
1 
 

 
 

“EEN HEEL ANDERE WERELD” 
Over verhalen in advertenties 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M. van der Veen 

Masterscriptie Communicatiestudies 



2 
 

 
 
 

“EEN HEEL ANDERE WERELD” 
Over verhalen in advertenties 

 

 

ONDERZOEKSRAPPORT 

Een experimenteel onderzoek naar het vers chil  in overtuigingskracht en 

route van overtuiging tussen de verhalen van slachtoffer en hulpverlener in 

advertenties van ontwikkel ingsorganisaties.  

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Utrecht 

Master Communicatiestudies 

Interactie in organisaties 

 

Utrecht, juli 2010 

 

Student  A.M. van der Veen 

Studentnummer 3449408 

Eerste begeleider Dr. H.L.W. Pander Maat 

Tweede begeleider Dr. F. Jansen 

 

 

 



3 
 

Samenvatting 
 

Ontwikkelingsorganisaties maken in hun advertenties gebruik van ervaringsverhalen, waaronder de 

verhalen van slachtoffer en hulpverlener in ontwikkelingssituaties. De verhaalvorm in de tekst wordt 

dan doelmatig ingezet als overtuigingsmiddel. Tijdens het lezen kan de lezer vergeten dat men 

probeert hem te overtuigen, omdat hij opgaat in de verhaalwereld. Deze staat van transportatie roept 

emoties op, maakt het verhaal persoonlijk relevant en verkleint de mogelijkheid tot het bedenken van 

tegenargumenten. Daarom heeft het gebruik van verhalen succes, vooral in situaties waarin de lezer 

weerstand opbouwt tegen de boodschap van de tekst. Het proces waarmee verhalen invloed 

uitoefenen op attituden en gedragsintenties heet narratieve overtuiging. Naast transportatie worden 

de waardering van de tekst en identificatie, de binding tussen lezer en het personage, als belangrijke 

mechanismen in dit overtuigingsproces genoemd.  

Dit onderzoek vergelijkt twee verhalen, dat van slachtoffer en hulpverlener in een 

ontwikkelingssituatie, op hun overtuigingskracht en route van overtuiging. Er zijn twee versies van een 

advertentie gemaakt met ervaringsverhalen over de aidsproblematiek in Afrika. Het ene verhaal is van 

een seropositieve moeder uit Ethiopië, het andere van een Nederlandse hulpverlener die in Ethiopië 

werkt als arts. In het experiment lazen 43 respondenten het slachtofferverhaal en 40 het 

hulpverlenerverhaal. Vervolgens hebben de respondenten een vragenlijst ingevuld. Hierin werden 

gedragsintentie, attituden, transportatie, identificatie en waardering van de tekst en het verhaal 

gemeten. Via thought-listing werden na het lezen de cognitieve en affectieve reacties geïnventariseerd. 

Er bleken geen verschillen tussen het slachtoffer- en hulpverlenerverhaal op overtuigingskracht en de 

mechanismen in het overtuigingsproces. Wel verliep de overtuiging in elke versie via een andere route. 

In de slachtofferversie bepaalden de attituden over aidsbestrijding en het aantal affectieve gedachten 

bij de tekst de bereidheid tot donatie van geld. De attituden konden worden voorspeld door de 

waardering van het verhaal. De waardering van het verhaal werd beïnvloed door de identificatie en 

transportatie. In de hulpverlenerversie werd de bereidheid tot doneren alleen bepaald door de 

attituden. De attituden konden worden voorspeld door de mate van identificatie en transportatie. De 

waardering van het verhaal en het gepercipieerd realisme van het verhaal hadden in de 

hulpverlenerversie invloed op identificatie en transportatie. 

In beide routes van overtuiging speelt emotie een grote rol. In de slachtofferversie hebben de 

affectieve reacties direct invloed op de gedragsintentie. In de hulpverlenerversie beïnvloeden 

affectieve betrokkenheid bij het verhaal en empathie met de hulpverlener  alleen de attituden van de 

lezer. Hier is de emotionele component dus een onderdeel van transportatie en identificatie. Deze 

effecten worden in de conclusies vergeleken met eerdere bevindingen van andere onderzoekers. 

Het advies aan schrijvers van advertenties is om de emotionele component van verhalen te benutten. 

Maar advertenties moeten ook algemene informatie over de organisatie en projecten bevatten. 

Daarnaast is het voor schrijvers van advertenties van ontwikkelingsorganisaties belangrijk om er 

rekening mee houden dat lezers de overtuigende intentie van ervaringsverhalen inmiddels herkennen 

en weerstand opbouwen tegen deze verhaalvorm. 
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1. Inleiding 
 

In Nederland zijn 76 geaccrediteerde goede doelen organisaties, die projecten ondersteunen in 

ontwikkelingslanden (CBF, 2010). Deze non-profit organisaties hebben geld nodig uit subsidies, 

fondsen en donaties om hun projecten te financieren. De subsidies van de overheid lopen terug, 

hierdoor zijn goede doelen meer en meer afhankelijk van donaties van particulieren en het 

bedrijfsleven. Dit dwingt de non-profit organisaties zich actief op te stellen om het publiek aan te 

zetten tot het doneren van geld.  

Communicatie speelt een essentiële rol in deze fondsenwerving, maar het is geen gemakkelijke taak. 

Volgens een onderzoek van Maurice de Hond twijfelt 53 procent van de Nederlanders aan het nut van 

hulp aan derdewereldlanden (Artsen zonder Grenzen, 2010 p. 1). Daarnaast kunnen veel 

Nederlanders zich niets voorstellen van de problematiek waarvoor de non-profit organisaties zich in 

ontwikkelingslanden inzetten. Honger, aids en oorlog zijn niet aan de orde van de dag in Nederland. En 

ten slotte is het doneren van geld een eenrichtingsweg, het levert de donateurs geen directe, concrete 

opbrengst.  

Non-profit organisaties zetten een scala aan middelen in om het publiek aan te zetten om te doneren. 

In sommige advertenties worden positieve feiten en cijfers aangedragen, die het belang van hulp 

moeten onderstrepen. Maar de organisaties gebruiken ook regelmatig ervaringsverhalen in 

commercials en advertenties. Zo staat er in een tijdschrift een pagina uit het dagboek van een 

weeskind uit India, met illustrerende foto‟s. En op televisie verschijnen beelden van een Afrikaanse 

vrouw op de markt, terwijl de voice-over vertelt dat zij een microkrediet heeft ontvangen. De 

persoonlijke verhalen kunnen de aandacht van het publiek trekken, emoties losmaken en een situatie 

in een ontwikkelingland levendig overbrengen. Zo neemt het verhaal de lezer mee naar een heel 

andere wereld. 

Twee personages spelen vaak de hoofdrol in deze verhalen. Het „slachtoffer‟ van armoede en ziekte uit 

een ontwikkelingland en de westerse hulpverlener of ambassadeur die de ziekte en armoede van 

dichtbij heeft gezien. Maar waarom kiest een organisatie voor het perspectief van een hulpverlener in 

plaats van dat van het slachtoffer? Welk van beide ervaringsverhalen werkt overtuigender en levert zo 

meer donaties op? Het lijkt waarschijnlijk dat communicatieadviseurs de keuze voor een geschikte 

hoofdpersoon in het verhaal intuïtief maken. Het effect van de strategieën wordt namelijk niet vaak 

wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek heeft als doel keuzes over verhalen in advertenties uit de 

communicatiepraktijk wetenschappelijk te staven.  

De laatste jaren hebben onderzoekers het overtuigende effect van verhalen onder de loep genomen. 

Maar op basis van de literatuur kan geen antwoord worden gevonden op de vraag welk personage 

meer donateurs kan opleveren. In dit experimentele onderzoek worden twee ervaringsverhalen, van 

het slachtoffer en van de hulpverlener met elkaar vergeleken op overtuigingskracht. Eerst wordt 

uitgelegd hoe verhalen mensen kunnen overtuigen en welke aspecten daarin een rol spelen. Daarna 

wordt beschreven hoe het experiment heeft plaatsgevonden en welke resultaten dit opleverde.  
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2. Theoretisch kader 
 

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van literatuur over overtuigende teksten, modellen van 

overtuiging en adviezen voor tekstontwerp. Daarna wordt uitgelegd welke onderzoeken er zijn 

uitgevoerd naar verhalen en welke mechanismen een rol spelen in het overtuigingsproces door 

verhalen. Ten slotte worden de hoofdvragen van dit onderzoek gepresenteerd en worden de 

hypothesen genoemd. 

2.1 Overtuigende teksten 

Organisaties maken gebruik van advertenties om consumenten aan te zetten tot de aanschaf van een 

product of dienst. Daarnaast kunnen advertenties aansturen op gewenst gedrag. SIRE reclames 

bijvoorbeeld beogen maatschappelijke gedragsverandering en goede doelen organisaties zien het 

doneren van geld als gewenst gedrag. Advertenties, brochures en voorlichtingsteksten vallen onder het 

genre overtuigende teksten. Deze “teksten zijn gericht op de beïnvloeding van de attitude [van de 

lezer] door middel van informatieoverdracht” (Hoeken, 2003 p.27). In de literatuur wordt er dus vanuit 

gegaan dat het veranderen van attituden ten grondslag ligt aan het overtuigen van mensen (De Graaf, 

Sanders, Beentjes & Hoeken, 2007).  

Een “attitude is een categorisering van een object op een evaluatieve dimensie” (Zanna & Rempel, 

1988, p. 319 in Hoeken, 2003). Over alle dingen die we tegenkomen vormen we ons bewust of 

onbewust een attitude, die uitdrukt hoe we tegenover het onderwerp of de situatie staan. De attituden 

van mensen weerspiegelen de waarden die zij nastreven in het leven. Mensen achten meestal 

meerdere waarden van belang, die gerangschikt worden naar belangrijkheid (Hoeken, 2003). Zo kan 

iemand de waarde „een comfortabel leven‟ belangrijker vinden, dan de waarde „een betere wereld‟. 

Dat komt dan ook tot uiting in zijn attitude tegenover bijvoorbeeld een luxueuze auto. Het feit dat de 

auto ruimte en comfort biedt, weegt dan op tegen het hoge benzineverbruik dat slecht is voor het 

milieu.  

De vorming van een attitude kan drie verschillende fundamenten hebben. Ten eerste kan de attitude 

gebaseerd zijn op informatie: over consequenties van gedrag of eigenschappen van een doel. De 

negatieve attitude ten opzichte van roken kan worden gevormd door voorlichting dat roken slecht voor 

de gezondheid is. Ten tweede kunnen gevoelens bij een doel of gedrag de attitude vormen. Zo kan 

iemand vinden dat roken stoer of juist asociaal is en op die gevoelens zijn attitude baseren. En ten 

derde kan iemand zijn attituden baseren op gedrag dat hij al heeft vertoont. Een verstokte roker zal 

eerder een positieve attitude hebben ten opzichte van roken, omdat zijn standpunt anders niet 

overeenkomt met zijn gedrag (Hoeken, 2003). Een eenmaal gevormde attitude hoeft niet altijd stand 

te houden; de attitude kan veranderen. Overtuigende teksten kunnen attitudeverandering 

bewerkstelligen door informatie te geven, maar ook door gevoelens op te wekken of te refereren aan 

gedrag van de lezer. Welke factoren een rol spelen in het overtuigingsproces in teksten, wordt in 

kaart gebracht in verschillende modellen. 

2.1.1 Dual-process modellen 

De meest invloedrijke modellen van overtuiging zijn de dual -process modellen (figuur 1). De twee 

dual-process modellen van overtuiging zijn het Elaboration Likelihood Model van Petty & 

Cacioppo (1981; 1986) en het Heuristic Systematic Model van Chaiken (1980, 1987; Chaiken, 

Liberman & Eagly, 1989 in Hoeken, 2003). Deze modellen gaan ervan uit dat een overtuigende 

tekst een attitude voorlegt, waarvan de lezer moet bepalen of hij hem accepteert of verwerpt. 

Het acceptatieproces van deze attitude kan op twee manieren plaatsvinden: door een kritische 

verwerking van de tekst of door een oppervlakkige verwerking van de tekst.  
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Als de lezer de tekst kritisch verwerkt, zal hij een zorgvuldige afweging maken van alle 

argumenten en op basis daarvan een oordeel vormen. Voordat de lezer overgaat tot de kritische 

verwerking, moet hij aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet hij de motivatie hebben om 

de tekst grondig te lezen. De lezer is gemotiveerd als hij veel interesse heeft in het onderwerp of 

als hij het belangrijk vindt om een gedegen attitude over de kwestie te ontwikkelen. De tweede 

voorwaarde is dat de lezer over voldoende capaciteiten beschikt om de tekst  nauwkeurig te 

verwerken. Een gemiddelde lezer heeft bijvoorbeeld niet de kennis en het jargon om een 

complexe tekst over biochemie te begrijpen en kan dus geen degelijke afweging maken van de 

argumenten.   

Als aan één van beide voorwaarden voor kritische verwerking niet wordt voldaan, zal de lezer de 

tekst slechts oppervlakkig verwerken. Om dan toch een oordeel te kunnen vormen, baseert hij 

zich op vuistregels en perifere cues, als illustraties en kenmerken van de bron. Als de lezer 

bijvoorbeeld het idee heeft dat de tekst van een betrouwbare bron afkomstig is, zal hij het standpunt 

uit de tekst eerder accepteren (Hoeken, 2003). Ook een foto of lettertype dat de lezer aanspreekt kan 

zijn attitude dan positief beïnvloeden.  

Het nadeel van het accepteren van een attitude door oppervlakkige verwerking, is dat de lezer niet zo 

stellig is in zijn standpunt en hier later gemakkelijk weer vanaf kan stappen, terwijl kritische 

verwerking leidt tot duurzame standpunten.  

Figuur 1: Twee paden in dual-process modellen (gebaseerd op Hoeken, 2003) 

 

 

2.1.2 Openlijk versus niet-openlijk overtuigen 

Schrijvers van overtuigende teksten willen het liefst dat hun lezers duurzame attituden vormen in het 

voordeel van hun product of gewenste gedrag. Zij kunnen de lezer aansporen om de tekst kritisch te 

verwerken. Daartoe maken schrijvers strategische keuzes in de stijl en structuur om de tekst zo 

aantrekkelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. De lezer wordt zich er echter tijdens het lezen van 

bewust dat de tekst de intentie heeft hem te overtuigen. In reactie hierop gaat hij tegenargumenten 

bedenken ten aanzien van het standpunt dat in de tekst gepropagandeerd wordt (De Graaf et al. 

2007). Dit wordt het forewarning effect genoemd. Uit meta-analyses van onderzoeken blijkt dat deze 

forewarning van de overtuigende intentie van een boodschap leidt tot verminderde overtuigingskracht 

(Benoit, 1998; Wood & Quinn, 2003 in Hoeken & Hustinx, 2007). 

Het genre overtuigende teksten kent een onderscheid tussen het openlijk of niet-openlijk overtuigen 

van de lezers. Bij onderwerpen waarover lezers een tegengestelde attitude hebben, is het soms 

fataal voor het overtuigingsproces als de lezer al bij voorbaat tegenargumenten bedenkt. Dan 

kan de auteur ervoor kiezen een tekst te schrijven waarin op het eerste gezicht niet duidelijk is 
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dat de zender hem van een bepaald standpunt wil overtuigen. Hij kan de overtuigende intentie 

maskeren door de tekst eruit te laten zien als een informerende of amuserende tekst.  

2.1.3 Typen evidentie en informatie 

Een overtuigende tekst promoot een bepaald standpunt. Een voorbeeld hiervan is een advertentie die 

stelt „koop een Volvo‟, of een voorlichtingstekst waarin men „stop met roken‟ aanraadt. De tekst 

beschrijft dat het voorgestelde gedrag beter is dan de alternatieven; „een Volkswagen kopen‟ of „blijven 

roken‟. Om het standpunt te onderbouwen draagt de auteur bewijs aan, ook wel evidentie genoemd. Er 

zijn verschillende typen evidentie: statistische, causale, anekdotische en autoriteitsevidentie (Hoeken 

& Hustinx, 2002).  

