 jaar, omdat de kwaliteit van de 

stamcellen dan het beste is, wat zorgt voor een hogere slagingskans van de transplantatie 

(Matchis, z.d.). In het strategisch plan (Matchis, 2019) van de stichting zeggen zij dan ook dat 
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de doelgroep van de actieve werving in deze leeftijdscategorie zal liggen. Daarnaast staat in 

dit verslag dat tot dusver voornamelijk vrouwen zich hebben aangemeld als reactie op de 

verschillende wervingsacties die de stichting organiseerde. Er zijn echter mannelijke donoren 

nodig, want Matchis laat in het strategisch plan weten dat voor een mannelijke patiënt het 

beste een mannelijke donor kan worden gevonden, omdat er dan minder kans op afstoting 

van de stamcellen is. Daarom is het van belang dat juist deze groep wordt overtuigd om zich 

te registreren als stamceldonor, zodat ook mannelijke patiënten aan een donor geholpen 

kunnen worden. 

Matchis gebruikt meerdere middelen om hun doelgroep te bereiken. Zo hebben ze 

een Youtube-kanaal waarop verschillende informatieve video’s over stamceldonatie te 

vinden zijn, maar ook video’s over patiënten of donoren die hun ervaringen delen. Op hun 

website zijn eveneens donor- en patiëntverhalen te vinden. Verder zijn er meerdere 

reclames van de stichting in omloop op andere kanalen (bijv. Instagram) waar zij jongeren 

proberen te overtuigen om zich te registreren als stamceldonor. De focus ligt in dit 

onderzoek op de donorverhalen die Matchis heeft opgesteld. In deze donorverhalen delen 

mensen die al eerder een stamceldonatie hebben gedaan hun ervaring. We kunnen deze 

verhalen typeren als testimonials. Een testimonial is een overtuigende tekst waarin iemand 

zijn of haar persoonlijke ervaring met een specifiek onderwerp deelt (Dillard & Main, 2013). 

Deze testimonials kunnen op meerdere dimensies een overtuigend effect hebben. Een van 

deze dimensies is de gelijkenis tussen het personage in de testimonial en degene die de 

testimonial leest (Martin, Wentzel & Tomczak, 2008). Dat wil zeggen dat wanneer de 

testimonial een personage bevat dat op de lezer lijkt, deze mogelijk overtuigender is dan 

wanneer het personage niet op de lezer lijkt. De literatuur brengt dit effect vaak in verband 

met identificatie waarbij de lezer zich in de schoenen plaatst van het personage en de 

gebeurtenissen vanuit zijn/haar oogpunt beleeft (De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes, 

2012). Het effect van gelijkenis op overtuiging zou dus mogelijk verklaard kunnen worden 

door identificatie (Cohen, Weimann-Saks & Mazor-Tregermann, 2018). Onderzoek naar het 

effect van gelijkenis op overtuiging en de rol van identificatie hierin vindt geen eenduidige 

resultaten. De een vindt wel steun (Chen, Bell & Taylor, 2016), maar anderen vinden geen 

bewijs (Cohen et al., 2018).  

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen hoe testimonials in de vorm van een 

donorverhaal invloed kunnen hebben op de overtuiging op mensen om zich te registreren 
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als stamceldonor. De focus ligt daarbij op de rol van gelijkenis, namelijk of een donorverhaal 

overtuigender is wanneer het personage lijkt op de lezer dan wanneer er geen gelijkenis is 

tussen de twee. Verder zal worden onderzocht of identificatie dit effect van gelijkenis op 

overtuiging mogelijk medieert. Overtuiging zal worden gemeten aan de hand van de 

variabelen attitude én intentie. Deze twee variabelen worden namelijk als goede 

voorspellers van gedrag gezien (Ajzen, 1991). 

 De bevindingen van dit onderzoek kunnen meer inzicht bieden in de werking van 

gelijkenis en identificatie in het overtuigingsproces van testimonials over het registreren als 

stamceldonor. De bevindingen kunnen daarmee ook hulp bieden aan stichting Matchis in 

het effectief werven van nieuwe stamceldonoren. De resultaten kunnen de stichting 

namelijk een beeld geven van mogelijke strategieën die gebruikt kunnen worden voor de 

overtuiging van de doelgroep om zich te registreren als stamceldonor. Als Matchis met deze 

strategieën meer stamceldonoren weet te vinden, zal dat op zijn beurt weer zorgen dat 

meer patiënten met een ernstige bloedaandoening kunnen worden genezen 

Theoretisch kader 
 

Testimonials en Gelijkenis 
Een middel dat vaak wordt gebruikt door adverteerders om mensen te overtuigen om iets te 

doen is een testimonial. Een testimonial kan gedefinieerd worden als een tekst waarin 

iemand zijn of haar persoonlijke ervaring deelt met een bepaald onderwerp met als doel om 

de lezer te overtuigen (Dillard & Main, 2013). In de literatuur wordt veel onderzoek gedaan 

naar de werking van testimonials in het beïnvloeden van gedrag, zoals gezondheidsgedrag 

(Dillard & Main, 2013; Chen et al., 2016; De Wit, Das & Vet, 2008), maar ook koopgedrag 

(Martin et al., 2009; Appiah, 2007). Een testimonial kan op verschillende wijzen voorkomen. 

Zo is er de typical person (TP) testimonial, waarbij een onbekend persoon die representatief 

is voor de doelgroep aan het woord is (Martin et al., 2008). Twee andere typen testimonials 

die Martin et al. (2008) noemen zijn de celebrity testimonials, waar een bekend persoon een 

product of dienst aanraadt, en de expert testimonials, waar een expert een product 

aanbeveelt, bijvoorbeeld een tandarts die een bepaalde tandpasta aanraadt. Het type waar 

in dit onderzoek op gefocust zal worden is de TP testimonial. In de donorverhalen van 

Matchis worden namelijk onbekende mensen gebruikt die hun ervaring met stamceldonatie 
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delen. De personen die aan het woord zijn in de donorverhalen kunnen ook tot de doelgroep 

die ze willen bereiken gerekend worden (namelijk tussen de 18 en 35 jaar). 

Eerder onderzoek naar testimonials wijst uit dat dit type tekst inderdaad een 

overtuigend effect kan hebben op gezondheidsgedrag (De Wit et al., 2008; Dillard & Main, 

2013; Dillard, Fagerlin, Dal Cin, Zikmund-Fisher & Ubel, 2010). Martin et al. (2008) 

beargumenteren dat er meerdere manieren zijn waarop testimonials een overtuigend effect 

hebben. Een van deze manieren is door middel van het oproepen van gelijkenis tussen de 

persoon in de testimonial en de ontvanger ervan. Deze gelijkenis kan op meerdere vlakken 

bestaan. Zo kan er sprake zijn van een meer oppervlakkige gelijkenis waarbij de lezer en het 

personage overeenkomsten hebben op het gebied van demografische kenmerken, zoals 

leeftijd, geslacht en nationaliteit. Er kan echter ook gelijkenis zijn tussen de lezer en het 

personage op het gebied van attitudes en overtuigingen.  

Er zijn meerdere onderzoeken naar gelijkenis die uitwijzen dat een hoge gelijkenis 

tussen het personage in de tekst en de lezer een effectieve werking heeft op de 

overtuigingskracht van de tekst. Zo deden Andsager, Bemker, Choi en Torwel (2006) 

onderzoek naar het effect van gelijkenis in een overtuigende tekst over zonnebescherming 

onder studenten. Manipulaties van gelijkenis werden in dit onderzoek gemaakt op basis van 

het alcoholgebruik en het sociale leven van het personage. Uit het onderzoek bleek dat de 

participanten de tekst overtuigender vonden wanneer het personage op hen leek (drinkt 

alcohol/sociaal) dan wanneer diegene niet op hen leek (geen alcohol/niet sociaal). Ook 

Chan, Lam, Chow, Fong en Law (2017) vonden een effect van gelijkenis tussen lezer en de 

schrijver van een review (qua demografische kenmerken en voorkeuren) op de intentie om 

een bepaald hotel te boeken. 

De bespreking van deze studies laat blijken dat gelijkenis een overtuigend effect kan 

hebben om bepaald gedrag uit te voeren. In dit onderzoek zal onderzocht worden of dit 

effect ook stand kan houden in de donorverhalen over stamceldonatie, waar het beoogde 

gedrag betrekking heeft op het helpen van iemand anders in plaats van jezelf. Men zou 

namelijk kunnen verwachten dat mensen minder belang stellen aan het helpen van een 

onbekend persoon. De onderzoeksvraag die hiervoor is opgesteld is als volgt: 
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Onderzoeksvraag 1 (OV1): Leidt een donorverhaal met een personage dat op de lezer lijkt 

tot een hogere attitude en intentie dan een donorverhaal met een personage dat niet op de 

lezer lijkt? 

 

Identificatie als verklaring voor het overtuigende effect van gelijkenis in testimonials 

Eerdere literatuur beargumenteert dat het effect van gelijkenis op overtuiging kan worden 

verklaard door identificatie. Dat wil zeggen dat identificatie het effect van gelijkenis op 

attitude en intentie medieert. De Graaf et al. (2012, p. 804) definiëren identificatie als “een 

ervaring waarbij de lezer het perspectief van een personage in een narratief aanneemt en de 

gebeurtenissen door de ogen van dat personage ziet”. De lezer neemt daarbij de doelen en 

plannen van die persoon aan en ervaart emoties of empathie bij het succes of falen van deze 

plannen. Volgens De Graaf et al. (2012) roept de gelijkenis tussen de lezer en het personage 

identificatie met het personage op bij de lezer. Ook Cohen et al. (2018) spreken over dit 

effect. Zij noemen de similarity-identification hypothesis (p. 508). Volgens deze hypothese 

zou identificatie worden verhoogd door de gelijkenis tussen een personage en de lezer. De 

reden die wordt gegeven voor dit effect is dat het makkelijker is om iemand te begrijpen, en 

jezelf in iemand te vinden, wanneer diegene op jou lijkt. Daarnaast kan gelijkenis ertoe 

leiden dat de lezer het personage aardiger/leuker vindt en laat het de gebeurtenissen en 

situaties in het verhaal realistischer lijken. De gelijkenis geeft de lezer daarmee de 

mogelijkheid en de behoefte om zich te identificeren met het personage in een tekst (Cohen 

et al. (2018). Eerder onderzoek wijst uit dat gelijkenis inderdaad tot meer identificatie kan 

leiden (Chen et al., 2017; Dillard & Main, 2013; Kim, 2018). 

De oproeping van identificatie door gelijkenis zou op zijn beurt weer invloed hebben 

op overtuiging (De Graaf et al., 2012; Dillard & Main, 2013). Dit wordt in de literatuur in 

verband gebracht met de Social Cognitive Theory (SCT) van Bandura (1986) die stelt dat 

mensen eerder bepaald gedrag uit zullen voeren wanneer ze zien dat een ander dit gedrag 

succesvol uitvoert (observational learning). Wanneer men zich identificeert met een 

personage, zijn zij eerder geneigd om het gedrag wat zij observeren van dat personage over 

te nemen. Identificatie faciliteert dan dus observational learning, wat kan leiden tot 

gedragsverandering (De Graaf et al. 2012).  

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de rol van gelijkenis en identificatie in het 

overtuigingsproces. Er zullen hier een aantal van deze studies worden besproken. Allereerst 
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keken Chen et al. (2016) naar het effect van gelijkenis tussen het personage en de lezer in 

een testimonial op overtuiging. Deze testimonial had als doel om mensen te overtuigen om 

minder cafeïne te consumeren, omdat dit slecht is voor de gezondheid. Ze keken in het 

onderzoek onder andere naar de variabele identificatie. In het experiment kregen de 

participanten ofwel een tekst te lezen met een persoon die op hen leek (qua geslacht en 

leeftijd) ofwel een tekst met een persoon die vrijwel niet op hen leek (ander geslacht, 

oudere leeftijd). Een belangrijke bevinding van dit onderzoek was dat gelijkenis een effect 

had op identificatie, wat leidde tot een sterkere overtuigingskracht. Dit onderzoek biedt 

daarmee bewijs dat identificatie een mediator kan zijn tussen gelijkenis en overtuiging. In dit 

onderzoek zal eenzelfde soort manipulatie worden uitgevoerd als die in het experiment van 

Chen et al. (2016), namelijk op basis van de leeftijd en het geslacht van het personage. 

In het onderzoek van Igartua en Fiuza (2018) werd ook een mediërend effect 

gevonden van identificatie tussen gelijkenis en gedrag. De voorspeller van gedrag in dit 

onderzoek was risicoperceptie van geweld tegen vrouwen. Uit de resultaten bleek dat 

vrouwen een hogere mate van risico ervaarden wanneer zij een video zagen van iemand uit 

hetzelfde land als waar zij wonen dan wanneer de video een personage bevatte die uit een 

ander land kwam en dat dit effect werd gemedieerd door onder andere identificatie.  

Ooms, Hoeks en Jansen (2019) vonden echter maar deels bewijs voor het effect van 

gelijkenis en identificatie op attitude en intentie. In dit onderzoek werd een experiment 

uitgevoerd waarbij de leeftijd en het geslacht van het personage in de tekst werden 

gemanipuleerd, omdat deze factoren relevant waren voor de onderwerpen van de teksten 

(borstkanker voor vrouwelijke participanten en teelbalkanker voor mannelijke 

participanten). De vrouwelijke participanten lazen een tekst over borstkankerscreening van 

ofwel een jonge vrouw ofwel een oudere vrouw. De mannelijke participanten lazen een 

tekst over teelbalkankerscreening met een personage die ofwel een jonge man was ofwel 

een oudere man. Er waren zowel jonge participanten (tussen 18 en 30) als oudere 

participanten (40+). Ze vonden alleen een effect van leeftijdsgelijkenis op identificatie en 

intentie bij de jongere participanten. Voor de oudere participanten werd helemaal geen 

effect gevonden. Ooms et al. (2019) verklaren dit door de belangrijke rol die leeftijdsgenoten 

spelen in het leven van jongeren, wat bij volwassenen (bijna) niet het geval is. Er is dus geen 

bewijs gevonden voor alle leeftijden, maar noemenswaardig is dat de gevonden effecten wel 
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gelden voor de leeftijdscategorie die in deze studie ook centraal staat, namelijk jongeren 

tussen de 18 en 35 jaar oud. 