Statistische evidentie bestaat uit numerieke informatie, die wordt gestaafd door een groot aantal 

waarnemingen. Causaal bewijs levert een verklaring of voorspelling op basis van een oorzaak-gevolg 

relatie. Autoriteitsevidentie wordt geleverd door een deskundige die zijn mening geeft over een 

onderwerp waarin hij gespecialiseerd is. Ten slotte bestaat anekdotisch bewijs uit een beschrijving op 

basis van één geval. De verschillende typen evidentie verschillen van elkaar in overtuigingskracht. 

Baesler en Burgoon (1994, in Hoeken & Hustinx, 2002) vergeleken statistische en anekdotische 

evidentie in 19 experimenten. Omdat in 13 experimenten anekdotisch bewijs overtuigender was, werd 

geconcludeerd dat dit type meer overtuigingskracht had dan statistisch bewijs. Maar in hun 

onderzoeken was het aantal waarnemingen niet het enige verschil tussen anekdotisch en statistisch 

bewijs. De anekdotische evidentie was in veel experimenten begrijpelijker, levendiger en langer 

(Baesler & Burgoon, 1994 in Hoeken & Hustinx, 2002).  

Het lijkt erop dat levendige en uitgebreide beschrijvingen natuurlijke aspecten zijn van anekdotische 

evidentie. Onderzoekers vroegen zich daarom af of de conclusie van het onderzoek van Baesler en 

Burgoon niet anders geïnterpreteerd moest worden. Namelijk dat levendige evidentie overtuigender is 

dan saaie evidentie (Hoeken & Hustinx, 2002).  

Toen Baesler & Burgoon (1994, in Hoeken & Hustinx, 2002) de levendigheid van de typen evidentie 

gelijk hielden, bleek dat anekdotische evidentie minder overtuigend was dan statistisch bewijs. 

Hoeken & Hustinx (2002) toonden zelfs aan dat de overtuigingskracht van anekdotisch bewijs minder 

is dan die van statistische, causale en autoriteitsevidentie. Deze drie typen evidentie hadden ongeveer 

een gelijk effect op de overtuigingen. 

Dit gelijke effect van causale, statistische en autoriteitsevidentie kan zijn ontstaan omdat dit bewijs 

wordt gezien als betrouwbare ondersteuning van een standpunt. In al deze gevallen maakt men 

namelijk gebruik van semantische informatie (Brosius & Barthelt, 1994). Dit zijn cijfers en gegevens 

die gestaafd worden door statistieken, wetten of experts. Semantische informatie wordt gezien als 

meer valide. Bij anekdotische evidentie maakt men geen gebruik van gestaafde gegevens, maar van 

illustratieve en individuele vertellingen. Dit type informatie wordt episodische informatie genoemd. 

Episodische informatie staat niet bekend als valide, maar de voorbeelden maken de tekst 

aantrekkelijker en zo overtuigender. 

Brosius en Barthelt (1994) vergeleken de overtuigingskracht van semantische en episodische 

informatie in nieuwsberichten. In rapportages boden ze steeds feitelijke, numerieke informatie 

(semantisch) aan over een nieuwsfeit (de kwaliteit van appelwijn), gevolgd door meningen van 

geïnterviewden (episodisch). In de ene versie kwamen de meningen overeen met de feitelijke 

informatie en in de andere versie waren de meningen tegengesteld. Naderhand moesten de 

respondenten de feitelijke situatie reproduceren en hun eigen oordeel geven. De percepties van de 

respondenten over de feitelijke situatie bleek te worden beïnvloed door de meningen van 

geïnterviewden. Ook de attituden van de respondenten stemden meer overeen met de meningen uit 

de berichten, dan met de feitelijke informatie. Uit onderzoek van Brosius en Barthelt blijkt dat, hoewel 

de semantische informatie als meer valide wordt gezien, de attituden en percepties van lezers sterker 

worden beïnvloed door de individuele vertellingen. Dit effect bleek zelfs bij nameting een week later 

nog zichtbaar te zijn (Brosius & Barthelt, 1994). 
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2.2 Verhalen  

In advertenties wordt anekdotisch bewijs vaak aangeboden in de vorm van een verhaal. Een verhaal 

kan worden gezien als een vertelling van fictieve of non-fictieve ervaringen. Een fundamenteel 

kenmerk van verhalen is, dat er gebeurtenissen in beschreven worden. In de meeste verhalen komen 

personages voor die gebeurtenissen meemaken of in gang zetten (Prince, 1987; Rimmon-Kenan, 

1983 in De Graaf et al, 2007). De lezer ziet ook wat het resultaat van deze acties is en merkt of het 

personage hier gelukkig mee is. In verhalen komen allerlei aspecten uit het leven van mensen aan 

bod: het beschrijven van dromen en stellen van doelen (Pennington & Hastie, 1986 in Escalas, 2004). 

In de literatuur wordt het verhaal in abstractere zin ook een narratief of narratieve tekst genoemd (De 

Graaf, Sanders, Beentjes en Hoeken, 2007). 

Adverteerders lijken zich bewust van de kracht van verhalen, want zij maken er regelmatig gebruik van. 

(Escalas, 1998 in 2004). Volgens Escalas (2004) geven verhalen betekenis aan producten en merken, 

doordat lezers zich herkennen in de doelen die in een verhaal worden nagestreefd. Een ander voordeel 

is dat lezers vaak de overtuigende intentie van een verhaal niet herkennen en dus niet meteen 

weerstand opbouwen tegen de achterliggende boodschap. Uit onderzoek is gebleken dat „verhalen 

invloed hebben op de overtuigingen en attituden van lezers ten opzichte van de echte wereld‟ (De 

Graaf et al. 2007, p. 248).  

De Graaf et al. (2007) hebben respondenten een verhaal voorgelegd over een sollicitatieprocedure, 

waarin twee personages voorkwamen met tegengestelde belangen. De ene versie van het verhaal was 

geschreven vanuit het perspectief van de manager van een noodlijdend bedrijf en de andere vanuit 

het perspectief van een gehandicapte sollicitant. Naderhand moesten de respondenten aangeven in 

hoeverre zij het eens waren met een voorkeursbehandeling voor gehandicapten bij sollicitaties. Het 

resultaat was dat lezers van het perspectief van de gehandicapte sollicitant het meer eens waren met 

de voorkeursbehandeling en lezers van het managerperspectief minder. De overtuigingen en attituden 

van lezers stemden dus overeen met de standpunten van het personage vanuit wiens perspectief zij 

het verhaal hadden gelezen (De Graaf et al., 2007).  

Kortom, verhalen kunnen de perceptie van de werkelijkheid van lezers beïnvloeden (Green & Brock, 

2000, De Graaf, Sanders, Beentjes en Hoeken, 2007, 2009). Het proces van overtuiging door middel 

van het vertellen van verhalen wordt narratieve overtuiging genoemd. De narratieve overtuiging vindt 

echter op een andere manier plaats dan in de dual-process modellen uit hoofdstuk 2.2.1 beschreven 

wordt. In recentelijk onderzoek wordt aandacht besteed aan de processen die plaatsvinden wanneer 

verhalen attituden en gedrag beïnvloeden (Dunlop, Wakefield & Kashima, 2009).  

2.2.1 Transportatie 

Veel wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de mate waarin de lezer zich inleeft in het verhaal een 

belangrijke factor is in het narratieve overtuigingsproces (Slater & Rouner, 2002, Dunlop et al. 2009). 

Veel mensen kennen het gevoel van zich verliezen in een boek. Dit fenomeen wordt transportatie 

genoemd (Green & Brock, 2000). Volgens Green & Brock worden lezers door een verhaal meegevoerd 

in de verhaalwereld en krijgen zij het gevoel de werkelijke wereld te verlaten (2000). Zij definiëren 

transportatie als “an integrative melding of attention, imagery, and feelings, focused on story events” 

(Green & Brock, 2000, 2002 in Green, 2006 p. s164). 

Het construct transportatie bestaat volgens Green en Brock ook uit deze drie dimensies: de mate van 

aandacht, verbeelding en affectieve betrokkenheid (2000). Aandacht voor de tekst betekent dat de 

lezer zich sterk concentreert op het lezen van het verhaal en zich daarbij afsluit voor de wereld om zich 

heen. De dimensie verbeelding staat voor de mate waarin de lezer zich de verhaalwereld, karakters en 

gebeurtenissen daarbinnen levendig voor kan stellen. Ten slotte kan de lezer zich inleven in de 

hoofdpersoon en de gebeurtenissen in het verhaal ervaren alsof hij ze zelf beleeft. Door middel van de 

Transportation Scale, die bestaat uit 15 items, kan de mate van transportatie worden gemeten (Green 

& Brock, 2000).  
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De laatste jaren hebben verschillende onderzoekers het construct transportatie in andere dimensies 

verdeeld. Busselle en Bilandzic (2008) onderscheiden „narrative understanding‟, „attentional focus‟, 

„emotion‟ en „being there‟. De Graaf et al. (2009) noemen de dimensies „being in narrative world‟, 

„attentional focus‟, „emotion‟ en „adopting identity [of the protagonist]‟. Deze beide onderzoeken 

onderkennen de bekende aspecten van verbeelding en aandacht. Buselle en Bilandzic (2008) voegen 

daar met hun dimensie „narrative understanding‟ het cognitief begrip en gepercipieerd realisme van 

het verhaal aan toe. Cognitief begrip refereert aan het begrijpen en onthouden van de verhaallijn. 

Gepercipieerd realisme is de mate waarin lezers de verhaalwereld, de gebeurtenissen en de 

personages daarin overeen vinden stemmen met de echte wereld (Buselle, 2001). De Graaf et al. 

(2009) voegen met „adopting identity‟ het affectieve aspect van verbinding met de personages toe. 

Deze laatste dimensie moet nog door verder onderzoek worden bewezen. 

Transportatie kan verschillende affectieve en cognitieve effecten bij de lezer teweegbrengen. Ten 

eerste kan de lezer emotionele reacties krijgen op de tekst en meevoelen met de hoofdpersoon (Green 

& Brock, 2000, 2005). Ten tweede kan de lezer de gebeurtenissen in het tekst ervaren alsof hij ze 

werkelijk heeft meegemaakt, waardoor het verhaal meer persoonlijke relevantie krijgt (Green, 2004). 

Ten slotte kan transportatie het aantal negatieve cognitieve reacties op de inhoud van de tekst 

verminderen en het aantal tegenargumenten dat de lezer kan bedenken terugdringen (Green & Brock, 

2000). Lezers herkennen een verhaal namelijk niet als een overtuigende tekst en hebben dus niet bij 

voorbaat de neiging om tegenargumenten te bedenken. Hun motivatie om tegenargumenten te geven 

is ook laag, omdat zij dan bewust uit de verhaalwereld terug moeten keren naar een modus van 

analytisch denken, terwijl het verhaal meer plezier oplevert. Getransporteerd in de tekst beschikt de 

lezer slechts over de feiten en gegevens uit het verhaal om zijn werkelijkheid mee te construeren.  

Daarnaast is transportatie interessant omdat het een belangrijke bijdrage levert aan het plezier 

(enjoyment) dat het publiek ervaart als ze een tekst lezen (Green & Livingston, 2004, in Cohen et al. 

2008, p.4). 

Door de cognitieve en affectieve effecten van transportatie, zouden verhalen bijzonder geschikt zijn 

om personen te overtuigen die normaal gesproken weerstand vertonen tegen overtuiging (Slater & 

Rouner, 2002). Narratieve anekdotische argumenten hebben meer impact dan feitengebaseerde 

argumenten in situaties waarin de lezer oorspronkelijk een tegengestelde attitude had (Slater & 

Rouner 1996; in 2002).   

Escalas (2004) voert onderzoek uit naar de effecten van narratieve transportatie in advertenties van 

commerciële merken. Respondenten kregen verschillende advertenties voor hardloopschoenen te 

zien, waarvan de ene versie een verhaal bevatte en de andere niet. Lezers die in grotere mate 

getransporteerd waren in tekst, hadden naderhand positievere attituden over het merk. Transportatie 

leidde bij de lezers tot positieve gevoelens en minder negatieve cognitieve respons op de advertentie. 

Dit onderzoek toont aan dat narratieve overtuiging via transportatie verloopt (2004, p.8) en dat 

transportatie ook door korte verhalen in advertenties kan worden bereikt.  

2.2.2 Mechanismen in narratieve overtuiging 

Tijdens het lezen van narratieve teksten zien lezers de gedachten en gebeurtenissen van het 

personage voor zich en beelden zij zich de verhaalwereld in (Green & Brock, 2002; Gerrig, 1993; Nell, 

1988 in De Graaf et al., 2007). Deze processen van verbeelding vergen veel cognitieve inspanning 

(Green & Brock, 2002), waardoor oppervlakkige verwerking van de tekst niet mogelijk is. Ook 

verwerken de lezers de inhoud niet op een kritische manier, omdat zij opgaan in de werkelijkheid van 

het verhaal. De traditionele dual-process modellen zijn dus niet geschikt om narratieve overtuiging te 

verklaren (Green & Brock, 2002; Slater & Rouner, 2002).   

In veel modellen van narratieve overtuiging staat transportatie (of een equivalent daarvan) centraal in 

het overtuigingsproces (Green & Brock, 2000; Slater & Rouner 2002; Moyer-Gusé, 2008). Maar 

daarnaast wordt ook identificatie vaak als een belangrijk mechanisme genoemd (Slater & Rouner, 

2002; De Graaf et al., 2007). Een lezer die zich identificeert met een personage, zou kunnen 
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meevoelen met de gevolgen die gebeurtenissen in het verhaal hebben voor dat personage. Daardoor 

zouden attituden van de lezer kunnen worden beïnvloed door de overtuigingen van het personage 

(Green, 2006 in De Graaf et al. 2007). 

Er bestaan verschillende inzichten over de relatie tussen identificatie en transportatie in narratieve 

overtuiging. De Graaf et al. (2009) scharen het meeleven met een personage onder transportatie, als 

de dimensie „adopting identity‟. Volgens Green en Brock (2000) is identificatie een losstaand construct 

en een gevolg van transportatie, terwijl Slater en Rouner (2002) stellen dat identificatie ook 

onafhankelijk van transportatie opgeroepen kan worden.  

Cohen en Tal-Or (2008) probeerden een conceptueel en theoretisch onderscheid te maken tussen 

transportatie en identificatie. Zij stellen dat beide constructen betrekking hebben op de verbinding 

tussen de lezer en het verhaal. Maar transportatie is de mate van absorptie in de verhaalwereld, 

waarin het onderdeel van het verhaal waarin de lezer opgaat niet gespecificeerd wordt. Bij identificatie 

gaat het expliciet om een binding met een personage uit het verhaal (Cohen & Tal-Or, 2008). In hun 

onderzoek manipuleerden Cohen en Tal-Or beiden constructen en toonden zij aan dat er 

omstandigheden zijn waarin transportatie en identificatie zonder elkaar kunnen bestaan (2008). 

Daarom wordt ook in dit onderzoek identificatie als een apart construct behandeld.  

2.2.3 Identificatie 

Identificatie wordt gedefinieerd als een proces „„in which an individual perceives another person as 

similar or at least as a person with whom they might have a social relationship‟‟ (Slater & Rouner, 

2002, p. 178). Door het proces van identificatie lijkt het personage dus dicht bij de lezer te staan. Het 

concept behelst een combinatie van verschillende verbindingen die de lezer met een personage kan 

voelen: empathie, sympathie en waargenomen gelijkenis (Green, 2006, p. 166, in De Graaf, 2007). Bij 

empathie gaat het om de mate waarin de lezer meeleeft met de gebeurtenissen van het personage. 

Sympathie voor het personage blijkt als de lezer hem aardig vindt. De waargenomen gelijkenis bestaat 

uit het idee van de lezer dat hij eigenschappen, doelen en overtuigingen gemeen heeft met het 

personage. De opbouw van deze verbindingen vindt plaats tijdens het lezen, waarbij zowel tekst- als 

lezerskenmerken een rol spelen (Bortolussi & Dixon, 2003 in De Graaf et al., 2007). Cohen (2001) 

stelt dat het bij identificatie zowel gaat om het aannemen van het perspectief van het personage, als 

om het aannemen van de identiteit van het personage en die identiteit ervaren.  

Volgens Cohen (2001) heeft identificatie verschillende effecten. Zij kan gevoelens oproepen bij de 

lezer en leiden tot imitatie van het gedrag van het personage. In het laatste geval is het personage in 

overtuigende teksten het rolmodel. Volgens Oatley creëren de personages in een tekst de emotionele 

reacties bij de lezer. Daarom is emotie een belangrijke component in de narratieve overtuiging (2002 

in Green, 2006 p.s168). 

De Graaf et al. (2007) onderzochten of identificatie een mediërende factor is bij transportatie. 

Respondenten lazen het verhaal over de voorkeursbehandeling van gehandicapten bij sollicitaties, 

vanuit perspectief van één van beide personages. De onderzoekers verwachtten dat lezers zich meer 

zouden identificeren met het personage vanuit wiens perspectief zij het verhaal hadden gelezen. Dit 

bleek alleen significant voor het deelaspect empathie en er werd een trend gesignaleerd voor 

sympathie. Lezers voelden meer mee met het personage dat de verteller was in hun verhaal en ze 

vonden hem enigszins aardiger. Ook had het perspectief invloed op de attituden. Lezers vanuit het 

perspectief van de gehandicapte sollicitant waren sterker voorstander van de voorkeursbehandeling 

en het tegengestelde gold voor het perspectief van de manager. Maar de mate van identificatie was 

geen significante factor in dit overtuigingsproces. Uit het onderzoek van de Graaf et al. (2007) blijkt 

dus niet dat identificatie een mediërende factor is. 

2.2.4 Realisme van het verhaal 

Green (2004) stelt dat transportatie ertoe kan leiden dat het verhaal meer persoonlijke relevantie 

krijgt, en de lezer de tekst daardoor ziet als een realistische afspiegeling van de werkelijkheid. Het 
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realisme van het verhaal beschrijft niet de feitelijke waarheid van het verhaal, maar de evaluatie van 

de lezer of het aannemelijk en realistisch is dat gebeurtenissen, situaties en personages uit het 

verhaal ook in het dagelijks leven voorkomen (Green, 2004, p.252). Green (2004) onderzocht of 

gepercipieerd realisme van het verhaal een mediërend effect had op attituden. Transportatie bleek 

een significante factor voor het realisme van het verhaal. Lezers die meer in het verhaal opgingen, 

vonden dat het verhaal meer overeenkwam met het dagelijks leven. Ook was er een effect van 

gepercipieerd realisme op de attituden, maar het was geen mediator voor transportatie.  

2.2.5 Modellen van narratieve overtuiging 

Onderzoekers in het domein van narratieve overtuiging geven in hun artikelen verschillende 

conceptuele modellen, die de verwachte relatie tussen de factoren in hun onderzoek representeren.  

Slater en Rouner (2002) brengen in hun Extended ELM (figuur 2) de factoren in kaart die van invloed 

zijn op de mate van transportatie. Ten eerste noemen zij factoren die puur betrekking hebben op het 

verhaal als geheel: de interesse in het plot van het verhaal, de kwaliteit van de uitvoering en de mate 

waarin de overtuigende intentie van de tekst voor de lezer wordt gemaskeerd (unobstrusiveness). 

Daarnaast staan in het model factoren die gerelateerd zijn aan de personages: gelijkheid tussen de 

lezer en het personage en de identificatie. (Slater & Rouner, 2002).   

Figuur 2: Theoretisch model van narratieve overtuiging (Stater & Rouner, 2002) 

 

 

In een ander model (figuur 3) leggen Dunlop et al. (2009) de focus op twee routes waarlangs 

narratieve overtuiging plaatsvindt, via cognities en via ervaring (figuur 3). Zij baseren zich op de 

„cognitive and experiential systems‟ van informatieverwerking van Epstein (2004, in Dunlop et al. 

2009). Volgens Epstein wordt gedrag bepaald door zowel cognitieve als ervaringsgestuurde systemen. 

Maar de kennis die mensen opdoen door eigen ervaring, heeft meer invloed op het gedrag dan 

abstracte kennis (2004, in Dunlop et al. 2009). Omdat verhalen de lezer het gevoel kunnen geven 

gebeurtenissen zelf te hebben meegemaakt, verwachten Dunlop et al. (2009) dat de lezer de 

informatie opvat als ervaringsgebaseerd, en dat die informatie zo de gedragsintentie beïnvloedt. 

Dunlop et al. zijn gespecialiseerd in gezondheidscommunicatie, waarin boodschappen dienen om het 

publiek te waarschuwen voor schadelijk gedrag en aan te zetten tot verstandig gedrag voor hun 

gezondheid. Binnen de gezondheidscommunicatie is het belangrijk dat de lezer het idee heeft dat de 

negatieve gevolgen van schadelijk gedrag voor de gezondheid ook hemzelf kunnen overkomen en dat 

hij daar een groot risico op loopt. Daarom zien Dunlop et al. (2009) het hebben van emoties tijdens het 

lezen en het verbinden van gebeurtenissen uit het verhaal met ervaringen uit het eigen leven van de 
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lezer (self-referencing) als belangrijke factoren. Die zouden ertoe leiden dat de lezer leert uit de 

ervaring in het verhaal, wat uiteindelijk kan leiden tot gedragsverandering. 

In hun onderzoek bekeken Dunlop et al. (2009) welk pad, cognitief of ervaringsgebaseerd, na 

transportatie in het verhaal zou leiden tot overtuiging. Zij vergeleken steeds advertenties met en 

zonder verhaallijn over twee onderwerpen: roken en huidbescherming tegen de zon. Het meten van 

cognitieve en affectieve reacties bij de respondenten vond plaats door middel van thought-listing, het 

opschrijven van gedachten en gevoelens door de lezer. Zowel in advertenties met als zonder 

verhaallijn had transportatie invloed op de gedragsintentie van de lezers. Rokende lezers die in hogere 

mate getransporteerd waren in een antitabak boodschap, zeiden meer moeite te zullen doen om te 

stoppen met roken (p. 134). Dit effect werd gemedieërd door zowel cognitieve als 

ervaringsgebaseerde reacties (emoties en referentie aan het eigen leven van de lezer) op het verhaal. 

Lezers die getransporteerd waren in het verhaal over zonnebrand, hadden meer intentie om hun huid 

te beschermen (p.149). 

Uit het onderzoek van Dunlop et al. (2009) blijkt dat lezers getransporteerd kunnen raken door 

verhalen in advertenties, ook al gaat het om korte verhalen. Een grotere mate van transportatie leidt 

tot meer positieve cognitieve reacties. Ook had transportatie invloed op het ervaren van emotie via het 

refereren van het verhaal aan het eigen leven. Het ervaringsgebaseerde pad van emoties en self-

referencing heeft in gezondheidscommunicatie invloed op de perceptie van gezondheidsrisico en op 

gedragsintenties. De onderzoekers geven daarmee aan dat de rol van emotie in mediaboodschappen 

niet onderschat moet worden. 

Figuur 3: Theoretisch model van het cognitieve en ervaringsgebaseerde pad (Dunlop et al., 2009) 

 

2.3 Verhalen van slachtoffer en hulpverlener 

In dit onderzoek worden twee soorten verhalen die in de praktijk voorkomen met elkaar vergeleken op 

overtuigingskracht en route van overtuiging. Het gaat om twee algemene personages die vaak 

terugkomen in de communicatie van ontwikkelingsorganisaties: het „slachtoffer‟ en de hulpverlener. 

Hoewel het in de praktijk in elke advertentie om een afzonderlijk verhaal gaat, worden slachtoffer en 

hulpverlener hier gezien als gegeneraliseerde personages, die ieder een eigen perspectief hebben op 

de ontwikkelingsproblematiek. De westerse hulpverlener is niet gewend aan de impact van armoede 

en ziekte in het dagelijkse bestaan en stelt zich het doel de situatie te redden. Voor het „slachtoffer‟ 
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van armoede of ziekte uit een ontwikkelingsland maakt lijden onderdeel uit van het bestaan, maar hij 

stelt zich ten doel zichzelf en zijn gezin in leven te houden.  

In het gebruik van ervaringsverhalen die in de communicatiepraktijk worden ingezet spelen, buiten de 

individuele elementen, ook deze aspecten van perspectief op de wereld mee. Dit geeft aan dat het in 

het kader van wetenschappelijk onderzoek complex is om één situatie uit een ontwikkelingsland 

vanuit twee personages te beschrijven. Cohen en Tal-Or (2008) geven ook aan dat het manipuleren 

van een narratieve tekst problematisch is. “Because texts are complex interrelated systems it is hard 

to […] manipulate only one element in a text without biasing any others” (Cohen & Tal-Or 2008 p.8). 

Door de verhalen van het slachtoffer en de hulpverlener vanuit een algemeen perspectief te 

beschrijven, komen de manipulaties voort uit een bestaand kader en wordt verwacht dat zij meer 

coherent en realistischer zijn.  

2.4 Onderzoeksmodel 

Dit onderzoek kent twee hoofdvragen:  

1.  Is er een verschil in overtuigingskracht tussen het verhaal van een slachtoffer en het verhaal 

 van een hulpverlener in advertenties van non-profit organisaties? 

2. Is er een verschil in route van overtuiging tussen het verhaal van een slachtoffer en het 

 verhaal van een hulpverlener in advertenties van non-profit organisaties? 

Deze hoofdvragen, het verschil in perspectief tussen slachtoffer en hulpverlener in verhalen, zijn in de 

literatuur nog niet eerder bekeken. Het overtuigende effect van de beide verhalen wordt dus 

exploratief onderzocht. Wel zijn er ideeën over de belangrijke mechanismen in de route van overtuiging 

voor beide verhalen. 

In dit onderzoek wordt aangenomen dat het overtuigingsproces verloopt volgens narratieve 

overtuiging. Het conceptueel model is gebaseerd op de modellen van Stater en Rouner (2002) en 

Dunlop et al. (2009) (figuur 4). In de literatuur bestaat in grote mate overeenstemming over de 

volgorde van mechanismen bij narratieve overtuiging. Echter hebben onderzoekers verschillende 

bevindingen over de specifieke relaties tussen de mechanismen. Daarom staan er in het conceptueel 

model wel pijlen tussen de stappen, maar geven zij geen specifieke relaties tussen de afzonderlijke 

mechanismen weer. De factor „emotions‟ in het ervaringsgebaseerde pad van Dunlop et al. (2009) 

wordt in het conceptueel model geschaard onder de dimensie van transportatie „affectieve 

betrokkenheid‟. Het begrip „self-referencing‟ van Dunlop et al. (2009) wordt gezien als identificatie. 

Figuur 4: Conceptueel model  

 

Het model van Dunlop et al. (2009) is interessant omdat het veel waarde toedicht aan de affectieve 

respons op een verhaal. Verhalen over ontwikkelingsproblematiek raken vaak aan diepgewortelde 

waarden bij mensen: zoals leven in gezondheid en het bieden van een toekomst aan kinderen. Het is 

goed denkbaar dat daarom de affectieve component in de communicatie van non-profit organisaties 
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een grote rol speelt. Daarnaast stelden Slater & Rouner (2002) dat verhalen effectief zijn als 

overtuigingsmiddel voor lezers met een attitude die tegengesteld is aan de boodschap in de tekst. De 

uiteindelijke boodschap van een advertentie van een goede doelen organisatie is „doneer geld!‟. Hier 

kunnen mensen negatief tegenover staan, omdat de investering hen geen direct en concreet voordeel 

oplevert. Braverman (2008 in Dunlop et al., 2009) geeft aan dat verhalen overtuigend zijn als lezers 

weinig belang hebben bij het onderwerp van de tekst. Het overtuigingsproces zou dan overwegend 

plaatsvinden via het ervaringsgebaseerde pad (Dunlop et al., 2009). Ook vanwege de weerstand tegen 

het overtuigingsproces in advertenties van goede doelen organisaties, zouden emoties en identificatie 

in grotere mate verantwoordelijk zijn kunnen voor een overtuigend effect van verhalen.  

De Graaf et al. (2009) onderzochten of ervaringsverhalen van asielzoekers invloed hebben op de 

attituden van lezers over het asielbeleid. Ze gebruikten hiervoor een verhaal van Amnesty International 

over een Turkse vrouw wiens verblijfsvergunning wordt afgewezen. Respondenten die het verhaal 

hadden gelezen hadden naderhand attituden die meer overeenkwamen met het verhaal, dan 

respondenten aan wie geen verhaal was voorgelegd. De attituden van lezers van het verhaal konden 

worden voorspeld door de mate waarin zij emoties hadden ervaren tijdens het lezen.  

In het onderzoek van De Graaf et al. (2009) kwamen „emotion‟ en „adopting identity‟ als losstaande 

dimensies voort uit een factoranalyse, terwijl in het onderzoek van Buselle & Bilandzic (2008) emoties 

werden geschaard onder de verbinding met het personage. De Graaf et al. (2009) denken dat dit 

verschil komt door de achtergrond en positie van het personage van de Turkse vrouw. In andere 

onderzoeken waren personages afkomstig uit hetzelfde land als de lezer en hadden zij dus hetzelfde 

referentiekader. Mogelijk konden de Nederlandse lezers in het onderzoek van de Graaf zich de positie 

en achtergrond van een Turkse vrouw maar moeilijk voorstellen. Daarom zouden zij zich tijdens het 

lezen niet de identiteit van de Turkse vrouw aanmeten, maar voelden zij wel de emoties van de 

onrechtvaardige behandeling in de asielprocedure. De Graaf et al. stellen dat dit onderscheid in 

emotie en het aannemen van identiteit eigen is aan verhalen waarin het personage sterk verschilt van 

de achtergrond van de lezer (2009). 

Kijkend naar dit onderzoek geldt dat het hulpverlenerpersonage wat betreft achtergrond en positie 

meer overeenkomt met de lezer, dan het slachtofferpersonage. Het overtuigingsproces in het 

hulpverlener verhaal zou daarom in grotere mate kunnen verlopen via identificatie. In het 

slachtofferverhaal zou de dimensie affectieve betrokkenheid van transportatie sterker gerelateerd 

kunnen zijn aan attituden. De overtuiging zou dan meer tot stand komen door emoties in het verhaal. 

Dit temeer daar de gebeurtenissen die het slachtoffer overkomen heftiger zijn dan de gebeurtenissen 

die de hulpverlener overkomen. Deze voorspellingen zijn echter te zwak om ze daadwerkelijk als 

hypothesen op te nemen.  

Wel kan er op basis van de eerde genoemde onderzoeken een aantal hypothesen worden 

geformuleerd over de mechanismen die een rol spelen in het overtuigingsproces van beide verhalen. 

2.4.1 Hypothesen 

1. De attituden van de lezer zijn een voorspeller van de gedragsintentie (o.b.v. Hoeken, 2003).  

2. Lezers die in meerdere mate getransporteerd zijn in de tekst, vormen naderhand gunstiger 

 attituden ten opzichte van de hulporganisatie en aidsbestrijding in het algemeen (o.b.v. De 

 Graaf et al., 2009). 

3. Lezers die zich in meerdere mate identificeren met het personage, vormen naderhand gunstiger

 attituden ten opzichte van de hulporganisatie en aidsbestrijding in het algemeen (o.b.v. De 

 Graaf et al., 2007). 

4. Lezers die zich in meerdere mate interesseren voor de verhaallijn en het genre 

 (ervaringsverhalen uit verre landen), vormen naderhand gunstiger attituden ten opzichte van de 

 hulporganisatie en aidsbestrijding in het algemeen (o.b.v. Slater & Rouner, 2002). 

5. Lezers die meer affectieve respons dan cognitieve respons hebben na het lezen van de tekst, 

 vormen gunstiger attituden ten opzichte van de hulporganisatie en aidsbestrijding in het 

 algemeen (o.b.v. Dunlop et al., 2009). 
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3. Methoden 
 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier het experiment is uitgevoerd. Achtereenvolgens 

worden het ontwerp van het testmateriaal, de elementen van de vragenlijst en de procedure en 

respondenten beschreven. 