Cohen et al. (2018) hebben in hun onderzoek de eerdergenoemde similarity-

identification hypothesis getest. Ze wilden dus weten of gelijkenis tussen de lezer en een 

personage een positieve invloed heeft op identificatie. Ze keken daarbij ook wat het effect 

was op de attitude. Dit deden ze door middel van twee experimenten. In het eerste 

experiment werd gelijkenis gemanipuleerd op basis van geslacht en nationaliteit in een 

verhaal over de verantwoordelijkheid van de overheid voor het bestrijden van de hoge 

kosten van levensonderhoud. De belangrijkste afhankelijke variabelen die werden gemeten 

waren de waargenomen gelijkenis van de lezer, identificatie en attitude. Er werd in dit 

experiment geen effect van gelijkenis op identificatie en attitude gevonden. Ook bleek 

identificatie geen mediator te zijn tussen gelijkenis en attitude. In het tweede experiment 

werden de leeftijd en woonplaats gemanipuleerd. De afhankelijke variabelen waren 

hetzelfde als het eerste experiment. Ook in dit onderzoek boden de resultaten geen steun 

aan de similarity-identification hypothesis en bleek identificatie geen mediator te zijn. Het 

onderzoek van Cohen et al. (2018) heeft dus geen bewijs gevonden voor het effect van 

gelijkenis op identificatie of overtuiging. Ze beargumenteren dat dit mogelijk komt doordat 

het een (redelijk lang) verhaal was waardoor de participanten zich verloren in de wereld van 

het verhaal. Daarbij maakte de eigen wereld van de participanten niet echt meer uit, 

waardoor gelijkenis mogelijk zijn effect kwijtraakte. In dit onderzoek wordt echter gekeken 

naar een (korte) testimonial, dus het zou hier wel mogelijk kunnen zijn om een effect te 

vinden. 

Na het bespreken van deze literatuur wordt duidelijk dat er geen eenduidige 

resultaten worden gevonden over het effect gelijkenis en identificatie op attitude en 

intentie. Dit onderzoek zal daarom proberen om meer inzicht te bieden in de rol van 

gelijkenis en identificatie in het overtuigingsproces bij testimonials. Dit onderzoek is relevant 

omdat het gaat over gedrag met betrekking tot andermans gezondheid in plaats van gedrag 

om de eigen gezondheid te helpen (Chen et al., 2016; Ooms et al., 2019). Het onderzoek kan 

daarmee in kaart brengen of gelijkenis en identificatie bij dit type gedrag eenzelfde soort rol 

spelen en ook effect hebben op de overtuigingskracht om dit gedrag uit te voeren. Om de rol 

van identificatie te onderzoeken is de volgende deelvraag opgesteld: 
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Onderzoeksvraag 2 (OV2): In hoeverre medieert identificatie het effect van gelijkenis op 

attitude en intentie? 

Methode 
 

Participanten en procedure 
Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarbij de data voor het experiment zijn 

verzameld via een vragenlijst. De participanten uit dit onderzoek bestaan uit mannen en 

vrouwen tussen de 18 tot en met 35 jaar oud. In totaal hebben er 88 mensen de vragenlijst 

ingevuld. Hiervan vielen echter 16 participanten af, omdat zij zeer snel (namelijk na 0 tot 20 

seconde) doorklikten bij het lezen van de tekst waardoor het onmogelijk was dat zij de tekst 

gelezen hadden. Deze participanten zijn daarom uitgesloten van het onderzoek. Uiteindelijk 

hebben er dus 72 mensen meegedaan met het onderzoek, waarvan 29 mannen (40,3%) en 

43 vrouwen (59,7%). De gemiddelde leeftijd was 24 jaar oud (SD= 3,6). Het hoogst genoten 

opleidingsniveau was bij de meeste participanten wetenschappelijk onderwijs (N=43). De 

rest van de participanten deden HBO (N=20), MBO (N=5) of VWO (N=4).  

De vragenlijst is online verstuurd naar participanten. Vervolgens is hen gevraagd om 

dit weer door te sturen naar andere mensen. Wanneer de participanten de link aanklikten 

kwamen ze op een beginscherm met een introductietekst. Hierin werd hen verteld dat dit 

een onderzoek was voor een bachelor eindwerkstuk aan de Universiteit Utrecht naar de 

communicatie van stichting Matchis. Verder werd de participant in dit stukje geïnformeerd 

over de vrijwillige en anonieme deelname. Daarbij werd hen duidelijk gemaakt dat ze indien 

nodig ten aller tijde konden stoppen met hun deelname aan dit onderzoek. Tenslotte moest 

door middel van een vinkje toestemming gegeven worden voor de deelname door de 

participant. Wanneer de participant toestemming had gegeven werd hij/zij willekeurig 

doorverwezen naar een van de tekstversies. Na het lezen van de tekst konden ze beginnen 

met de vragenlijst. Bij het afsluiten van de vragenlijst kregen de participanten nog een korte 

mededeling waarin zij werden geïnformeerd dat ze de vragenlijst hadden afgerond en 

werden bedankt voor hun deelname. Hierbij werd vermeld dat de gelezen tekst niet een 

originele tekst van Matchis was, maar een tekst die op basis van bestaand materiaal van 

Matchis was opgesteld. Het bericht werd afgesloten met de link naar de website van 

Matchis. 
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Materiaal 
Voor dit onderzoek zijn vier teksten opgesteld (zie bijlage 1). Deze teksten zijn gebaseerd op 

de donorverhalen die op het Youtube-kanaal van stichting Matchis te vinden zijn. Een aantal 

van deze video’s zijn bekeken en op basis daarvan is één donorverhaal gecreëerd. Deze tekst 

gaat over een persoon die vertelt over zijn/haar ervaring met stamceldonatie. Hierin 

vertelde diegene over waarom hij/zij zich had opgegeven, hoe ze werden op geroepen, hoe 

de donatie verliep, hoe dit voelde en dat ze erg blij waren dat ze hun stamcellen hadden 

gedoneerd. 

Vervolgens zijn er vier tekstversies gecreëerd. Manipulaties zijn gemaakt op het 

geslacht van het personage in de tekst en zijn/haar leeftijd. Deze manipulatie zijn gebaseerd 

op de onderzoeken van Ooms et al. (2019) en Chen et al. (2016), waarin de teksten ook 

werden gemanipuleerd op de leeftijd en het geslacht van het personage. Er waren 

uiteindelijk twee condities. Vrouwen in de conditie met een personage die op hen leek 

(‘gelijke conditie’) kregen een verhaal van een jonge vrouw te lezen, namelijk Marjolein van 

24 jaar. Mannen in deze conditie kregen een donorverhaal van een jonge man te lezen, 

namelijk Jan van 24 jaar. Vrouwen in de conditie met een personage dat niet op hen leek 

(‘ongelijke conditie’) kregen een donorverhaal van een oudere man te lezen, namelijk Jan 

van 64 jaar oud. De mannelijke participanten in deze conditie kregen een verhaal van een 

oudere vrouw, namelijk de 64-jarige Marjolein. De leeftijd en het geslacht van het personage 

werd aan de participanten duidelijk gemaakt in een proloog, maar ook in het verhaal van het 

personage werd inhoudelijke informatie toegevoegd die duidt op een bepaald geslacht en 

leeftijd. Zo werd bij de mannelijke personages genoemd dat zij voetbalden en bij de 

vrouwelijke personages dat ze hadden gewinkeld. Verder werd bij de oudere personages 

genoemd dat ze kleinkinderen hadden en bij de jongere personages dat ze naar een festival 

gingen. Deze informatie werd gegeven om de manipulaties aan te sterken. De twee teksten 

met het gelijke personage (jonge man/jonge vrouw) waren beide 348 woorden lang. De 

twee teksten met het ongelijke personage (oudere man/oudere vrouw) waren 350 woorden 

lang. 
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Meetinstrumenten 
De vragenlijst (zie bijlage 2) heeft een aantal variabelen getest. Allereerst werd de 

participant om een aantal demografische kenmerken gevraagd, namelijk geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau.  

Identificatie werd door 5 items gemeten op een 7-puntschaal (1= helemaal mee oneens, 7= 

helemaal mee eens). Deze items waren afkomstig van Hoeken, Kolthoff en Sanders (2016), 

bijvoorbeeld: “Ik beeldde tijdens het lezen in hoe het zou zijn om de persoon uit de tekst te 

zijn”. Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat de vijf items voldoende samenhingen 

(Cronbach’s  = 0,76). Daarom is besloten om een gemiddelde score van de items te 

berekenen. Een hogere score op dit gemiddelde betekent dat er een hoge mate van 

identificatie is waargenomen. 

Attitude werd gemeten door een schaal van Ooms et al. (2019). Er waren 4 items die 

de attitude ten opzichte van het registeren als stamceldonor bevroegen op een 7-

puntschaal. De antwoordopties waren hoe slecht (=1) vs. goed (=7), onbelangrijk vs. 

belangrijk, nutteloos vs. nuttig en ineffectief vs. effectief het registreren als stamceldonor 

was. Dezelfde 4 items zijn toegevoegd aan de vragen die de attitude over stamceldonatie 

zelf bevroegen.  Deze worden allebei gemeten om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te 

krijgen van de attitude. Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat de 8 items voldoende 

samenhingen (Cronbach’s  = 0,9), dus er is besloten om een gemiddelde score te 

berekenen. Een hogere score betekent hierbij dat de participant een positievere attitude 

heeft ten opzichte van stamceldonorregistratie en stamceldonatie. 

Intentie werd gemeten aan de hand van aangepaste versies van 3 items van Giles, 

McClenahan, Cairns en Mallet (2004). De items in hun onderzoek gingen over het doneren 

van bloed, dus de stellingen zijn voor dit onderzoek in plaats daarvan veranderd naar het 

registreren als stamceldonor. Een van deze vragen is: “Ik ga mij binnenkort registreren als 

stamceldonor” (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens). Deze items bleken 

voldoende samen te hangen (Cronbach’s  = 0,95). Daarom is ervoor gekozen om een 

gemiddelde score van de 3 items te berekenen. Een hogere score betekent daarbij dat de 

participant een hogere intentie heeft om zichzelf te registreren als stamceldonor. 

Waargenomen gelijkenis is gemeten om te testen of de manipulatie van gelijkenis 

geslaagd is. Dit werd aan de hand van 3 items van Cohen et al. (2018) gemeten. Een 
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voorbeeld van een uitspraak is: “De persoon uit de tekst en ik hebben veel met elkaar 

gemeen”. De participanten gaven op een 7-puntschaal aan of ze het met de stellingen eens 

of oneens waren (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens). Uit de 

betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat de drie items samenhingen (Cronbach’s  = 0,95). 

Daarom is ervoor gekozen om voor deze 3 items een gemiddelde score te berekenen, 

waarbij een hogere score betekent dat de lezer meer gelijkenis met het personage ervaart. 

Controlevariabelen werden gemeten om alternatieve verklaringen uit te sluiten. Dit 

waren vragen over de tekst zelf en de ervaring met stamceldonatie (of een andere soort 

donatie) en stichting Matchis. De participanten moesten op een 7-puntschaal aangeven hoe 

saai (=1) vs. boeiend (=7), moeilijk vs. makkelijk, ongeloofwaardig vs. geloofwaardig, 

onleesbaar vs. leesbaar ze de tekst vonden. Deze 4 items zijn een samenstelling van 

bestaand onderzoek. Tot slot zijn ook transportatie en waargenomen relevantie gemeten, 

maar deze zijn niet meegenomen in de analyses. Deze zullen daarom ook niet nader 

besproken worden. 

 

Data-analyse 
Allereerst is er een Independent-Sample T-test uitgevoerd om te onderzoeken of de 

manipulatie geslaagd is. Om te onderzoeken hoe de controle variabelen samenhingen met 

de afhankelijke variabelen zijn ook Independent-Sample T-toetsen uitgevoerd. Ook is er een 

correlatieanalyse gedaan om te onderzoeken hoe de afhankelijke variabelen met elkaar 

samenhangen. Om OV1 te beantwoorden is een Independent-Sample T-test uitgevoerd. 

Daarbij werd gekeken naar de verschillen in effect tussen de gelijke en ongelijke conditie op 

attitude en intentie. Tot slot is voor het beantwoorden van OV2 een mediatie-analyse 

uitgevoerd aan de hand van de PROCESS plug-in van Hayes (model 4, 2017) om te 

onderzoeken of identificatie een mediator was voor het effect van gelijkenis op attitude en 

intentie. 

Resultaten 
 

Randomisatiecheck 
Er is aan de hand van een Chi- kwadraat toets een randomisatiecheck uitgevoerd om te 

onderzoeken of de deelnemers gelijk verdeeld waren over de condities op het gebied van 

geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Hieruit bleek dat geslacht (X2(1) = 0,395, p = 0,53), 
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opleidingsniveau (X2(3) = 1,39, p = 0,71) en leeftijd (X2(15), p = 0,266) over het algemeen 

gelijk verdeeld waren over de twee condities. In de gelijke conditie zaten in totaal 34 

participanten en in de ongelijke conditie 38 participanten. 

 

Manipulatiecheck 
Om te analyseren of de manipulatie van gelijkenis in de teksten geslaagd is, is er een 

independent-sample t-test uitgevoerd. Er bleek een significant verschil te zijn in de mate van 

gelijkenis die de participanten ervaarden tussen de twee condities (t(70) = -3,62, p = 0,001). 

De participanten die de tekst lazen met een personage dat op hen leek (zelfde geslacht en 

leeftijdscategorie) namen meer gelijkenis waar (M= 3,88, SD= 1,39) dan de participanten die 

een tekst lazen van iemand die niet op hen leek (M= 2,79, SD= 1,18). 

 

Gemiddelden en correlaties 
In tabel 1 staan de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen 

identificatie, attitude en intentie. Ook staan de correlaties tussen deze afhankelijke 

variabelen in deze tabel. Uit de correlatieanalyse bleek dat alle afhankelijke variabelen 

significant met elkaar samenhingen. 

 

Tabel 1.  

Gemiddelden (en standaarddeviaties) voor de drie afhankelijke variabelen in de twee 

condities en correlaties tussen de afhankelijke variabelen 

Variabelen Geen 

gelijkenis(N=38) 

Gelijkenis 

(N=34) 

1 2 3 

1. Identificatie 4,97 (0,78) 5,58 (0,94)    

2. Attitude 6,14 (0,91) 6,40 (0,80) 0,45**   

3. Intentie 3,52 (1,81) 4,74 (1,82) 0,55** 0,55**  

*p < 0,05, **p < 0.005 

 