3.1 Materiaal  

3.1.1 De organisatie 

Er werden twee versies gemaakt van een advertentie voor de organisatie Stop Aids Now. Voor deze  

non-profit organisatie werd gekozen omdat het een samenwerkingsverband is van verschillende grote 

organisaties. Respondenten zien een bekende organisatie als beter, omdat zij er zeker van zijn dat de 

organisatie goed werk doet (Hoeken & Hustinx, 2007).               

Het thema aidsbestrijding komt voort uit een onderzoek naar de millenniumdoelen, dat aangeeft dat 

Europeanen na bestrijding van armoede een hoge prioriteit geven aan hiv/aids preventie (European 

Union, 2007). Omdat Stop Aids Now zowel geneeskundige zorg biedt aan aids patiënten als 

voorlichting biedt over de preventie ervan, biedt de organisatie twee inhoudelijke argumenten om geld 

te  doneren. Stop Aids Now financiert allerlei lokale antiaids projecten o.a. in ontwikkelingslanden. In 

de advertentie werd één project dat zij ondersteunen in het verhaal uitgelicht.  

3.1.2 De verhalen 

De twee versies verschilden in het perspectief dat ofwel bij de hulpverlener of bij het slachtoffer lag. 

Beide verhalen beschreven eerst de verdrietige kant van het aidsprobleem, daarna de introductie van 

het antiaids programma en vervolgens een succes van aidspreventie.  

De locatie voor beide verhalen is Ethiopië, waar Stop Aids Now een aantal projecten financiert. Daar is 

het OSSA-programma een bestaand project dat sociale hulp biedt aan weeskinderen door aids. In de 

verhalen is de naam OSSA-programma ook gebruikt, maar hier biedt het project gratis behandeling, 

preventie en zwangerschapsbegeleiding in lokale ziekenhuizen. 

Het verhaal van de hulpverlener vertelt de eerste ervaringen van een Nederlandse arts in Ethiopië. Zij 

ervoer eerst vooral het verdriet en de wanhoop van alle sterfgevallen. Maar na de introductie van het 

OSSA-programma ziet zij ook de positieve resultaten van haar werk. In de advertentie heeft de arts net 

een goednieuws gesprek gevoerd met een hiv-positieve moeder om haar te vertellen dat haar dochter 

geen besmetting heeft opgedaan.  

Bij het slachtofferverhaal was de hoofdpersoon een hiv-positieve Ethiopische moeder, die al een zoon 

had verloren aan aids. Zij wist dat ze hiv had maar uit schaamte en angst (voor haar man) had ze geen 

medicatie genomen of zwangerschapsbehandeling ondergaan. Toen ze na de dood van haar zoon 

weer zwanger werd heeft ze wel hulp gezocht. Stop Aids Now heeft haar voorlichting gegeven en 

begeleid bij haar tweede bevalling. In de advertentie heeft de vrouw net te horen gekregen dat haar 

nieuw geboren dochter geen hiv-besmetting heeft.  

In het slachtofferverhaal weet het personage dat ze seropositief is, maar laat zij zich niet behandelen, 

waardoor haar zoon ook hiv-besmet raakt en overlijdt. Voor dit gegeven wordt gekozen om het verhaal 

realistischer te maken. De hoofdpersoon uit Ethiopië moet symbool staan voor de situatie in dat land. 

Veel Nederlandse mensen kunnen weten dat cultuuraspecten en onwetendheid over hiv/aids, in 

Afrikaanse landen de aidsbestrijding bemoeilijken. Een slachtofferpersonage dat zonder enige toedoen 

hiv heeft opgelopen, kan door lezers als kunstmatig worden gezien en tot weerstand leiden.  



18 
 

Aan de andere kant zouden lezers het verlies van het slachtofferpersonage kunnen zien als haar eigen 

verantwoordelijkheid, omdat ze geen behandeling tegen hiv heeft genomen. De perceptie van lezers 

dat het personage zelf verantwoordelijk was voor negatieve consequenties, leidt tot minder overtuiging 

(Hoeken & Hustinx, 2007). Maar uit het onderzoek van Hoeken en Hustinx (2007) blijkt ook dat in 

fondswervingsbrieven voor aids de situatie dermate heftig wordt gezien, dat lezers ondanks de 

perceptie van „eigen schuld‟ toch gedragsintentie tot doneren vertonen. Daarom wordt ervan uitgegaan 

dat de verantwoordelijk voor het verlies door aids in dit onderzoek geen negatief effect zal hebben op 

de overtuigingskracht van het slachtofferverhaal, maar het gepercipieerd realisme zal vergroten.  

3.1.3 Het ontwerp van de teksten 

Om de onafhankelijke variabele slachtofferpersonage en „hulpverlenerpersonage zo zuiver mogelijk te 

houden, zijn de teksten zover mogelijk gematcht. In het ontwerp van de teksten zijn de hoeveelheden 

semantische en episodische informatie, de inhoudelijke argumenten en de heftigheid van het verhaal 

gelijk gehouden. Tabel 1 toont de onderdelen waarop de advertenties verschillen en de functie van 

elke manipulatie. 

Tabel 1: Inhoud en functie verhaalmanipulaties 

Onderdeel Inhoud Slachtoffer Inhoud Hulpverlener Functie 

Titel “Mijn dochter leeft” “Ik wil kansen geven” Ambitie personage 

(waarde) 

1e alinea Zoon Morelle overlijdt jong 

aan aids en is besmet door 

Morelle 

Astrid ziet avond aan avond 

vrouwen met kinderen die 

overlijden 

Heftigheid verhaal gelijk 

(Morelle eigen verdriet, 

Astrid 2e graads verdriet) 

Emotie over verlies kind Emotie over niet kunnen 

helpen 

Episodische informatie 

(ambitie niet gehaald) 

2e alinea Opsomming activiteiten 

OSSA vanuit ervaring 

slachtoffer 

- begeleiding/voorlichting 

- gratis behandeling 

- zwangerschapsmedicatie 

- keizersnede 

Opsomming activiteiten 

OSSA vanuit methode arts 

- gratis testen/behandeling 

- zwangerschapsmedicatie 

- keizersnede 

- voorlichting 

Semantische informatie 

gelijk 

 

3e alinea Geluk over dochter gezond Geluk over redden kinderen Episodische informatie 

(ambitie gehaald) 

 

In beide advertenties staat onderin de pay-off van Stop Aids Now waarin de relatie tussen het OSSA-

programma en Stop Aids Now en de speerpunten van Stop Aids Now worden verteld. De activerende 

boodschap is: “Strijd mee en geef op giro 30.60.90”. Naast deze tekst staat het logo van Stop Aids 

Now. 

 In elke advertentie zijn twee illustraties gebruikt. Naast de kop stond een portretfoto van het 

hoofdpersonage. Daarnaast stond er in het midden een foto van een medewerking van het OSSA-

programma in actie. In elke versie was op één van beide foto‟s een arts in witte jas te zien om de 

professionaliteit en betrouwbaarheid van het project uit te stralen.    

Om buiten de manipulatie van het verhaal het effect van andere factoren te beperken, waren de 

teksten gelijk van omvang, structuur en vormgeving. De advertentie met het slachtoffer had woorden 

445 woorden en de versie met de hulpverlener bevatte 461 woorden.  

3.1.4 Pre-test 

De beide versies van de gemanipuleerde tekst werden door drie neutrale proefpersonen gepre-test. Zij 

deden er anderhalve tot twee minuten over om te tekst te lezen. Op basis van hun aanbevelingen 
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werden andere Afrikaanse namen gebruikt en werden de foto‟s aangepast zodat in beide versies een 

dokter met witte jas te zien was.  

Daarnaast heeft een professioneel DTP-er de vormgeving beoordeeld op de normen voor een 

advertentie. Op basis van dit commentaar zijn de kleurstelling, het lettertype en de indeling gewijzigd. 

De uiteindelijke versies van het slachtoffer- en het hulpverlenerverhaal staan in bijlage A en B. 

3.2 Vragenlijst 

De vragenlijst moest primair het overtuigende effect van de verhalen meten. Daarnaast werden andere 

constructen uit het conceptueel model bevraagd, om het pad van overtuiging voor elk verhaal in kaart 

te kunnen brengen. De vragenlijst bevatte in totaal 41 vragen, opgedeeld in acht onderdelen in de 

volgende volgorde:  

- gedragsintentie en attituden (overtuigingskracht) 

- thought-listing (spontane affectieve en cognitieve respons) 

- transportatie  

- identificatie 

- waardering van het verhaal, de advertentie en de bron (Stop Aids Now) 

- bekendheid met Stop Aids Now  

- persoonskenmerken (geslacht, leeftijd en opleiding) 

De operationalisatie van deze constructen is opgenomen in bijlage C.   

3.2.1 Overtuigingskracht 

De overtuigingskracht werd gemeten door drie vragen over de gedragsintentie en drie stellingen over 

de attituden. De gedragsintentie werd gemeten door een gesloten vraag om eenmalige en structurele 

donaties aan Stop Aids Now, waarbij de respondenten enkel tussen het antwoord ja of nee konden 

kiezen. Als de respondenten „ja‟ antwoordden, moesten zij vervolgens een bedrag voor de donatie 

noemen. De derde vraag voor gedragsintentie was of de respondent extra informatie over Stop Aids 

Now zou gaan inwinnen. Op deze vraag konden zij antwoorden op een 7-puntsschaal van zeker niet tot 

zeker wel. 

Vervolgens moesten zij drie stellingen waarderen op een 7-puntsschaal van zeer mee oneens tot zeer 

mee eens. Deze attituden werden in navolging van De Graaf et al. (2009) op verschillende niveaus 

gemeten: het project in Ethiopië, de organisatie Stop Aids Now en aidsbestrijding in het algemeen. Een 

voorbeeldvraag is: Ik vind dat geld geven aan Stop Aids Now waardevol is. De betrouwbaarheid van de 

drie attitude-items als schaal was goed (α=.74). 

3.2.2 Cognitieve en affectieve respons 

In navolging van Dunlop et al. (2009) werden de cognitieve en affectieve reacties gemeten door 

middel van thought-listing. De respondenten werd gevraagd in lege velden hun gedachten en 

gevoelens bij de advertentie aan te geven. Daarvoor waren vijf velden beschikbaar, waarvan er 

minimaal drie moesten worden ingevuld.  

De gedachten en gevoelens werden naderhand geanalyseerd door twee beoordelaars. Elke gedachte 

werd op drie dimensies ingedeeld: tekstaspect (vorm, inhoud en bron), systeem (cognitief of affectief) 

en evaluatie (positief, neutraal of negatief). De indeling op cognitief of affectief werd gebaseerd op de 

criteria die Epstein (1994) geeft voor het cognitieve en ervaringsgebaseerde systeem.  
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Tabel 2: Klassen voor gedachten en voorbeelden (uit de data van de vragenlijsten) 

 Positief Neutraal Negatief 

Inhoud Cognitief Zeker waardevol zo‟n 

programma 

Concluderen hoe 'rijk' 

Nederland is. 

Ik weet Aids met privé 

donaties nooit terug te 

dringen zal zijn 

Affectief Wat goed, de steun 

van de buurt 

Ik ken de situatie van 

dichtbij in Uganda 

Laat je dan eerst 

testen! 

Vorm Cognitief Wat een goede tekst! Positief geschreven Te mooi gemaakt 

verhaal 

Affectief Happy Ending is altijd 

fijn 

X Moet ik me nou 

schuldig voelen? 

Bron Cognitief Goed doel met direkte 

uitwerking 

Welke organisatie 

betreft het? 

Minder om geld vragen 

en meer doen 

Affectief X X X 

 

De inter-beoordelaar betrouwbaarheid voor het classificeren van de gedachten was 0,61. Dit is een 

voldoende score gezien de beoordelaars elke gedachte moesten indelen op drie dimensies, waardoor 

er met de klasse „overig‟ erbij 19 klassen mogelijk waren. Uiteindelijk zijn de beoordelaars in de 

gevallen van verschillende classificatie samen tot overeenstemming gekomen. 

Om de klassen beter hanteerbaar te maken in de analyse zijn zij omgezet in schalen. Daarvoor werden 

alleen de eerste drie vereiste gedachten gebruikt, om de motivatie van de respondent als factor uit te 

sluiten. Niet alle respondenten hadden namelijk een vierde en vijfde gedachten opgegeven. De 

indeling in klasse cognitief en affectief werd omgezet in één schaal cognitief-affectief. Deze schaal gaf 

de gemiddelde waarde over drie gedachten op de indeling cognitief of affectief. Respondenten met 

drie cognitieve gedachten hadden waarde 1 op deze schaal, respondenten met drie affectieve 

gedachten hadden waarde 2. De klassen positief, neutraal en negatief werden omgezet naar de schaal 

positief-negatief. Elke negatieve gedachte had waarde 1, elke neutrale gedachte had waarde 2 en elke 

positieve gedachte had waarde 3. Het gemiddelde van de drie gedachten van elke respondent vormde 

de waarde voor de schaal positief-negatief. Het aantal gedachten over inhoud, vorm en bron werd 

afzonderlijk van elkaar gecalculeerd in drie variabelen: inhoud, vorm en bron. Deze drie tekstaspecten 

vormen namelijk, in tegenstelling tot cognitief-affectief en positief-negatief, geen schaal. Een 

respondent waarbij twee gedachten over de inhoud gingen en één over de bron, kreeg als waarden 

voor deze drie variabelen: inhoud 2, vorm 0 en bron 1. Op deze manier kon worden berekend of de 

proportie gedachten over bijvoorbeeld inhoud verband hield met andere overtuigingsmechanismen. De 

klasse „overig‟ werd bij de schalen cognitief-affectief en positief-negatief geteld als missing value. Bij 

de variabelen voor de tekstaspecten werd geen variabele aangemaakt voor de klasse „overig‟.   

3.2.3 Transportatie en identificatie 

Om voor afwisseling in de vragenlijst te zorgen, werden alle items van transportatie en identificatie 

door elkaar gezet.  

Om de mate van transportie in de verhaalwereld te meten, werden items uit de Transportation Scale 

van Green en Brock (2000) gebruikt. Voor de dimensies aandacht, verbeelding en affectieve 

betrokkenheid werden elk drie stellingen opgenomen. Deze stellingen werden beoordeeld op een 7-

puntsschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. Een voorbeeld van de transportatie 

stellingen is: „Mijn aandacht werd volledig opgeslokt door de advertentie‟. De negen items voor 

transportatie vormden een betrouwbare schaal (α=.88). De drie dimensies waren afzonderlijk van 

elkaar ook betrouwbare schalen (aandacht α=.81, verbeelding α=.71, affectieve betrokkenheid 

α=.81).   
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De identificatie werd gemeten volgens de methode van Green (2006). De sympathie, waargenomen 

gelijkenis en empathie met het personage werden steeds met twee items bevraagd. Een voorbeeld van 

een stelling over het empathie aspect van identificatie is: „Ik leefde mee met Morelle’. Het construct 

identificatie werd betrouwbaar gemeten door de zes items (α=.82). Ook waren twee dimensies 

betrouwbaar genoeg om deze afzonderlijk van elkaar te analyseren (empathie α=.71, waargenomen 

gelijkenis α=.76). 

In het theoretisch kader werd beschreven dat de constructen identificatie en transportatie door 

sommige onderzoeken als eenzelfde construct worden gezien. In dit onderzoek was de 

betrouwbaarheid van de totale identificatie-transportatieschaal α=.91. Vanwege de sterkte van deze 

gezamenlijke schaal werd een factoranalyse voor alle items van transportatie en identificatie 

uitgevoerd. Deze analyse brengt in kaart of deze items ook nieuwe schalen kunnen vormen, anders 

dan transportatie en identificatie. Uit de factoranalyse met varimax-rotatie kwamen twee factors naar 

voren waarop zowel enkele items uit de transportatie- en identificatieschaal laadden. Zoals al in het 

theoretisch kader is beschreven blijkt ook uit deze analyse dat de constructen van identificatie en 

transportatie ergens overlap vertonen. Maar omdat de twee factoren uit de factoranalyse geen 

betekenisvolle schalen vormen, werden in de verdere analyse de bestaande dimensies van 

transportatie en identificatie gebruikt. 

3.2.4 Waardering van het verhaal, de tekst en de bron 

Alle stellingen en differentialen werden beoordeeld op een 7-puntschaal, bij de stellingen waren de 

polen van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. 