Controlevariabelen 
Er is ook gekeken naar de relatie tussen de controlevariabelen over bekendheid met Matchis 

en stamceldonatie en of zij hier zelf al ervaring mee hadden of iemand kenden die al 

ervaring had met stamceldonatie. Uit t-toetsen bleek dat er bij drie van deze vragen een 
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aantal significante relaties bestonden met de afhankelijke variabelen. Zo bleek de eerste 

vraag over of de participant al bekend was met Matchis een significante relatie te hebben 

met attitude (t(61,8) = 3,83, p = 0,000) en intentie (t(63,6) = 3,66, p = 0,001). De variabelen 

scoorden hoger wanneer de participanten al bekend waren met Matchis. Ook de tweede 

vraag of de participant al bloed- of plasmadonor was bleek een significant verband te 

hebben met attitude (t(29,3) = 2,81, p = 0,009) en intentie (t(70) = 2,76, p = 0,007). De 

participanten die al bloed of plasma doneerden hadden dus een hogere score op de attitude 

en intentie. Als laatst heeft ook de derde vraag, waarin wordt gevraagd of de participant al 

ervaring heeft met stamceldonatie, een significante relatie met attitude (t(68,5) = -6,57, p = 

0,000), intentie (t(70) = -4,08, p = 0,000), identificatie (t(70) = -2,97, p = 0,004) en 

waargenomen gelijkenis (t(70)= -2,44, p = 0,017). De participanten die al ervaring hadden 

met stamceldonatie scoorden dus hoger op deze variabelen. De hierboven genoemde 

vragen zijn door de gevonden samenhang meegenomen in de mediatie-analyse. De andere 

twee vragen hingen niet samen met de afhankelijke variabelen en zijn daarom niet 

meegenomen in de mediatie-analyse. 

 

Effect van Gelijkenis (OV1) 
Om OV1 te kunnen beantwoorden is er gekeken naar de relatie tussen de condities en de 

attitude en intentie. Deze vraag is als volgt: Leidt een donorverhaal met een personage dat 

op de lezer lijkt tot een hogere attitude en intentie dan een donorverhaal met een 

personage dat niet op de lezer lijkt? Ook hiervoor zijn t-toetsen uitgevoerd en de 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn eveneens te vinden in tabel 1.  Er werd geen 

significant verschil gevonden tussen de condities voor de attitude over 

stamceldonatieregistratie (t(70) = -1,29, p = 0,201). Wel werd er een verschil gevonden in de 

intentie om zich te registreren als stamceldonor tussen de twee condities (t(70) = -2,84), p = 

0,006). De participanten in de gelijke conditie hadden een hogere intentie om zich te gaan 

registreren (M = 4,74, SD = 1,82) dan de participanten in de ongelijke conditie (M = 3,52, SD 

= 1,81). Dit suggereert dat het donorverhaal van iemand die op de lezer ervan lijkt 

overtuigender is dan wanneer de persoon in het donorverhaal niet op de lezer lijkt. 
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Mediatie-analyse (OV2) 
Uit een t-toets bleek dat er een significant verschil was in de mate van identificatie tussen de 

gelijke en ongelijke conditie (t(70) = -3,03, p = 0,003). De participanten die een donorverhaal 

lazen met een personage dat op hen leek konden zich beter identificeren met die persoon 

(M = 5,58, SD = 0,94) dan de participanten die een donorverhaal lazen van een persoon dat 

niet op hen leek (M = 4,97, SD = 0,78). Dit resultaat laat zien dat gelijkenis een positief effect 

heeft op identificatie. Om te testen of gelijkenis dan ook een indirect effect heeft op attitude 

en intentie via identificatie is een mediatie-analyse uitgevoerd met behulp van de PROCESS 

plug-in van Hayes (2017) in SPSS. Hiervan werd model 4 gebruikt met gelijkenis als de 

onafhankelijke variabele, identificatie als de mediator en attitude en intentie als de 

afhankelijke variabelen. Ook zijn de drie eerdergenoemde controlevariabelen meegenomen 

in de analyse. 

Identificatie bleek geen mediator te zijn voor het effect van gelijkenis op attitude (zie 

figuur 1). Gelijkenis had een significant effect op identificatie (b = 0,53, SE = 0,2, p = 0,01). 

Identificatie had echter geen significant effect op attitude (b = 0,13, SE = 0,13, p = 0,32). Ook 

het indirecte effect was niet significant, want de 95% betrouwbaarheidsinterval bevatte een 

nul [-0,14;0,21]. 

 

Figuur 1.  

Mediatie-model attitude (codering: 0 = geen gelijkenis, 1 = wel gelijkenis) 

 
*p < 0,05 

 

Wel bleek dat identificatie het effect van gelijkenis op intentie medieerde (zie figuur 

2). Gelijkenis had een positief effect op identificatie (b = 0,53, SE = 0,2, p = 0,01), dus de tekst 

met een personage dat op de participant leek faciliteerde identificatie. Vervolgens had 

identificatie een positief effect op de intentie om zich te registreren als stamceldonor (b = 

0,68, SE = 0,25, p = 0,007), dus identificatie zorgde ervoor dat men een hogere intentie had 

om zich te registreren als stamceldonor dan wanneer ze geen identificatie ervaarden. Het 

indirecte effect was ook significant, omdat het 95% betrouwbaarheidsinterval geen nul 
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bevatte [0,05; 0,77]. Dat wil zeggen dat identificatie het effect van gelijkenis op de intentie 

medieerde. 

 

Figuur 2. 

Mediatie-model intentie (codering: 0 = geen gelijkenis, 1 = wel gelijkenis) 

 
*p < 0,05, **p < 0.005 

 

 

Conclusie en discussie 
 
Dit onderzoek poogde de rol van gelijkenis en identificatie in het overtuigingsproces te 

verklaren. Er werd daarbij gekeken naar een testimonial in de vorm van een donorverhaal.  

Om het effect van gelijkenis te onderzoeken is de volgende vraag opgesteld: Leidt het lezen 

van een donorverhaal met een personage dat op de lezer lijkt tot een hogere attitude en 

intentie dan het lezen van een donorverhaal met een personage die niet op de lezer lijkt? 

Het onderzoek heeft daarnaast ook geprobeerd om dit effect van gelijkenis op attitude en 

intentie te verklaren aan de hand van de vraag: In hoeverre medieert identificatie het effect 

van gelijkenis op attitude en intentie? 

Allereerst werd er geen effect gevonden van gelijkenis op attitude. Wat echter 

noemenswaardig is, is dat de attitude in beide condities aanzienlijk hoog was. Participanten 

stonden over het algemeen al heel positief tegenover het registreren als stamceldonor, dus 

de kans dat er dan een verschil werd gevonden was klein. Er werd wel een significant 

verschil gevonden in de intentie tussen de twee condities van gelijkenis. De lezers van de 

tekst met een personage dat op hen leek hadden een hogere intentie om zich te registreren 

dan de lezer van de tekst met een personage dat van hen verschilde.  

   Verder suggereren de bevindingen dat identificatie het effect van gelijkenis op gedrag 

medieert. Uit de resultaten bleek namelijk dat identificatie een significante mediator was 

van het effect van gelijkenis op de intentie, maar voor de attitude bleek dit niet het geval te 

zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat identificatie dus alleen het effect van gelijkenis 
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op intentie medieert. In vervolgonderzoek kan worden geprobeerd om voor beide 

variabelen een effect te vinden. 

 

Wetenschappelijke implicaties  
Deze bevindingen laten zien dat gelijkenis dus inderdaad een manier is die het succes van 

overtuiging bij testimonials kan verklaren, zoals Martin et al. (2018) in hun artikel stelden. 

Het onderzoek sluit zich hiermee ook aan bij de bevindingen van Ooms et al. (2019) die een 

effect vonden van gelijkenis op identificatie en intentie bij een groep met de jongere 

participanten tussen de 18 en 35 jaar. De bevindingen van dit onderzoek en die van Ooms et 

al. (2019) lijken dus te suggereren dat gelijkenis voor deze doelgroep (jongeren tussen de 18 

en 35 jaar) een effectieve strategie is om te overtuigen. Verder sluiten deze bevindingen ook 

aan bij de bevindingen van Chen et al. (2016) en Igartua en Fiuza (2018) die ook vonden dat 

identificatie een mediator van het effect van gelijkenis op overtuiging bleek te zijn. Het 

onderzoek biedt hiermee meer inzicht in welke processen een rol spelen in het effect van 

gelijkenis. Het is echter wel van belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar gelijkenis 

en identificatie en het effect hiervan op overtuiging, want er bestaat ook onderzoek dat 

geen effecten vindt. Zo vonden Cohen et al. (2018) geen mediërend effect van identificatie. 

Ook vonden zij geen bewijs voor de similarity-identification hypothesis die voorspelt dat 

gelijkenis tussen de lezer en het personage in een verhaal de mate van identificatie 

verhoogt. In dit onderzoek werd echter wel bewijs gevonden voor deze hypothese, want de 

participanten in de gelijke conditie ervaarden een hogere mate van identificatie dan de 

participanten in de ongelijke conditie. Deze bevindingen wijzen dus uit dat deze theorie wel 

degelijk kan kloppen. Het geeft daarmee een goede basis voor vervolgonderzoek. 

Het feit dat er geen effecten werden gevonden voor de attitude, maar alleen voor de 

intentie is echter wel opvallend. Volgens de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) 

voorspelt attitude namelijk de intentie om gedrag uit te voeren. Men zou daarom 

verwachten dat er ook een significant verschil gevonden wordt voor de attitude tussen de 

twee condities. Nogmaals is het wel van belang te noemen dat de attitude in beide condities 

al zeer hoog was. In vervolgonderzoek moet worden geprobeerd om voor beide variabelen 

een effect te vinden om een optimaler beeld te krijgen van het effect van gelijkenis op 

gedrag en de rol van identificatie hierin. 
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Verbeterpunten 
Het is ook van belang om te noemen dat het onderzoek een aantal gebreken heeft. Zo had 

het aantal participanten hoger mogen zijn. Doordat er een aantal participanten afvielen, 

omdat zij de vragenlijst niet af hadden gemaakt of te snel doorklikten bij de tekst om deze 

gelezen te hebben, zijn er uiteindelijk maar 72 participanten meegenomen in de analyses. 

Het aantal mannelijke participanten was daarbij ook aan de lage kant. Dit maakt de 

generalisatie van het onderzoek moeilijker. Het is daarom van belang dat er in toekomstig 

onderzoek een grotere groep wordt onderzocht waar de nadruk ligt op mannelijke 

participanten.  

Een ander opmerkelijk punt is dat de waargenomen gelijkenis in beide condities 

redelijk laag was. Hoewel de waargenomen gelijkenis in de gelijke conditie hoger scoorde 

dan de ongelijke conditie, was dit alsnog onder het middelpunt van de schaal (4 = neutraal). 

Dit duidt erop dat de manipulatie mogelijk niet sterk genoeg was. Daarom moet 

vervolgonderzoek pogen om een sterkere manipulatie te ontwikkelen, die zal leiden tot een 

hogere mate van gelijkenis die wordt waargenomen door de lezer. Daarbij kan ook worden 

gemanipuleerd op andere kenmerken dan leeftijd en geslacht. 

Het is ook noemenswaardig dat drie van de controle vragen een significant effect 

hadden op attitude en intentie. Dit waren vragen over de ervaring met stamceldonatie of 

bijvoorbeeld bloeddonatie. Mensen die bijvoorbeeld al bloed- of plasmadonor waren, 

scoorden hoger op de attitude en intentievragen. Deze controlevragen zijn echter 

meegenomen in de mediatie-analyse, waaruit bleek dat de resultaten nog steeds significant 

waren in bepaalde gevallen.  

 

Praktische implicaties 
Deze bevindingen bieden ook implicaties voor stichting Matchis. Zo geven de resultaten een 

beeld van wat mogelijk een werkende strategie kan zijn voor de werving van 

stamceldonoren. Ze zouden kunnen inspelen op dit effect van gelijkenis door hun berichten 

aan te passen aan de doelgroep (tailoring) door strategisch berichten te zenden waarin 

personen aanwezig zijn die op de ontvangers lijken, zodat zij zich met het personage 

identificeren en dus eerder overtuigd raken om zich te registreren. Het gebruik van 

personen die gelijk zijn aan de doelgroep (18 tot en met 35 jaar) in de reclames zou volgens 

dit onderzoek dus al effectief kunnen zijn. Hiermee zouden ze ook gerichter de mannelijke 
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doelgroep kunnen aanspreken, wat de stichting kan helpen met het gebrek aan mannen dat 

zich registreert (Matchis, 2019). Ze zouden bijvoorbeeld een groter aantal reclames met 

mannelijke personages kunnen verspreiden zodat juist deze groep goed bereikt wordt. 

 

Conclusie 
Dit onderzoek heeft geprobeerd om een breder begrip te krijgen van de rol van gelijkenis en 

identificatie in het overtuigingsproces door testimonials over stamceldonatieregistratie. Het 

liet zien dat gelijkenis inderdaad een positieve invloed heeft op overtuiging en dat 

identificatie dit effect medieert. 

Er rest dan nog een laatste implicatie voor stichting Matchis, namelijk dat zij zich 

zouden kunnen focussen op deze doelgroep van bloed- en plasmadonoren. Deze bleken in 

dit onderzoek namelijk eerder bereid om zich ook als stamceldonor te registreren. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. 
De vier versies van het donorverhaal met manipulaties op basis van het geslacht en de 
leeftijd. 
 
Tekstversie 1: Gelijk personage voor vrouwelijke participanten 
De 24-jarige Marjolein doneerde dit jaar haar stamcellen aan een voor haar onbekende 
patiënt met een bloedaandoening. Hiermee heeft zij iemands leven gered en ze denkt hier 
dan ook nog vaak aan terug. Hieronder deelt Marjolein haar verhaal. 
 
 “Een vriendin van mij vertelde over haar nicht die leukemie had en op zoek was naar een 
geschikte stamceldonor. Een stamceldonatie was eigenlijk haar laatste kans op overleving. 
Dit verhaal raakte mij, waardoor ik besloot om me te registreren als stamceldonor zodat ik 
iemand in eenzelfde situatie kon helpen. Toen ik na het shoppen op een terrasje zat met een 
paar vriendinnen kreeg ik een telefoontje dat ik een mogelijke match was met een patiënt. 
Om er zeker van te zijn dat het echt een geschikte match was werden er nog een aantal 
testen gedaan. Ik werd ook helemaal medisch gekeurd, wat eigenlijk best wel fijn is omdat je 
dan zeker weet dat je gezond bent. Uit de tests bleek dat ik ook echt een geschikte match 
was en dat de donatie door kon gaan. Ik moest naar het ziekenhuis komen, waar ik via mijn 
beenmerg een stamceldonatie ging doen. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, omdat 
ik wist dat ik hier iemand mee zou helpen en als ik het zelf nodig zou hebben, dan zou ik ook 
heel graag willen dat iemand dit voor mij deed. Na de donatie voel je het wel een beetje, 
maar echt veel pijn doet het niet. Binnen een week was ik weer helemaal de oude en kon ik 
gewoon naar een festival. Het was het in ieder geval helemaal waard toen ik hoorde dat 
degene aan wie ik mijn stamcellen heb gedoneerd het heeft overleefd en weer goed op weg 
is naar een optimale gezondheid. Dit gaf mij een super goed en bijzonder gevoel en dat 
maakt het dan ook dat ik dit nog 100 keer zou doen.” 
 