De kwaliteit van het verhaal, de interesse in de verhaallijn en in het tekstgenre werden gemeten door 

drie stellingen. Een voorbeeld was: Het verhaal in de advertentie vond ik interessant. Van deze drie 

items werd een schaal geconstrueerd met een goede betrouwbaarheid van α=.67. 

Voor de waardering van de tekst werden de aantrekkelijkheid en het realisme van de tekst als 

advertentie steeds met één item gemeten. 

Ten slotte werden de oordelen over de betrouwbaarheid en deskundigheid van de bron Stop Aids Now 

gemeten met twee items. Een voorbeeldvraag was: Ik vind Stop Aids Now professioneel. Van deze 

beide items kon een betrouwbare schaal worden geconstrueerd over de evaluatie van Stop Aids Now 

(α=.91). 

3.2.5 Bekendheid met Stop Aids Now 

Bij respondenten die al donateur zijn van Stop Aids Now, komen de attituden en gedragsintentie niet 

tot stand door de advertentie. Deze selectie kon niet voorafgaand aan het experiment plaatsvinden 

vanwege het forewarning effect. Daarom werd aan het einde van de vragenlijst gevraagd of mensen al 

donateur waren. Dat gold voor 6 respondenten. Hun gegevens werden naderhand uit de dataset 

verwijderd.  

Ook werd op een 7-puntsschaal gevraagd in hoeverre de respondent bekend was met de organisatie 

Stop Aids Now. Dit item werd opgenomen als controlevariabele.  

3.3 Procedure en design 

Dit experiment kende een tussenproefpersoon ontwerp, met twee versies van een gemanipuleerde 

tekst. Het testmateriaal en de vragenlijst werden online aangeboden, voor de slachtoffer- en de 

hulpverlenerversie was er een aparte link. De respondenten werden per e-mail benaderd om mee te 

doen aan het experiment over advertenties voor non-profit organisaties. Vooraf werden de e-

mailadressen van bekenden op basis van demografische gegevens verdeeld over de versies, waarmee 

een representatieve verdeling van de respondenten werd beoogd. Via de internetlink uit de e-mail 

kwamen respondenten op een webpagina met een instructie over het onderzoek (bijlage D). De 
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instructie meldde dat de respondent een tekst van een non-profit organisatie zou lezen. Nadat zij de 

tekst gelezen hadden, bracht een muisklik hen bij de vragenlijst. Toen zij de vragenlijst hadden 

afgerond, werd de internetpagina gesloten en werden de gegevens automatisch naar een database 

gestuurd.  

3.4 Respondenten 

In totaal hebben 90 respondenten de vragenlijst compleet afgerond. Van zes respondenten werden de 

data verwijderd omdat zij al donateur waren van Stop Aids Now. Daarnaast bleek dat één respondent 

zijn gegevens twee keer had ingezonden. Ook deze data zijn uit het bestand verwijderd. In totaal 

bleven er 83 vragenlijsten over; 40 van de hulpverlenerversie en 43 van de slachtofferversie.  

Er waren geen significante verschillen tussen de groepen slachtoffer en hulpverlener voor geslacht en 

leeftijd. Wel werd een significant verschil gevonden tussen de groepen in opleidingsniveau 

(t(71,61)=2.19, p=.03). Gemiddeld waren de respondenten van de slachtofferversie hoger opgeleid 

dan de respondenten van de hulpverlenerversie. In tabel 3 staan de demografische gegevens per 

versie. 

Tabel 3: Demografische gegevens per versie 

  Slachtoffer (N=43) Hulpverlener (N=40) 

Geslacht Mannen 41,9 % 50 % 

 Vrouwen 58,9 % 50 % 

Leeftijd Gemiddeld 35 (1975,3) 31 (1979,3) 

Opleidingsniveau Lagere school 0 % 0 % 

 Middelbare school 0 % 10 % 

 MBO 7% 0% 

 HBO 37,2% 57,5% 

 Universiteit 55,8% 32,5% 
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4. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de statistische analyses van de data van het experiment en de resultaten 

daarvan besproken. Eerst wordt in hoofdstuk 4.1 de beschrijvende statistiek voor alle constructen 

beschreven en worden de slachtoffer- en hulpverlenerversie hierop vergeleken. Hoofdstuk 4.2 

bespreekt de route van overtuiging per versie.  

4.1 Beschrijvende statistiek 

4.1.1 Overtuigingskracht en bronkenmerken 

Van de totale groep van 83 respondenten was 37,3% bereid om na het lezen van de advertentie een 

eenmalige donatie aan Stop Aids Now te geven, met een gemiddeld bedrag van €8,01. Respondenten 

uit de hulpverlenerversie leken hier een veel groter bedrag voor over te hebben (M=11,75; SD=29,98), 

dan respondenten uit de slachtofferversie (M=4,53; SD=9,87). Dit verschil was echter niet significant. 

Slechts 6% wilde maandelijks doneren, met een bedrag dat gemiddeld per jaar zou neerkomen op 

€4,32. Ook was er weinig intentie om extra informatie over Stop Aids Now in te winnen. Van de 

respondenten antwoordde 69,9%  dat „zeker niet‟, of „waarschijnlijk niet‟ te zullen doen. Dit komt 

mogelijk omdat respondenten redelijk tot goed bekend zijn met de organisatie Stop Aids Now met een 

gemiddelde score van 4,17 (1,56). Ook vonden zij Stop Aids Now een betrouwbare en professionele 

organisatie (M=5,01; SD=1,30). De lezers van de hulpverlenerversie gaven hiervoor een hoger 

gemiddelde (M=519; SD=1,40), dan de lezers van slachtofferversie (M=4,85; SD=1,19). 

De respondenten hadden zeer positieve attituden tegenover aidsbestrijding, op alle niveaus (M=5,56; 

SD=1,01). De meest positieve attitude hadden zij over het OSSA-programma, het project uit de 

gemanipuleerde teksten (M=6,05; SD=1,05).   

De bereidheid tot doneren, de intentie tot informatieaanvraag en de attituden moesten gezamenlijk de 

overtuigingskracht meten. Deze drie constructen konden niet worden samengenomen tot een 

betrouwbare schaal. Wel was er een correlatie tussen de donatie en de attituden (eenmalige donatie 

r=.42 p<.01, maandelijkse donatie r=.26 p<.05). Omdat relatief weinig respondenten aangaven 

maandelijks te willen doneren, werd in de rest van de analyses alleen gebruik gemaakt van de data 

voor eenmalige donatie voor het meten van de gedragsintentie. 

Tabel 4: Gemiddelden en standaarddeviaties voor overtuiging en bronkenmerken 

  Slachtoffer Hulpverlener Totaal    

Bedrag eenmalige donatie 4,53 (9,87) 11,75 (29,98) 8,01 (28,70) 

Bedrag maandelijkse donatie   ,47 (1,83)   ,25 (1,10)   ,36 (1,52) 

Attituden 5,56 (1,15) 5,56 (,84) 5,56 (1,01) 

 Bestaan OSSA-programma belangrijk 6,05 (1,19) 6,05 (,88) 6,05 (1,05) 

 Donatie Stop Aids Now waardevol 5,26 (1,54) 5,13 (1,27) 5,19 (1,41) 

 Aidsbestrijding prioriteit 5,37 (1,27) 5,50 (1,24) 5,30 (1,04) 

Oordeel Stop Aids Now 4,85 (1,19) 5,19 (1,40) 5,01 (1,30) 

Bekendheid Stop Aids Now 4,16 (1,64) 4,18 (1,48) 4,17 (1,56) 

Gemiddelde waarden met tussen haakjes de standaarddeviaties 

Door middel van ongepaarde t-tests werd vergeleken of er een verschil bestaat in de constructen van 

overtuigingskracht tussen de slachtofferversie en de hulpverlenerversie. Er bleek geen significant 

verschil in attituden tussen de beide versies (t(81)=.00 p>.05). Ook was er geen verschil in de 

donaties van respondenten die het slachtofferverhaal en het hulpverlenerverhaal lazen (eenmalig 
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t(79.71)=.93 p>.05; maandelijks t(80.47)= -.38 p>.05). Ten slotte was er geen significant verschil in 

intentie om informatie in te winnen over Stop Aids Now tussen de twee groepen (t(81)= -1.42 p>.05).  

4.1.2 Overtuigingsmechanismen 

Ook op de overtuigingsmechanismen: identificatie, transportatie en waardering van het verhaal 

scoorden de respondenten hoog. Zij identificeerden zich redelijk sterk met de hoofdpersonen 

(M=4,36; SD=1,03), waarbij ze voornamelijk vonden dat ze op de hoofdpersoon leken (M=5,30; 

SD=1,04). De gemiddelde scores hiervoor zijn in alle gevallen hoger voor lezers van de 

hulpverlenerversie, dan voor de slachtofferversie. De respondenten waren ook meer dan gemiddeld 

getransporteerd in het verhaal (M=3,82; SD=1,08). Ze konden zich vooral goed voorstellen hoe de 

situatie in Ethiopië en de gebeurtenissen daar plaatsvonden (M=4,08; SD=1,18). Ook voor 

transportatie geldt dat de gemiddelde waarden steeds hoger zijn in de hulpverlenerversie. Geen van 

deze verschillen in gemiddelden tussen de versies bleek significant te zijn. 

Tabel 5: Gemiddelde waarden van overtuigingsmechanismen 

  Slachtoffer Hulpverlener Totaal 

Identificatie  4,17 (1,08) 4,55 (,95) 4,36 (1,03) 

 Sympathie 3,22 (1,29) 3,63 (1,28) 3,42 (1,30) 

 Empathie 4,17 (1,44) 4,55 (1,24) 4,36 (1,36) 

 Gelijkenis 5,13 (1,08)  5,48 (,99) 5,30 (1,04) 

Transportatie  3,79 (1,16) 3,86 (1,00) 3,82 (1,08) 

 Voorstelling 4,04 (1,26) 4,13 (1,11) 4,08 (1,18) 

 Affectieve betrok. 3,40 (1,24) 3,76 (1,24) 3,57 (1,25) 

 Aandacht 3,94 (1,41) 3,68 (1,20) 3,82 (1,32) 

Waardering verhaal 4,57 (1,20) 4,53 (1,23) 4,55 (1,21) 

Gepercipieerd realisme van het verhaal 4,58 (1,69) 4,52 (1,55) 4,55 (1,62) 

Realisme van de tekst als advertentie 5,35 (1,89) 4,67 (1,73) 5,02 (1,83) 

Aantrekkelijkheid van de advertentie 4,12 (1,42) 4,55 (1,26) 4,33 (1,36) 

Gemiddelde waarden met tussen haakjes de standaarddeviaties 

De respondenten hadden gemiddeld hoge waardering voor beide verhalen (M=4,55; SD=1,21). Zowel 

de kwaliteit van de tekst en de verhaallijn, als het genre ervaringsverhalen werden positief 

gewaardeerd. De lezers dachten ook dat het verhaal een realistische afspiegeling vormde van de 

situatie in Ethiopië (M=4,55; SD=1,62). Ten slotte was het hen duidelijk dat de tekst een advertentie 

was (M=5,02; SD=1,83) en vonden zij deze er gemiddeld redelijk mooi uitzien (M=4,33; SD=1,36). 

Ook voor deze variabelen waren er geen significante verschillen tussen de versies. 

4.1.3 Gedachten 

Alle respondenten hebben minimaal drie gedachten genoteerd, 49,4% voegde een vierde en 30,1% 

nog een vijfde gedachte toe. Daarvan waren 50,8% cognitieve gedachten en 43,9% affectieve 

gedachten. Affectieve gedachten hadden voornamelijk betrekking op de inhoud van het verhaal. 

Voorbeelden hiervan zijn: “Wat erg dat er nog zo veel mensen dood gaan aan HIV” en “Herkenning 

omdat ik zelf in afrika ben geweest”. Veel van deze reacties refereren aan de situatie als zielig of 

oneerlijk en noemen de hoofdpersoon dapper (slachtoffer) of nobel (hulpverlener).  

Veel cognitieve gedachten hadden betrekking op de vorm van de advertentie en waren negatief. 

Voorbeelden zijn: “Alweer zo'n verhaal als zo vele anderen voor goede doelen” en “Ze willen inspelen 

op mijn emotie, daar trap ik niet in”. Veel respondenten zeggen dit verhaaltype voor fondsenwerving al 

vaak te hebben gezien en noemen woorden als „tranentrekkerij‟ en „gedramatiseerd‟. Daarnaast werd 

hier vaak genoemd dat het verhaal teveel tekst bevatte voor een advertentie.  
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Tabel 6: Aantal en percentage gedachten per categorie voor beide versies (totaal = 313) 

 Positief Neutraal Negatief Totaal % 

Inhoud Cognitief 14  4,5% 37 11,8% 18 5,8% 22,1% 

Affectief 34 10,9% 83 26,5% 5 1,6% 39,5% 

Vorm Cognitief 2 0,6% 20 6,4% 51 16,3% 23,3% 

Affectief 8 2,6% 3 1,0% 4 1,3% 4,9% 

Bron Cognitief 7 2,2% 4 1,3% 6 1,9% 5,4% 

Affectief 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Overige        5,4% 

Totaal   20,8%  47,0%  26,9% 100% 

 

Zoals beschreven in de methoden, werden de klassen ondergebracht in de schalen cognitief-affectief 

en positief-negatief. Deze schalen geven aan in hoeverre de gedachten van respondenten gemiddeld 

affectief en positief waren. Daarnaast werd voor het aantal gedachten over inhoud, vorm en bron 

steeds in één eigen variabele gemaakt. De gemiddelde waarden van deze variabelen per versie staan 

gerapporteerd in tabel 7. Het gemiddelde voor het aantal keren dat de klasse „overig‟ voorkwam, staat 

hierin niet gerapporteerd. De lezers van het hulpverlenerverhaal rapporteerden gemiddeld positievere 

gedachten en gaven in verhouding meer gedachten over inhoud, dan over vorm en bron. Uit 

ongepaarde t-tests blijkt echter dat deze verschillen niet significant zijn.  

Tabel 7: Gemiddelde waarden voor de gedachtevariabelen 

  Slachtoffer Hulpverlener Totaal 

Cognitief-affectief  1,49 (,37) 1,49 (,29) 1,49 (,33) 

Positief-negatief  1,79 (,41) 2,04 (,48) 1,91 (,46) 

Gedachten over inhoud 1,72 (1,16) 1,90 (,98) 1,81 (1,08) 

Gedachten over vorm 1,00 (1,05)   ,80 (,97)   ,90 (1,01) 

Gedachten over bron   ,14 (,35)   ,15 (,36)   ,14 (,35) 

Gemiddelde waarden met tussen haakjes de standaarddeviaties 

Waarden cognitief-affectief: volledig cognitief = 1, volledig affectief =2 

Waarden positief-negatief: volledig negatief = 1, volledig positief =3 

4.2 Route van overtuiging 

In dit hoofdstuk worden de relaties tussen overtuiging en de overtuigingsmechanismen onderzocht. Uit 

de correlatietabel (tabel 8) voor beide versies samen blijkt dat de constructen en 

overtuigingsmechanismen onderling veel samenhang vertonen.  

Tabel 8: Correlaties overtuigingskracht en overtuigingsmechanismen in beide versies 
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Donatie 1              

Attituden .42** 1             

Cog /Aff .30** .13 1            

Posi / Nega .26* .36** .39** 1           
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Ged. Inhoud .21 .19 .64** .43** 1          

Ged. Vorm -.20 -.22* -.58** -.50** -.86** 1         

Ged. Bron .11 .09 -.13 .03 -.21 -.10 1        

Stop Aids Now .24* .43** .01 .12 .03 -.06 -.02 1       

Transportatie .15 .45** .30** .35** .26* -.26* .04 .16 1      

Identificatie .11 .53** .21 .41** .24* -.26* .01 .17 .76** 1     

Waard. Verhaal .19 .51** .31** .35** .24* -.29** -.07 .28* .71** .74** 1    

Aantrekk. Ad. .22* .18 .27* .36** .25* -.34** .03 .26* .32** .36** .42** 1   

Real. verhaal .08 .29** .17 .19 .31** -.38** .09 .17 .39** .44** .41** .21 1  

Real. ad.  -.12 .023 -.21 -.11 -.04 .01 .07 .20 .02 .05 .07 .03 -.01 1 

* significant met p<.05  ** significant met p<.01 

Maar als deze algemene correlatietabel (tabel 8) wordt vergeleken met die van de slachtoffer- en 

hulpverlenerversie afzonderlijk (tabel 9 en 11), blijkt dat de tabellen van de versies sterkere correlaties 

rapporteren, die in de algemene tabel wegvallen. Het is daarom relevanter om de correlaties van beide 

versies afzonderlijk te bekijken en een overtuigingsroute per versie in kaart te brengen. 

Voor beide versies werden alle constructen die significant verband hielden met andere variabelen in 

een meervoudige regressieanalyse opgenomen. Er werd steeds gekozen voor een stapsgewijze en 

terugwerkende  invoer van de onafhankelijke variabelen, om een zo sterk mogelijk significant model te 

vinden. Eerst worden in hoofdstuk 4.2.1 de effecten van overtuiging in de slachtofferversie besproken. 

Hoofdstuk 4.2.2 beschrijft vervolgens effecten van overtuiging in de hulpverlenerversie.  

4.2.1. Route van overtuiging slachtoffer 

De correlatietabel geeft weer in welke mate de constructen in de slachtofferversie samenhang 

vertonen. Voor de constructen met significante samenhang werd berekend of zij een effect 

veroorzaakten. De statistische waarden van de significante effecten staan in een tabel aan het eind 

van het hoofdstuk. 

Tabel 9: Correlaties overtuigingskracht en overtuigingsmechanismen slachtoffer 
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Donatie 1              

Attituden .44** 1             

Cog /Aff .43** .00 1            

Posi / Nega .22 .29 .37* 1           

Ged. Inhoud .34* .10 .76** .34* 1          

Ged. Vorm -.38* -.20 -.66** -.38* -.90** 1         

Ged. Bron .15 .12 -.23 -.06 -.31* .00 1        

Stop Aids Now .20 .52** .05 .09 .21 -.21 -.03 1       

Transportatie .04 .32* .23 .22 .16 -.14 -.06 .19 1      

Identificatie .00 .44** .13 .32* .12 -.11 -.13 .14 .80** 1     

Waard. Verhaal .25 .52** .22 .27 .20 -.25 -.08 .29 .74** .76** 1    

Aantrekk. Ad. .26 .12 .27 .29 .38* -.43** -.03 .05 .29 .25 .31* 1   

Real. verhaal .09 .26 .14 .10 .27 -.32* -.06 .16 .35* .49** .52** .19 1  

Real. ad.  .00 .12 -.24 -.04 .04 -.10 .18 .32* .06 .14 .12 .10 .08 1 

* significant met p<.05  ** significant met p<.01 
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VOORSPELLERS GEDRAGSINTENTIE 

De eerste hypothese van dit onderzoek stelde dat attituden de gedragsintentie voorspellen. Er bleek 

een positief effect van attituden en affectieve reacties op de intentie tot doneren (attituden β=.44; 

p=.00; cognitieve/affectieve reacties β=.43; p=.00). Met het effect van attituden op de gedragsintentie 

wordt de eerste hypothese voor de slachtofferversie bevestigd. Maar naast een positief effect van 

attituden, dragen ook meer affectieve gedachten bij aan een grotere bereidheid tot doneren. Samen 

verklaren deze constructen 34,8% van de variantie. 

VOORSPELLERS ATTITUDEN 

De tweede hypothese veronderstelde dat lezers die in meerdere mate getransporteerd waren in de 

tekst, naderhand attituden zouden vormen die meer overeenstemmen met de advertentie. Hoewel de 

mate van transportatie en de attituden wel correleerden (r=.32 p<.05), werd in de meervoudige 

regressieanalyse geen significant effect van transportatie op attitude gevonden. In dit onderzoek kan 

de tweede hypothese voor de slachtofferversie van de advertentie dus niet worden bevestigd.  

Hetzelfde geldt voor de derde hypothese, die stelde dat lezers die zich sterker identificeerden met het 

personage, gunstiger attituden zouden vormen. De correlatie van identificatie was sterk (r=.44; p<.01), 

maar ook hier bleek geen effect. 

Alleen de vierde hypothese kon worden bevestigd: de waardering van het verhaal heeft een positief 

effect op de attituden (β=.40; p=.00). Lezers die zich in meerdere mate interesseerden voor de 

verhaallijn en het genre (ervaringsverhalen uit verre landen), vormden naderhand gunstiger attituden 

ten opzichte van Stop Aids Now en aidsbestrijding in het algemeen. De waardering van het verhaal en 

de waardering van Stop Aids Now verklaren 39,5% van de variantie voor attituden. De dimensie 

waardering van het verhaal bestond uit items voor interesse in de verhaallijn, interesse in het genre en 

de kwaliteit van de productie. Uit een regressieanalyse waarin deze drie items apart waren 

opgenomen, bleek dat de kwaliteit van de tekst de grootste factor was binnen de waardering van het 

verhaal (β=.30; p=.03). Respondenten die vonden dat het slachtofferverhaal goed was geschreven, 

vormden positievere attituden. Het model met de kwaliteit van de tekst en de waardering van Stop 

Aids Now verklaart 32,8% van de variantie. 

Naast de waardering van het verhaal speelt de waardering van de organisatie Stop Aids Now een rol in 

het vormen van de attituden (β=.41; p=.00). Hoe professioneler en betrouwbaarder de organisatie 

werd gevonden, hoe gunstiger de attituden van de lezer waren. De waardering van het verhaal en de 

waardering van Stop Aids Now verklaren samen 39,5% van de variantie voor attituden. 

De vijfde hypothese had betrekking op de cognitieve en affectieve gedachten die respondenten na het 

lezen van de tekst via thought-listing spontaan noemden. Volgens de hypothesen zouden de attituden 

gunstiger worden naarmate lezers meer affectieve respons zouden geven en zouden zij juist minder 

gunstig worden als de lezers meer cognitieve respons gaven. In dit onderzoek werd er voor de 

slachtofferversie geen correlatie gevonden tussen de cognitieve en affectieve reacties en de attituden 

van lezers. De laatste hypothese kon dus niet worden bevestigd.  

VOORSPELLERS VAN GEDACHTEN 

De verhouding cognitieve en affectieve gedachten bij lezers correleerde in de slachtofferversie alleen 

met andere dimensies van gedachten (positief negatief r=.37; p<.05; inhoud r=.77 p<.01; vorm r=-.66 

p<.01). Het hebben van overwegend affectieve gedachten hangt samen met een positievere valentie 

van de gedachten en gedachten die gemiddeld meer over de inhoud dan over de vorm gaan. Omdat 

deze correlerende variabelen allemaal uit dezelfde gedachten zijn gedestilleerd, kan er geen sprake 

zijn van een effect tussen deze variabelen. 

De verhouding tussen positieve en negatieve gedachten werd bepaald door de mate van identificatie 

(β=.32; p=.04). Lezers die zich meer identificeerden met het slachtoffer, hadden daarna gemiddeld 

positievere gedachten. Dit model verklaart echter maar 8,0% van de variantie. 
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In hoeverre lezers gedachten hadden over de inhoud (in plaats van de vorm of bron), kan worden 

voorspeld door de mate waarin zij de advertentie aantrekkelijk vinden (β=.38; p=.01). 

Aantrekkelijkheid van de advertentie kan voor 12,5% de variantie voor het aantal gedachten over de 

inhoud verklaren. 

VOORSPELLERS WAARDERING VAN HET VERHAAL 

Er werden twee factoren voor de waardering van het verhaal gevonden: identificatie (β=.47; p=.01) en 

transportatie (β=.37; p=,03). Voor beide constructen geldt een positief effect. Lezers die meer opgaan 

in het verhaal en die zich sterker identificeren met het slachtoffer, hebben meer interesse in de 

verhaallijn en het genre ervaringsverhalen uit verre landen. Samen verklaren identificatie en 

transportatie maar liefst 60,7% van de variantie. Omdat deze constructen in de slachtofferversie zeer 

sterk correleren (r=.80; p<.01), zijn de constructen als afhankelijke variabele in verdere analyses 

samengenomen. Wel is voor de waardering van het verhaal onderzocht welke dimensies van 

identificatie en transportatie het meeste effect hebben. Dit blijken waargenomen gelijkenis (β=.54; 

p=.00), affectieve betrokkenheid (β=.24; p=.03) en aandacht (β=.24; p=.04) te zijn. Meer 

waargenomen overeenstemming met het personage, meer emoties en meer concentratie op de tekst 

leiden dus tot een beter oordeel over het verhaal. Samen verklaren deze drie dimensies 72,0% van de 

variantie voor waardering van het verhaal. 

VOORSPELLERS VAN TRANSPORTATIE EN IDENTIFICATIE 

Het construct waarin transportatie en identificatie werden samengenomen correleerde sterk met het 

gepercipieerd realisme van het verhaal (r=.44; p<.01).  Hoe realistischer de lezers het verhaal vonden, 

des te meer werden zij opgeslokt door het verhaal en voelden zij zich geïdentificeerd met het 

slachtoffer. Het realisme van het verhaal verklaart voor 17,1% hoe het slachtofferverhaal wordt 

gewaardeerd.  

ROUTE VAN OVERTUIGING 

Alle bovengenoemde effecten in het slachtofferverhaal worden schematisch weergegeven in het model 

in figuur 5. De dikkere pijlen in het model geven aan dat de onafhankelijke variabele en de factoren 

een  sterker model vormen. Eén factor uit dit model is nog niet eerder genoemd: bekendheid met Stop 

Aids Now. In de slachtofferversie bleek de waardering van deze organisatie gedeeltelijk te worden 

bepaald door de bekendheid van de lezer met Stop Aids Now (β=.38; p=.01; 12,2% verklaarde 

variantie).  
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Figuur 5: Model effecten overtuigingsmechanismen en overtuigingskracht slachtoffer 

 

De resultaten van alle regressieanalyses voor de factoren in het overtuigingsproces staan in een 

overzicht weergegeven in tabel 10.  

Tabel 10: Resultaten van regressieanalyses voor overtuigingsroute slachtoffer 

Afhankelijke variabelen Factoren B β P R² F 

Donatie Attituden .18 .44 .00 .35 12.21 

 Cognitieve / affectieve reacties .55 .43 .00   

Positieve/negatieve gedachten Identificatie .12 .32 .04 .08 4.66 

Gedachten over inhoud Aantrekkelijkheid advertentie .31 .38 .01 .13 6.99 

Attituden Waardering Verhaal .39 .40 .00 .40 14.71 

 Waardering Stop Aids Now .40 .41 .00   

 Kwaliteit tekst .21 .30 .03 .33 11.26 

 Waardering Stop Aids Now .44 .45 .01   

Verhaal Identificatie .52 .47 .01 .61 33.39 

 Transportatie .38 .37 .03   

  Affectieve betrokken. .20 .24 .03 .72 36,94 

  Aandacht .23 .24 .04   

  Gelijkenis .60 .54 .00   

Waardering Stop Aids Now Bekendheid Stop Aids Now .27 .38 .01 .12 6.84 

Transportatie / Identificatie Gepercipieerd realisme verhaal .27 .44 .00 .17 9.67 

 

4.2.2. Route van overtuiging hulpverlener 

Onderstaande correlatietabel toont de samenhang tussen de constructen in de hulpverlenerversie. In 

het geval van significante correlaties, werd geanalyseerd of er sprake is van een effect. Aan het eind 

van dit hoofdstuk staat een tabel waarin de statistische gegevens voor de effecten worden opgesomd. 
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Tabel 11: Correlaties overtuigingskracht en overtuigingsmechanismen hulpverlener 
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Donatie 1              

Attituden .40* 1             

Cog /Aff .15 .40* 1            

Posi / Nega .26 .52** .47** 1           

Ged. Inhoud .04 .36* .46** .521** 1          

Ged. Vorm .02 -.27 -.46** -.63** -.81** 1         

Ged. Bron .06 .06 .01 .12 -.10 -.21 1        

Stop Aids Now .27 .35* -.03 .10 -.18 .11 -.01 1       

Transportatie .28 .66** .42** .52** .39* -.41** .15 .13 1      

Identificatie .21 .71** .36* .46** .38* -.43** .18 .17 .72** 1     

Waardering 

verhaal 

.13 .52** .43** .47** .29 -.34* -.07 .28 .67** .76** 1    

Aantrekk. Ad. .15 .29 .27 .38* .05 -.20 .10 .44** .35* .48** .58** 1   

Real. verhaal .07 .34* .21 .30 .37* -.46** .28 .18 .45** .42** .29 .24 1  

Real. ad.  -.22 -.14 -.16 -.08 -.10 .10 -.04 .14 -.02 .02 .02 .00 -.12 1 

* significant met p<.05  ** significant met p<.01 

VOORSPELLERS GEDRAGSINTENTIE 

Er bleek een positief effect van attituden op de intentie tot doneren (β=.40; p=.00). Lezers die 

gunstiger attituden ten opzichte van aidsbestrijding hadden, waren meer bereid tot donatie. Met dit 

effect wordt ook voor de hulpverlenerversie de eerste hypothese bevestigd. De attituden verklaren 

echter slechts 13,7% van de variantie. 

VOORSPELLERS ATTITUDEN 

Volgens de tweede hypothese zouden lezers die in meerdere mate getransporteerd waren in de tekst, 

naderhand attituden vormen die meer overeenstemmen met de advertentie. Deze hypothese kon voor 

de hulpverlenerversie worden bevestigd (β=.33; p=.03). 

Ook bleek identificatie een significante factor te zijn voor attituden (β=.43; p=.01). Lezers die zich 

sterker verbonden voelden met de hulpverlener, vormden naderhand gunstiger attituden. Voor de 

hulpverlenerversie kan de derde hypothese dus ook worden bevestigd. 

Naast transportatie en identificatie beïnvloedt ook de waardering van de organisatie de attituden 

(β=.24; p=.01). Hoe positiever men dacht over Stop Aids Now, hoe positiever de attituden over het 

project, de organisatie en aidsbestrijding in het algemeen waren. Samen verklaren de transportatie, 

identificatie en de waardering van Stop Aids Now 63,4% van de variantie voor attituden. 

Ook werd onderzocht welke dimensies van transportatie en identificatie de grootste rol speelden in het 

effect op  attituden. Dit bleken affectieve betrokkenheid (β=.44; p=.00) en empathie (β=.39; p=.01). 

Lezers die in meerdere mate geraakt waren door het verhaal en meeleefden met de hulpverlener, 

vormden gunstiger attituden. Samen met de waardering van Stop Aids Now vormden deze twee 

dimensies ook een sterk model, dat 61,0% van de variantie voor attituden verklaart. 

De vierde en vijfde hypothese, die stellen dat ook de waardering van het verhaal en de mate van 

affectieve reacties voorspellers zouden zijn van attituden, moesten dus worden verworpen. De 

waardering van het verhaal correleerde wel hoog (r=.52; p<.01), maar er bleek geen significant effect. 

Ook voor de gedachten waren er correlaties, maar geen effecten. De verhouding affectieve gedachten 
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(r=.40; p<.05), positieve gedachten (r=.52; p<.01) en het aantal gedachten over de inhoud (r=.36; 

p<.05), hingen allemaal samen met hogere scores op attituden. Hoewel voor de slachtofferversie geen 

effecten konden worden gevonden op attituden en gedragsintentie voor de gedachten, is het wel 

interessant om in kaart te brengen waardoor deze gedachten worden bepaald. In de volgende 

paragraaf zal hieraan aandacht worden besteed.  

Ten slotte werd er een correlatie gevonden tussen attituden en gepercipieerd realisme van het verhaal 

(r=,34; p<,05). De evaluatie dat de aidsproblematiek zoals beschreven in het hulpverlenerverhaal 

overeenkomt met de werkelijkheid, hangt samen met positieve attituden over aidsbestrijding op alle 

niveaus. Maar uit de meervoudige regressieanalyse bleek gepercipieerd realisme geen effect te 

hebben op attituden. 