 Marjolein is nog steeds erg blij dat ze iemand heeft kunnen helpen door zich te registreren 
als stamceldonor bij Matchis. Wil jij net als zij iemands leven redden? Meld je dan nu aan op 
www.matchis.nl. 
 
Tekstversie 2: Ongelijk personage voor vrouwelijke participanten 
De 64-jarige Jan doneerde dit jaar zijn stamcellen aan een voor hem onbekende patiënt met 
een bloedaandoening. Hiermee heeft hij iemands leven gered en hij denkt hier dan ook nog 
vaak aan terug. Hieronder deelt Jan zijn verhaal. 

https://www.matchis.nl/uploads/bestanden/Strategisch_Plan_2019_.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215359
http://www.matchis.nl/
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“Een vriend van mij vertelde over zijn nichtje die leukemie had en op zoek was naar een 
geschikte stamceldonor. Een stamceldonatie was eigenlijk haar laatste kans op overleving. 
Dit verhaal raakte mij, waardoor ik besloot om me te registreren als stamceldonor zodat ik 
iemand in eenzelfde situatie kon helpen. Toen ik na het voetballen op een terras zat met een 
paar vrienden kreeg ik een telefoontje dat ik een mogelijke match was met een patiënt. Om 
er zeker van te zijn dat het echt een geschikte match was werden er nog een aantal testen 
gedaan. Ik werd ook helemaal medisch gekeurd, wat eigenlijk best wel fijn is omdat je dan 
zeker weet dat je gezond bent. Uit de tests bleek dat ik ook echt een geschikte match was en 
dat de donatie door kon gaan. Ik moest naar het ziekenhuis komen, waar ik via mijn 
beenmerg een stamceldonatie ging doen. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, omdat 
ik wist dat ik hier iemand mee zou helpen en als ik het zelf nodig zou hebben, dan zou ik ook 
heel graag willen dat iemand dit voor mij deed. Na de donatie voel je het wel een beetje, 
maar echt veel pijn doet het niet. Binnen een week was ik weer helemaal de oude en kon ik 
gewoon weer spelen met mijn kleinkinderen. Het was het in ieder geval helemaal waard 
toen ik hoorde dat degene aan wie ik mijn stamcellen heb gedoneerd het heeft overleefd en 
weer goed op weg is naar een optimale gezondheid. Dit gaf mij een super goed en bijzonder 
gevoel en dat maakt het dan ook dat ik dit nog 100 keer zou doen.” 
  
Jan is nog steeds erg blij dat hij iemand heeft kunnen helpen door zich te registreren als 
stamceldonor bij Matchis. Wil jij net als hij iemands leven redden? Meld je dan nu aan op 
www.matchis.nl. 
 
Tekstversie 3: Gelijk personage voor mannelijke participanten 
De 24-jarige Jan doneerde dit jaar zijn stamcellen aan een voor hem onbekende patiënt met 
een bloedaandoening. Hiermee heeft hij iemands leven gered en hij denkt hier dan ook nog 
vaak aan terug. Hieronder deelt Jan zijn verhaal. 
  
 “Een vriend van mij vertelde over zijn nicht die leukemie had en op zoek was naar een 
geschikte stamceldonor. Een stamceldonatie was eigenlijk haar laatste kans op overleving. 
Dit verhaal raakte mij, waardoor ik besloot om me te registreren als stamceldonor zodat ik 
iemand in eenzelfde situatie kon helpen. Toen ik na het voetballen op een terrasje zat met 
een paar vrienden kreeg ik een telefoontje dat ik een mogelijke match was met een patiënt. 
Om er zeker van te zijn dat het echt een geschikte match was werden er nog een aantal 
testen gedaan. Ik werd ook helemaal medisch gekeurd, wat eigenlijk best wel fijn is omdat je 
dan zeker weet dat je gezond bent. Uit de tests bleek dat ik ook echt een geschikte match 
was en dat de donatie door kon gaan. Ik moest naar het ziekenhuis komen, waar ik via mijn 
beenmerg een stamceldonatie ging doen. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, omdat 
ik wist dat ik hier iemand mee zou helpen en als ik het zelf nodig zou hebben, dan zou ik ook 
heel graag willen dat iemand dit voor mij deed. Na de donatie voel je het wel een beetje, 
maar echt veel pijn doet het niet. Binnen een week was ik weer helemaal de oude en kon ik 
gewoon naar een festival. Het was het in ieder geval helemaal waard toen ik hoorde dat 
degene aan wie ik mijn stamcellen heb gedoneerd het heeft overleefd en weer goed op weg 
is naar een optimale gezondheid. Dit gaf mij een super goed en bijzonder gevoel en dat 
maakt het dan ook dat ik dit nog 100 keer zou doen.” 
  

http://www.matchis.nl/
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 Jan is nog steeds erg blij dat hij iemand heeft kunnen helpen door zich te registreren als 
stamceldonor bij Matchis. Wil jij net als hij iemands leven redden? Meld je dan nu aan op 
www.matchis.nl. 
 
Tekst 4: Ongelijk personage voor mannelijke participanten 
De 64-jarige Marjolein doneerde dit jaar haar stamcellen aan een voor haar onbekende 
patiënt met een bloedaandoening. Hiermee heeft zij iemands leven gered en zij denkt hier 
dan ook nog vaak aan terug. Hieronder deelt Marjolein haar verhaal. 
  
“Een vriendin van mij vertelde over haar nichtje die leukemie had en op zoek was naar een 
geschikte stamceldonor. Een stamceldonatie was eigenlijk haar laatste kans op overleving.  
Dit verhaal raakte mij, waardoor ik besloot om me te registreren als stamceldonor zodat ik 
iemand in eenzelfde situatie kon helpen. Toen ik na het shoppen op een terrasje zat met een 
paar vriendinnen kreeg ik een telefoontje dat ik een mogelijke match was met een patiënt. 
Om er zeker van te zijn dat het echt een geschikte match was werden er nog een aantal 
testen gedaan. Ik werd ook helemaal medisch gekeurd, wat eigenlijk best wel fijn is omdat je 
dan zeker weet dat je gezond bent. Uit de tests bleek dat ik ook echt een geschikte match 
was en dat de donatie door kon gaan. Ik moest naar het ziekenhuis komen, waar ik via mijn 
beenmerg een stamceldonatie ging doen. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, omdat 
ik wist dat ik hier iemand mee zou helpen en als ik het zelf nodig zou hebben, dan zou ik ook 
heel graag willen dat iemand dit voor mij deed. Na de donatie voel je het wel een beetje, 
maar echt veel pijn doet het niet. Binnen een week was ik weer helemaal de oude en kon ik 
gewoon weer spelen met mijn kleinkinderen. Het was het in ieder geval helemaal waard 
toen ik hoorde dat degene aan wie ik mijn stamcellen heb gedoneerd het heeft overleefd en 
weer goed op weg is naar een optimale gezondheid. Dit gaf mij een super goed en bijzonder 
gevoel en dat maakt het dan ook dat ik dit nog 100 keer zou doen.” 
 
Marjolein is nog steeds erg blij dat ze iemand heeft kunnen helpen door zich te registreren 
als stamceldonor bij Matchis. Wil jij net als zij iemands leven redden? Meld je dan nu aan op 
www.matchis.nl. 
 