VOORSPELLERS VAN COGNITIEVE EN AFFECTIEVE REACTIES 

De verhouding tussen het aantal affectieve en cognitieve reacties bij de lezers bleek deels te worden 

bepaald door de waardering van het verhaal (β=.43; p=.01). Dit effect verklaart slechts 16,4% van de 

variantie. 

Voor de verhouding tussen het aantal positieve en negatieve gedachten was de mate van transportatie 

een factor (β=.52; p=.00). De affectieve betrokkenheid bleek daarin vooral een factor van belang (β 

=.49; p=.00). Lezers die meer opgaan in het verhaal en bij wie emoties opspelen, krijgen positievere 

gedachten bij de advertentie. Het construct transportatie als geheel verklaart 25,1 % van de variantie 

en affectieve betrokkenheid op zichzelf verklaart 22,4%. 

Ook voor het aantal gedachten van de lezers dat over de inhoud van het verhaal ging, bleek 

transportatie een factor (β=.38; p=.00). Lezers die in hogere mate waren getransporteerd in het 

verhaal, gaven naderhand ook meer reacties op de inhoud van het verhaal en minder over de vorm of 

bron. Ook in dit effect speelt de dimensie affectieve betrokkenheid een grote rol (β=.40; p=.01). Deze 

modellen verklaren de variantie van het aantal gedachten echter maar ten dele (transportatie 12,9%; 

affectieve betrokkenheid 13,8%). 

VOORSPELLERS VAN TRANSPORTATIE EN IDENTIFICATIE 

Er werden twee factoren voor identificatie gevonden: de waardering van het verhaal (β=.70, p=.00) en 

het gepercipieerd realisme van het hulpverlenerverhaal (β=.22; p=.05). Beide factoren samen in één 

model verklaren 59,6% van de variantie. Zowel het idee dat het verhaal realistisch is als het oordeel 

over het verhaal hadden een positieve invloed op de identificatie met de hulpverlener. Naast de 

effecten op identificatie was er nog een significante correlatie met de aantrekkelijkheid van de 

advertentie (β=.48 p<.01). Een hogere aantrekkelijkheid van de advertentie hing samen met hogere 

identificatie. 

De variantie van transportatie bleek voor 50,1% te worden bepaald door de waardering van het 

verhaal (β=.59; p=.00) en het gepercipieerd realisme (β =.28; p=.02). Lezers die een positiever oordeel 

over het verhaal hadden en het verhaal realistischer vonden, werden meer opgeslokt door het verhaal. 

Ook correleerde transportatie positief met de aantrekkelijkheid van de advertentie (r=,35 p<,05). 

VOORSPELLERS VAN WAARDERING VAN HET VERHAAL 

De waardering van het verhaal kon worden voorspeld door de aantrekkelijkheid van de advertentie 

(β=.58; p=.00). Lezers die vonden dat de advertentie er mooier uitzag, hebben ook het verhaal als 

geheel beter gewaardeerd. De aantrekkelijkheid van de advertentie verklaart 31,8% van de variantie. 

ROUTE VAN OVERTUIGING 

Alle bovengenoemde effecten worden schematisch weergegeven in het model in figuur 5. Ook in dit 

model speelt bekendheid met Stop Aids Now een rol in de waardering van deze organisatie. De 

waardering van deze organisatie bleek voor 55,1% te worden bepaald door de bekendheid van de 

lezer met Stop Aids Now (β =.75; p=.00). De dikkere pijlen geven sterkere relaties weer. 
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Figuur 5: Model effecten overtuigingsmechanismen en overtuigingskracht hulpverlener 

 

De resultaten van alle regressieanalyses voor de factoren in het overtuigingsproces staan in een 

overzicht weergegeven in tabel 12.  

Tabel 12: Resultaten van regressieanalyses voor overtuigingsroute hulpverlener 

Afhankelijke variabelen Factoren B β P R² F 

Donatie Attituden .24 .40 .00 .14 7.20 

Attituden Identificatie .36 .43 .01 .63 20.22 

 Transportatie .26 .33 .03   

 Waardering Stop Aids Now .16 .28 .01   

  Affectieve betrokken. .29 .44 .00 .61 21.33 

  Empathie .25 .39 .01   

 Waardering Stop Aids Now .14 .24 .03   

Cognitieve/affectieve gedachten Waardering verhaal .10 .43 .01 .16 8.43 

Positieve/negatieve gedachten Transportatie .25 .52 .00 .25 13.75 

  Affectieve betrokken. .19 .49 .00 .22 11.96 

Gedachten over inhoud Transportatie .38 .39 .00 .13 6.80 

  Affectieve betrokken. .32 .40 .01 .14 7.27 

Identificatie Waardering verhaal .54 .70 .00 .60 29.74 

 Gepercipieerd realisme verhaal .13 .22 .05   

Transportatie Waardering verhaal .48 .59 .00 .50 20.60 

 Gepercipieerd realisme verhaal .18 .28 .02   

Waardering Stop Aids Now Bekendheid met Stop Aids Now .71 ,75 ,00 .55 48.84 

Waardering verhaal Aantrekkelijkheid advertentie .57 .58 .00 .32 19.21 
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5. Conclusies 
 

In dit onderzoek werden de ervaringsverhalen van het personage slachtoffer en hulpverlener in 

advertenties van non-profit organisaties vergeleken op overtuigingskracht en route van overtuiging. 

Daarin werd er vanuit gegaan dat mechanismen van narratieve overtuiging (transportatie, identificatie 

en waardering van het verhaal) de attituden en gedragsintentie van de lezer zouden beïnvloeden.  

Lezers waren gemiddeld in hoge mate getransporteerd in de tekst en identificeerden zich sterk met 

het hoofdpersonage. Uit dit onderzoek blijkt nogmaals dat het mogelijk is om getransporteerd te raken 

en verbinding op te bouwen met een personage door het lezen van een relatief kort verhaal in een 

advertentie. 

5.1 Overtuigingskracht 

De eerste hoofdvraag bevroeg of er een verschil in overtuigingskracht is tussen beide personages. Uit 

dit experiment bleek geen verschil in de attituden en de bereidheid tot doneren tussen lezers van de 

slachtoffer- en de hulpverleneradvertentie. De eerste hoofdvraag moet dus negatief worden 

beantwoord. Ook was er geen verschil tussen de beide versies in gemiddelde scores op de 

overtuigingsmechanismen. Er kan worden geconcludeerd dat het personage van een verhaal niet de 

belangrijkste factor is voor de attitudeverandering en bereidheid tot donatie van de lezer van 

advertenties van non-profit organisaties. 

5.2 Route van overtuiging 

De tweede hoofdvraag ging over de route die de lezers doorlopen in het overtuigingsproces in de 

slachtoffer- of hulpverlenerversie. De verhaalversies blijken verschillende routes van overtuiging te 

hebben. Voorafgaand aan het onderzoek werden een aantal hypothesen gesteld over de route van 

overtuiging, die voor beide versies kunnen worden beantwoord. Daarna worden de sterke effecten in 

de overtuigingsroutes voor beide versies afzonderlijk beschreven. Ten slotte worden overeenkomsten 

en verschillen tussen de beide routes en de geraadpleegde literatuur besproken. 

5.2.1 Hypothesen  

1. De attituden van de lezer zijn een voorspeller voor de gedragsintentie. 

De eerste hypothese kon voor beide versies worden bevestigd. Wel was het effect van de attituden op 

de donatie in de slachtofferversie redelijk sterk en in de hulpverlenerversie zwak. 

 

2. Lezers die in meerdere mate getransporteerd zijn in de tekst, vormen naderhand gunstiger 

 attituden ten opzichte van de hulporganisatie en aidsbestrijding in het algemeen. 

Voor de slachtofferversie moet de tweede hypothese worden verworpen, voor de hulpverlenerversie 

wordt deze hypothese bevestigd. 

 

3. Lezers die zich in meerdere mate identificeren met het personage, vormen naderhand gunstiger

 attituden ten opzichte van de hulporganisatie en aidsbestrijding in het algemeen 

Ook de derde hypothese moet worden verworpen voor de slachtofferversie, maar kan worden 

bevestigd voor de hulpverlenerversie. 

 

4. Lezers die zich in meerdere mate interesseren voor de verhaallijn en het genre 

 (ervaringsverhalen uit verre landen), vormen naderhand gunstiger attituden ten opzichte van de 

 hulporganisatie en aidsbestrijding in het algemeen. 
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In de slachtofferversie was de waardering van het verhaal een factor voor attituden, daarom kan de 

hypothese worden bevestigd. De waardering van het hulpverlenerverhaal voorspelde de attituden niet 

direct. De hypothese moet dus voor de hulpverlenerversie worden verworpen. 

 

5. Lezers die meer affectieve respons dan cognitieve respons hebben na het lezen van de tekst, 

 vormen gunstiger attituden ten opzichte van de hulporganisatie en aidsbestrijding in het 

 algemeen.  

Voor de bepaling van de attituden in de slachtoffer- en hulpverlenerversie waren de cognitieve en 

affectieve geen significante factor. De vijfde hypothese moet dus voor beide versies worden 

verworpen. 

5.2.2 Route van overtuiging slachtoffer 

Voor de overtuigingsroute binnen de slachtofferversie zijn sterke effecten gevonden. De 

gedragsintentie werd bepaald door zowel attituden als de affectieve respons. Gunstigere attituden en 

meer affectieve gedachten leidden tot meer intentie tot doneren. De affectieve respons bestond in 

deze versie voornamelijk uit positieve en neutrale gedachten over de inhoud van de advertentie. De 

attituden werden positief beïnvloed door de waardering van het verhaal en de waardering van de 

organisatie. Voor de waardering van de organisatie was van belang in hoeverre de lezer bekend was 

met de organisatie. Voor de waardering van het verhaal speelde vooral een rol of de respondenten 

vonden dat de tekst goed geschreven was. De voorspellers voor de waardering van het verhaal zijn 

identificatie en transportatie, waarvan de laatste twee onderling heel sterk correleren. De 

waargenomen gelijkenis, de aandacht voor de tekst en de affectieve betrokkenheid bij het verhaal zijn 

hierin de belangrijkste dimensies. Identificatie en transportatie konden allebei worden voorspeld door 

het gepercipieerd realisme van het verhaal. Lezers die dachten dat het verhaal een goede afspiegeling 

van de werkelijkheid was, identificeerden zich meer met het slachtoffer en gingen meer op in het 

verhaal.  

5.2.3 Route van overtuiging hulpverlener 

De overtuigingsroute van lezers van het hulpverlenerverhaal zag er anders uit. In deze versie kan de 

gedragsintentie slechts voor een klein deel worden voorspeld door de attituden. De affectieve of 

positieve gedachten van de lezer bepaalden de gedragsintentie niet. Er is wel een groot effect van 

identificatie, transportatie en de waardering van de organisatie op de attituden. Hoe betrouwbaarder 

en professioneler lezers de organisatie vonden, des te positiever hun attituden. En lezers die zich meer 

identificeerden met de hulpverlener en opgingen in haar verhaal, hadden ook gunstiger attitudes ten 

opzichte van de boodschap van de advertentie. Affectieve betrokkenheid en empathie spelen een 

grote rol in dit effect. Dit zijn de dimensies van identificatie en transportatie die de mate van emotie bij 

het verhaal en het personage uitdrukken. De mate van transportatie en identificatie worden in grote 

mate bepaald door het gepercipieerd realisme en de waardering van het verhaal. De waardering van 

het verhaal kon worden voorspeld door het oordeel van de respondenten over de aantrekkelijkheid 

van de advertentie.  

5.2.4 Overeenkomsten en verschillen met literatuur 

In beide overtuigingsroutes van lezers van het hulpverlener- en slachtofferverhaal spelen emotionele 

reacties een grote rol. In de hulpverlenerversie worden de attituden voornamelijk bepaald door 

affectieve betrokkenheid en empathie, de dimensies van transportatie en identificatie die aan emotie 

zijn gerelateerd. In de slachtofferversie wordt de bereidheid tot doneren zelfs bepaald door de mate 

van affectieve reacties op het verhaal. Dunlop et al. (2009) en Oatley (2002 in Green, 2006 p.s168). 

beschreven al het belang van emotie in narratieve overtuiging. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat de 

emotionele component van mediaboodschappen niet onderschat moet worden. 
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COGNITIEF EN ERVARINGSGEBASEERD PAD 

De overtuigingsroute in de hulpverlenerversie toont een klassiek effect van attituden op 

gedragsintentie. In de slachtofferversie echter wordt de gedragsintentie bepaald door twee factoren: 

door attituden en door affectieve gedachten. Dit effect komt overeen met het model van Dunlop et al. 

(2009) dat weergeeft dat cognitieve gedachten invloed hebben op de attituden en dat affectieve 

respons direct effect heeft op de intenties. De emoties van de lezer die blijken uit hun affectieve 

respons, leiden dan tot gedrag zonder tussenkomst van attituden. Door het volgen van het 

ervaringsgebaseerde pad van Dunlop et al. (2009) zou de lezer de tekst zich kunnen voorstellen als 

een persoonlijke ervaring. Het is mogelijk dat lezers die door het slachtofferverhaal ontroerd raken, 

instinctief de behoefte voelen om de situatie te „redden‟ door middel van een donatie.  

 

EMOTIONELE COMPONENT VAN IDENTIFICATIE EN TRANSPORTATIE 

De meeste onderzoekers stellen dat de emotionele component in verhalen verweven zit in 

transportatie en identificatie. De Graaf et al. (2009) zijn hierop een uitzondering. Zij vonden in hun 

experiment met het ervaringsverhaal van een buitenlandse vrouw dat „emotion‟ en „adopting identity‟ 

twee afzonderlijke dimensies zijn. Zij stelden daarom dat het effect van emotie in de overtuigingsroute 

los kan staan van identificatie als het personage een totaal andere culturele achtergrond en positie 

heeft dan de lezer. In dit onderzoek werd een vergelijkbare bevinding gedaan als bij De Graaf et al. 

(2009).  

Bij lezers van het slachtofferverhaal van de Ethiopische vrouw beïnvloedde de mate van affectieve 

reacties de intentie tot doneren. Dit effect stond los echter van transportatie en identificatie. Hoewel 

het in dit onderzoek niet zoals bij De Graaf et al. (2009) gaat om twee verschillende dimensies van 

transportatie, maar om twee verschillende variabelen, is de bevinding toch interessant. Mogelijk 

komen de emoties van de lezers van het slachtofferverhaal niet voort uit de identificatie, omdat lezers 

zelf de angst van aids en het verlies van een kind niet kennen. Toch kan de heftigheid van het verhaal 

wel hebben geleid tot emoties, die afzonderlijk van de identificatie en transportatie invloed hadden op 

de overtuigingskracht.  

In de versie van de Nederlandse hulpverlener hadden de affectieve gedachten geen significant effect 

op attituden of gedragsintentie. Maar in deze versie speelden de  affectieve betrokkenheid bij het 

verhaal en empathie voor de hulpverlener wel een rol in het vormen van de attituden. In de 

hulpverlenerversie is de emotionele component dus wel opgenomen in de mate van transportatie en 

identificatie. De respondenten in dit onderzoek zijn zelf niet als hulpverlener in een ontwikkelingsland 

geweest. Toch kennen zij waarschijnlijk het gevoel van ontheemd zijn in het buitenland en de 

schrikreactie op heftige problematiek. De Nederlandse lezer kan zich waarschijnlijk beter inleven in de 

beleefwereld van een Nederlandse hulpverlener in een ver land. De gemiddelde waarden voor 

transportatie en identificatie zijn in de hulpverlenerversie ook hoger dan de slachtofferversie.  

Dit onderzoek brengt dus meer bewijs dat het ervaren van emoties los kan staan van identificatie en 

transportatie, wanneer de culturele achtergrond van het personage sterk verschilt van de lezer.  

 

TRANSPORTATIE, IDENTIFICATIE EN GEPERCIPIEERD REALISME VAN HET VERHAAL 

De mate van identificatie en transportatie hangen in beide versies wel sterk samen. Zij vormen steeds 

samen een sterke factor voor een afhankelijke variabele (attituden of waardering van het verhaal). De 

grote correlatie tussen identificatie en transportatie en de gelijkheid in effect komt overeen met de 

theorie van Cohen & Tal-Or (2008).  

Als voorspeller voor identificatie en transportatie wordt in beide versies het gepercipieerd realisme van 

het verhaal aangewezen. In dit onderzoek is het gepercipieerd realisme dus een factor in het begin van 

het overtuigingsproces. Als lezers denken dat het verhaal een goede afspiegeling is van de realiteit, 

kunnen zij daarna meer in het verhaal opgaan en zich verbinden met het personage. Volgens Green is 
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het gepercipieerd realisme geen oorzaak, maar juist een gevolg van transportatie (2004). Omdat 

transportatie zou leiden tot meer persoonlijke relevantie van het verhaal, lijkt een verhaal voor sterk 

getransporteerde lezers realistischer. In dit onderzoek lijkt het erop dat het gepercipieerd realisme van 

het verhaal eerder een voorwaarde vormt om transportatie en identificatie te ervaren. Over de relatie 

tussen gepercipieerd realisme en transportatie kan op basis van dit onderzoek dus geen eenduidige 

uitspraak worden gedaan.   

 

BRONKENMERKEN 

De slachtoffer- en de hulpverlenerversie verschillen ook in het belang van de waardering van de 

organisatie in de route van overtuiging. In de slachtofferversie heeft de waardering van Stop Aids Now 

een veel groter effect op de attituden dan in de hulpverlenerversie. Lezers van het slachtofferverhaal 

vertrouwen dus in meerdere mate op hun oordeel over de organisatie als zij hun attituden vormen. Die 

attituden worden ook bepaald door de waardering van het verhaal. Lezers kunnen de waardering van 

het verhaal mogelijk zien als een oppervlakkig criterium, omdat het slechts gebaseerd is op 

subjectieve, persoonlijke voorkeuren voor genre, verhaallijn en de manier waarop het verhaal 

geschreven is. Als reactie hierop kunnen lezers meer belang hechten aan het imago dat een 

organisatie heeft. In de hulpverlenerversie ontlenen de lezers hun attituden voornamelijk aan 

transportatie en identificatie. Deze mechanismen geven de lezer het idee dat het verhaal ook een 

persoonlijke ervaring had kunnen zijn. Mogelijk vertrouwen lezers van het hulpverlenerverhaal daarom 

meer op verhaalaspecten, dan op de waardering van de organisatie. Dit is echter een verklaring die 

geen wetenschappelijke basis heeft.   

In beide versies wordt de waardering van de organisatie bepaald door de bekendheid die de 

organisatie bij de lezer heeft. Dit effect komt overeen met de bevinding van Hoeken en Hustinx dat een 

bekende organisatie als beter wordt gezien (2007).                
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6. Discussie 
 

In dit laatste hoofdstuk worden de validiteit en de relevantie van de conclusies besproken en de 

implicaties die zij hebben voor de communicatiepraktijk. Eerst worden discussiepunten besproken 

over de methoden van onderzoek en de interpretatie van de conclusies. Daarna wordt een aantal 

aanbevelingen gegeven voor tekstontwerpers van non-profit organisaties. 

6.1 Onderzoek 

6.1.1 Methoden van onderzoek 

De manier waarop lezers een verhaal in een advertentie verwerken, werd gemeten volgens de theorie 

over transportatie. De constructen transportatie, identificatie en waardering van het verhaal bleken 

betrouwbare constructen, met relatief hoge gemiddelden en onderlinge correlaties. Het is dus relevant 

om een verhaal in een advertentie volgens de transportatietheorie te analyseren. De schaal voor 

waardering van het verhaal bestond uit de afzonderlijke factoren uit het model van Slater & Rouner 

(2002), die betrekking hadden op het verhaal. In dit onderzoek werden deze factoren succesvol 

samengenomen tot één construct. In toekomstig onderzoek kan deze schaal worden ingezet om de 

waardering van een verhaal te meten. 

De respondenten uit dit onderzoek waren relatief hoog opgeleid en vormden dus een groep kritische 

lezers. Uit de thought-listing bleek dat veel respondenten cognitieve reacties gaven op de 

aidsproblematiek en de verhaalvorm. Veel respondenten benoemden de intentie van de organisatie 

om hen door middel van een „zielig verhaal‟ te overtuigen. Het is mogelijk dat een groep minder hoog 

opgeleide lezers de overtuigende intentie minder had opmerkt en de verdeling van gedachten in een 

dergelijke groep anders zou zijn. In dit onderzoek kon een verschil op cognitieve en affectieve 

gedachten op opleidingsniveau niet worden gevonden. Maar bij de interpretatie van de conclusies 

moet de kritische kijk van de hoog opgeleide respondenten wel in ogenschouw worden genomen. 

In de vragenlijst werden de attituden van de lezers gemeten nadat zij de advertentie hadden gelezen. 

Deze na-meting heeft als nadeel dat het onbekend is welke attituden de lezers zich voorafgaand aan 

het lezen al over aidsbestrijding hadden gevormd. Toch is het niet waarschijnlijk dat de attituden van 

lezers zijn beïnvloed door het lezen van de advertentie. Van de drie items voor attituden, ging er één 

item over het oordeel over het OSSA-programma, het project dat in de advertentie werd besproken 

maar in realiteit niet als zodanig bestaat. De gemiddelde score op dit item verschilde niet sterk van de 

scores op de andere attitude-items, over Stop Aids Now en aidsbestrijding in het algemeen. Daarom 

heeft de afwezigheid van voormeting van de attituden de validiteit van dit onderzoek waarschijnlijk niet 

geschaad.     

6.1.2 Interpretatie van de conclusies 

In dit onderzoek werd geen significant verschil gevonden in de overtuigingskracht tussen het 

slachtoffer- en hulpverlenerverhaal. Voor elk verhaal werd echter wel een andere route van overtuiging 

vastgesteld. Het is dus mogelijk dat er wel een verschil in overtuigingskracht bestaat tussen de 

personages, maar dat het in dit onderzoek niet zichtbaar werd. Het aantonen van een verschil kan zijn 

belemmerd door de kleine steekproefomvang. Naast de overtuigingskracht, werd er namelijk op geen 

enkel ander construct een significant verschil tussen de versies aangetoond. Mogelijk is de steekproef 

van 40 en 43 respondenten in de versies te klein om op enig construct een verschil met voldoende 

significantie te vinden. Voor vervolgonderzoek is het aan te raden om een groter aantal respondenten 

te vinden, zodat uitgesloten kan worden dat een verschil niet zichtbaar kon worden door een beperkte 

data-set. 
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Voor het analyseren van effecten in de overtuigingsroute werd gebruik gemaakt van regressieanalyses. 

De verschillende effecten zijn visueel gemaakt in een model. Dit model als geheel kan echter niet 

wetenschappelijk bewezen worden door middel van regressieanalyses. Daarvoor is een vergaande 

statistische methode als Structural Equation Modeling vereist, waarvan in dit onderzoek geen gebruik 

is gemaakt. Alle effecten kunnen dus afzonderlijk van elkaar wel geïnterpreteerd worden, maar voor 

het model als geheel is geen wetenschappelijk fundament.    

6.1.3 Vervolgonderzoek 

De route van overtuiging in verhalen van met het personage slachtoffer en hulpverlener is exploratief 

onderzocht. Er zijn twee modellen voorgesteld die de routes voor elk personage in kaart brengen. Er is 

echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor deze modellen. Vervolgonderzoek kan de 

voorgestelde modellen testen. De bevinding dat de locatie van emotie in de overtuigingsroute verschilt 

tussen de slachtoffer en de hulpverlenerversie, kan daarbij specifiek worden onderzocht. De Graaf et 

al. (2009) vonden al eerder dat het ervaren van emoties los kan staan van het aannemen van de 

identiteit van het personage,  als  het personage een heel verschillende culturele achtergrond heeft 

dan de lezer. Het feit dat in dit onderzoek een vergelijkbare bevinding werd gedaan, biedt perspectief 

voor de theorie van De Graaf et al.. In vervolgonderzoek kan dit effect worden gemanipuleerd, om zo 

uit te wijzen welke aspecten van het personage precies bepalen of de emotie onafhankelijk van 

transportatie en identificatie effect heeft.  

De twee ervaringverhalen die in dit onderzoek werden vergeleken waren van het personage slachtoffer 

en hulpverlener. In de praktijk komt er naast verhalen van hulpverleners en slachtoffers ook een derde 

personage vaak terug: de ambassadeur. Dit personage werd in dit onderzoek niet meegenomen omdat 

de kwaliteit van de manipulatie te gevoelig is voor de bekende persoon die hiervoor wordt gebruikt. 

Toch is het interessant om in vervolgonderzoek een aantal ambassadeurs van non-profit organisaties 

te vergelijken. In het hulpverlenerverhaal bleek identificatie namelijk een grote rol te spelen in de 

overtuigingsroute. Het is mogelijk dat een ambassadeur, die een rolmodel vormt voor het publiek, nog 

meer identificatie bij de lezer teweegbrengt en zo kan leiden tot meer overtuiging. In vervolgonderzoek 

kan hieraan aandacht besteed worden. 

6.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

In dit onderzoek werd geprobeerd de keuzes van communicatieadviseurs in de praktijk 

wetenschappelijk te staven. Maar bij gebrek aan significante verschillen tussen de versies kunnen er 

kunnen geen harde aanbevelingen worden gedaan voor de keuze voor een slachtoffer- of 

hulpverlenerpersonage. 

Wel kan voor beide personages een advies worden gebaseerd op de belangrijke factoren in het 

overtuigingsproces. Lezers van het slachtofferverhaal vinden vooral de kwaliteit van de tekst 

belangrijk. Voor lezers van hulpverlenerverhaal geldt dat zij meer door het verhaal geabsorbeerd 

worden en zich meer verbonden voelen met het hoofdpersonage. In beide ervaringsverhalen is emotie 

een belangrijke bepaler van de overtuigingskracht, daarop zou het verhaal sterk in moeten spelen.  

Ook over het gebruik van ervaringsverhalen in advertenties van non-profit organisaties voor 

ontwikkelingssamenwerking kunnen algemene aanbevelingen worden gegeven. De respondenten uit 

dit onderzoek gaven veel negatieve reacties op de vorm van de advertentie, zowel op het slachtoffer- 

als het hulpverlenerverhaal. Ze noemden het „afgezaagd‟ en „de 100.000e keer dat je zoiets leest‟. 

Respondenten vonden het verhaal vaak te lang en gaven aan de advertentie in een tijdschrift niet 

eens te zullen lezen. Het genre ervaringsverhalen in advertenties is al te bekend bij het publiek om de 

lezer nog te kunnen verrassen. De respondenten gaven ook aan dat ze zich ervan bewust waren dat 

het om een fondswerving ging.  

De cognitieve reacties van de respondenten hadden vaak betrekking op de correctheid van de 

informatie of vroegen juist om meer informatie. Ondanks de transportatie die de lezers tijdens het 
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lezen ervaren, hebben zij toch behoefte aan statistieken en achtergrondinformatie. Een organisatie die 

overtuigende methoden en cijfers aan kan bieden, kan deze dus goed in een verhaal verweven. 

Tekstontwerpers die kiezen voor een ervaringsverhaal zullen hun best moeten om emotie en 

gevalideerde informatie in een verhaal te combineren en om tegelijk de overtuigende intentie nog 

beter te maskeren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een krantenbericht met een onderschrift van 

de organisatie, dat een non-profit organisatie bij een krant inkoopt.  

Want buiten het feit dat respondenten negatief reageren op het bekende van het verhaal, laten zij hun 

attituden en gedragsintentie er toch door beïnvloeden. Lezers reageren met emoties als medelijden, 

verdriet en schrik op het verhaal en vinden het mooi en goed dat hulpverleners zich daar tegen 

inzetten. Verhalen in advertenties zijn in staat om emoties los te maken en om donaties te genereren, 

maar daar gaan wel strategische keuzes in het ontwerp van het verhaal aan vooraf.  
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Bijlage A - Advertentie slachtoffer 
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Bijlage B - Advertentie hulpverlener 
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Bijlage C - Operationalisatie constructen 
 
Gedragsintentie 

1. Stel: u had deze advertentie in een tijdschrift gelezen. Naderhand wordt u gevraagd om eenmalig 

een donatie aan Stop Aids Now te geven. Zou u dit doen? 

Met welk bedrag zou u Stop Aids Now eenmalig steunen?  

2. Stel: u had deze advertentie in een tijdschrift gelezen. Naderhand wordt u gevraagd om niet 

eenmalig, maar maandelijks een donatie aan Stop Aids Now te geven. Zou u dit doen? 

Met welk bedrag zou u Stop Aids Now maandelijks steunen?  

3. Gaat u meer informatie inwinnen over Stop Aids Now? 

 

Attituden 

1. Ik vind dat het bestaan van het OSSA-programma in Ethiopië belangrijk is (niveau project) 

2. k vind dat geld geven aan Stop Aids Now waardevol is (niveau organisatie) 

3. Ik vind dat het bestrijden van de aidsproblematiek prioriteit heeft (niveau mondiaal issue) 

 

Instructie gedachten 

Geef in de lege tekstboxen aan wat er in uw hoofd omging tijdens het lezen van de tekst.  

U kunt hier gevoelens, meningen, feiten, persoonlijke ervaringen etc. noemen.  

Gebruik voor elke gedachte een nieuwe tekstbox. 

 

Transportatie 

Voorstelling 

1. Tijdens het lezen van de tekst stelde ik mij het verhaal voor in mijn hoofd 

2. Ik heb een levendig beeld van Morelle/Astrid 

3. Tijdens het lezen was het alsof ik bij de gebeurtenissen aanwezig was 

Aandacht 

4. Mijn aandacht werd volledig opgeslokt door het verhaal 

5. Tijdens het lezen was ik volledig geconcentreerd op de tekst 

6. Tijdens het lezen was ik mij nauwelijks bewust van de omgeving om mij heen 

Affectieve betrokkenheid 

7. Het verhaal heeft mij geraakt 

8. Het verhaal heeft gevoelens bij mij losgemaakt  

9. Tijdens het lezen voelde het alsof de gebeurtenissen uit het verhaal mijzelf ook waren overkomen  

 

Identificatie 

Sympathie 

1. Ik heb waardering voor Morelle/Astrid 

 2. Ik vind Morelle/Astrid een aardige persoon 

Empathie 
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3. Ik kan mij goed in Morelle/Astrid verplaatsen 

4. Ik leefde mee met Morelle/Astrid 

Waargenomen gelijkenis 

5. Ik denk dat Morelle/Astrid en ik dezelfde eigenschappen hebben 

6. Ik vind dezelfde dingen belangrijk als Morelle/Astrid 

 

Waardering verhaal 

1. Ik vind het verhaal in de tekst interessant 

2. Ik vind dat het verhaal goed geschreven is 

3. Ik lees graag ervaringsverhalen van mensen in verre landen  

 

Gepercipieerd realisme 

Ik denk dat dit verhaal een realistische afspiegeling is van de aidsproblematiek in Ethiopië  

 

Realisme genre advertentie 

Het was mij duidelijk dat deze tekst een advertentie was 

 

Aantrekkelijkheid advertentie 

Ik vond de advertentie er mooi uitzien 

 

Waardering Stop Aids Now 

1. Ik vind Stop Aids Now een betrouwbare organisatie 

2. Ik vind Stop Aids Now een professionele organisatie  

 

Bekendheid Stop Aids Now 

1. In hoeverre bent u bekend met de organisatie Stop Aids Now 

2. Bent u op dit moment donateur van Stop Aids Now 

 

Bijlage D - Instructie vragenlijst 
 

Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.   

 

In het volgende scherm verschijnt een advertentie. Lees deze eerst helemaal door. Daarna volgt er een 

aantal vragen en stellingen. Het gaat hier om uw persoonlijke mening, er zijn dus geen goede of foute 

antwoorden. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Aan het einde van de vragenlijst bestaat er de 

mogelijkheid om uw e-mailadres op te geven om kans te maken op het boek ' Huh?!' en om achteraf 

een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek te ontvangen. Dit e-mailadres wordt los van uw 

antwoorden opgeslagen en wordt niet aan derden verstrekt.  

 

Succes 

 