 

Bijlage 2. 
De vragenlijst van het onderzoek 
 
Introductie 
Beste deelnemer, 
  
Bedankt dat je wil deelnemen aan dit onderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van mijn 
bachelor scriptie van de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht en gaat over de communicatie van stichting Matchis. 
  
Je zult straks beginnen met een aantal vragen over jezelf. Daarna krijg je een korte tekst te 
lezen over stamceldonatie. Vervolgens zal je een aantal vragen krijgen over de tekst. Het 
invullen van de survey zal in totaal ongeveer 10 minuten duren. Deelname aan dit onderzoek 
is volledig vrijwillig en je kunt op elk gewenst moment besluiten te stoppen. Ook zullen de 
gegevens volledig geanonimiseerd worden verwerkt. Alleen ik en mijn docent van de 

http://www.matchis.nl/
http://www.matchis.nl/
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Universiteit Utrecht zullen toegang hebben tot de data. Mocht je nog vragen of 
opmerkingen hebben over het onderzoek kun je mij bereiken op b.l.vanrijst@students.uu.nl. 
 
Voor de deelname aan dit onderzoek moet je tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. Als je niet 
binnen deze leeftijden valt zullen de resultaten niet mee worden genomen in het onderzoek.  
 
Alvast bedankt voor je deelname aan dit onderzoek! 
 
Britt van Rijst 
 
Door onderstaande box aan te vinken, ga je ermee akkoord dat je deelname aan het 
onderzoek vrijwillig is, dat je minimaal 18 jaar oud bent en dat je bewust bent dat je op elk 
gewenst moment de vragenlijst mag stoppen indien nodig.    
 

o Ja, ik heb de introductie gelezen en geef hierbij toestemming om mijn antwoorden te 
gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. 

 
 
Demografische vragen 
Er zullen nu eerst een aantal vragen over jezelf gesteld worden. 
 

1. Wat is je geslacht? 
o Man 
o Vrouw 
o Anders, namelijk: 

 
2. Wat is je leeftijd? 

→ drop-down menu met leeftijdsopties 18 t/m 35  
 

 
3. Wat is je hoogst genoten opleidingsniveau? 

o Basisonderwijs 
o Middelbare school VMBO 
o Middelbare school HAVO 
o Middelbare school VWO 
o MBO 
o HBO 
o WO 
o Anders, namelijk: 

 
Je krijgt zometeen een tekst te lezen waarin iemand zijn ervaring deelt met het doneren van 
stamcellen. Lees de tekst rustig door. Klik op het pijltje om naar de tekst te gaan. 
 
Participant krijgt hier één van de vier tekstversies toegewezen. 
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Identificatie vragen (namen van de variabelen waren niet zichtbaar in de vragenlijst) 
 
Je zult nu een aantal vragen beantwoorden over de tekst die je net gelezen hebt.  

1. Ik denk dat ik de persoon uit de tekst goed begrijp. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  

 
2. Ik merkte dat ik tijdens het lezen hetzelfde voelde als wat de persoon in het verhaal 

voelde. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 

3. Ik merkte dat ik dezelfde gedachtegang had als de persoon uit de tekst. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 

4. Ik kon me makkelijk identificeren met de persoon waarover ik las. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  

 
5. Ik beeldde tijdens het lezen in hoe het zou zijn om de persoon uit de tekst te zijn. 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 
LET OP: de volgende vragen over de waargenomen relevantie en transportatie zijn niet 
meegenomen in de analyse 
 
Waargenomen relevantie  
 

1. Het leek alsof de tekst voor mij persoonlijk geschreven was 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 

 
2. De tekst was zeer relevant voor mijn situatie 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 
 
 
Transportatie (controle variabele) 
 

1. Ik kon mezelf in beelden in de situatie die werd beschreven. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 
 

2. Ik was mentaal betrokken tijdens het lezen van de tekst. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 

 
3. De tekst raakte me emotioneel 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 
 

4. Nadat ik de tekst had gelezen kon ik het makkelijk uit mijn hoofd zetten 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 

 
Attitude vragen 
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Hieronder staan een aantal vragen over jouw mening over het registreren als stamceldonor 
bij stichting Matchis. 
 
Mezelf registreren als stamceldonor vind ik: 
 
Slecht              0 0 0 0 0 0 0    Goed 
Onbelangrijk  0 0 0 0 0 0 0    Belangrijk 
Nutteloos       0 0 0 0 0 0 0    Nuttig 
Ineffectief      0 0 0 0 0 0 0     Effectief 
 
 
Stamceldonatie vind ik: 
 
Slecht              0 0 0 0 0 0 0    Goed 
Onbelangrijk  0 0 0 0 0 0 0    Belangrijk 
Nutteloos       0 0 0 0 0 0 0    Nuttig 
Ineffectief      0 0 0 0 0 0 0     Effectief 
 
 
Intentie vragen 
 

1. Ik denk erover na om me te registeren als stamceldonor. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  

 
2. Ik ben van plan om mij binnenkort te registreren als stamceldonor. 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 

3. Ik ga mij binnenkort registreren als stamceldonor. 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 
 

Waargenomen gelijkenis 
 
De volgende vragen gaan over de persoon in de tekst. 

 
1. De persoon uit de tekst en ik hebben veel met elkaar gemeen 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 

 
2. De persoon uit de tekst en ik lijken op veel manieren op elkaar 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  
 

3. Er zijn veel gelijkenissen tussen mij en de persoon uit de tekst 
Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0 Helemaal mee eens  

 
Controlevragen 
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Waardering 
De volgende vragen gaan over je mening over de tekst. 
 
Saai                           0 0 0 0 0 0 0     Boeiend 
Moeilijk                    0 0 0 0 0 0 0     Makkelijk 
Ongeloofwaardig   0 0 0 0 0 0 0     Geloofwaardig 
Onleesbaar              0 0 0 0 0 0 0      Leesbaar  
 
Persoonlijk 
Deze laatste vragen gaan over jouw ervaring met stamceldonatie of andere soorten donatie. 
 

1. Was je al bekend met de stichting Matchis, het Nederlandse centrum voor 
stamceldonoren? 

o Ja 
o Nee 

 
2. Ben je bloed- of plasmadonor? 

o Ja 
o Nee 

 
3. Heb je al ervaring met stamceldonatie 

o Ja, ik heb stamcellen gedoneerd 
o Ja, ik heb mij als stamceldonor geregistreerd 
o Ja, ik heb stamcellen ontvangen van een donor 
o Ja, ik heb stamcellen nodig van een donor 
o Nee 

 
 

 
4. Ken je iemand die al ervaring heeft met stamceldonatie 

o Ja, iemand die stamcellen heeft gedoneerd 
o Ja, iemand die zich als stamceldonor heeft geregistreerd 
o Ja, iemand die stamcellen heeft ontvangen met een donor 
o Ja, iemand die stamcellen nodig heeft van een donor 
o Nee 

 
5. Kent u iemand die leukemie of een andere soort bloedaandoening heeft of hieraan is 

overleden? 
o Ja 
o Nee 

 
 
Heb je nog opmerkingen over het onderzoek? Vul deze dan in onderstaand vak in.  Zo niet, 
klik op de pijl. 
 
End of Survey 
Bedankt voor je deelname, je bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst. 
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De tekst uit dit onderzoek is niet gemaakt door Stichting Matchis, maar is door de 
onderzoeker ontwikkeld op basis van bestaand materiaal. Ga voor meer informatie naar de 
site van Matchis https://www.matchis.nl  

https://www.matchis.nl/
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