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§ 1 Inleiding 

 
Harakeh en Vollebergh hebben in 2011 kwantitatief onderzoek gedaan naar de vraag of het 
voorbeeldgedrag van niet rokende adolescenten en de druk die zij uitoefenen op rokende 
adolescenten bijdragen aan het minderen met roken door deze laatste groep. Zij hebben onderzocht 
of dit effect aanwezig is – en zo ja – of dit effect alleen te danken is aan het voorbeeldgedrag van de 
leeftijdsgenoot of dat er significante toevoegde waarde ontstaat doordat er druk wordt uitgeoefend 
die bij de adolescenten  feitelijk leidt tot mindering.  
 Uit videomateriaal van het onderzoek van Harakeh en Vollebergh komt naar voren dat 
adolescenten verklaringen geven voor het feit dat ze roken, vertellen over eerdere stoppogingen of 
over hun toekomstplannen met betrekking tot het roken. Bij de onderzoekers rijst de vraag, waarom 
-en vooral hoe- die ongevraagde verklaringen tot stand komen. Ter beantwoording van deze vraag 
moet in kaart worden gebracht onder welke omstandigheden de jongeren deze verklaringen geven. 
Wat is voor hen de aanleiding om hierover te beginnen en hoe krijgen de verklaringen vorm? Uit de 
literatuur komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat communicatieve kenmerken zoals non-
verbale uitingen en verandering van onderwerp bij hun verklaringen een rol kunnen spelen. Op deze 
communicatieve kenmerken zal ik in het huidige onderzoek uitgebreid ingaan. Om een beter beeld te 
krijgen van de wijze waarop de verklaringen tot stand komen, is kwalitatieve en interactionele studie 
nodig waarbij door middel van een conversationele analyse de invloed van mogelijke factoren op 
deze verklaringen onderzocht wordt. Het huidige onderzoek zal zich daarom richten op de mogelijke 
invloed van deze communicatieve kenmerken op de verklaringen van de jongeren. Om een indicatie 
te kunnen geven van de invloed of rol van deze kenmerken, zal worden gekeken of bij aanwezigheid 
van deze kenmerken langere gesprekken ontstaan; daarom zal ik mij concentreren op de lengte van 
de gesprekken.  
 Aan de hand van dit onderzoek kan worden bezien of communicatieve kenmerken invloed 
kunnen uitoefenen op het ontmoedigen van adolescenten om te roken. Indien mocht blijken dat 
deze invloed feitelijk aanwezig is, kan onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om die invloed 
nog verder te versterken waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan het stimuleren van 
jongeren om te stoppen of te minderen met roken. 

§ 2 Theoretisch kader 

§ 2.1 Empirisch onderzoek naar de druk om wel of niet te roken 

Omdat er nauwelijks onderzoek te vinden is naar de druk die leeftijdsgenoten uitoefenen op 

adolescenten om niet te roken, zal ik hier aandacht besteden aan de inzichten die het onderzoek 

naar de druk om wel te roken naar voren heeft gebracht. Hierdoor wordt duidelijk onder welke 

omstandigheden de sociale druk plaatsvindt en hoe deze vorm krijgt. Wellicht zijn de inzichten in de 

werking van de druk om wel te roken vergelijkbaar met die van de druk om niet te roken. Tot slot zal 

ik aandacht besteden aan het onderzoek van Harakeh en Vollebergh (2011), waarin het huidige 

onderzoek is ingebed. 

Er is veel kwalitatief onderzoek te vinden waarin naar voren komt dat men moeite heeft met 

het stoppen met roken, omdat men zich begeeft in omgevingen waarin men (ook verbaal) wordt 

aangezet tot roken door leeftijdsgenoten of niet-leeftijdsgenoten. Ook ziet men die omgevingen als 

obstakels die overwonnen moeten worden om controle te behouden, zoals in het onderzoek van 

Johnson et al. (2004) naar voren komt. Dit onderzoek brengt door middel van interviews met 

dagelijkse rokers het proces in kaart, dat de jeugd ondergaat om controle te herwinnen over haar 
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rookgedrag. Hierbij wordt gekeken naar drie stappen: het vaststellen of roken een probleem is, het 

overschrijden van de grens van acceptabel tabaksgebruik en het implementeren van strategieën om 

de controle over het rookgedrag te behouden. Als onderdeel van de laatste stap beschrijft een 

participant haar strategie om controle te behouden: 

 

‘Well, when people ask me at recess or lunch, “Oh, come outside for a cigarette,” I’ll 
say “No, I don’t want any.”’ 
 

Johnson et. al. (2004), p 1284 

 

Dit citaat illustreert de strategie ‘plaatsen en mensen te mijden die je zullen aansporen tot roken’. De 

verklaring van de participant duidt erop dat deze situaties voorkomen en het stoppen met roken 

bemoeilijken. Kennelijk is er actie (een strategie) voor nodig om deze invloed tegen te gaan. Ook in 

het onderzoek van Gillies & Willig (1997) wordt sociale druk van anderen om te roken als een 

mogelijk bedreigende factor bij het stoppen met roken gezien. Ze onderzochten de discursieve 

constructies die vrouwen gebruikten om hun rookgedrag uit te leggen of te legitimeren. De 

constructies werden geïdentificeerd door de analyse van de transcripten van vier 

semigestructureerde interviews. Onder de discursieve constructies van de geïnterviewde vrouwen 

vielen ook verklaringen die controle en zelfbeschikkingsrecht beschreven in relatie tot het roken van 

sigaretten. Deze verklaringen waren in tegenspraak met het eerder in het onderzoek geïdentificeerde 

discours van verslaving. Bij de bespreking van controle en zelfregulering wordt het voorbeeld van 

Karen gegeven. Op het moment dat haar gevraagd wordt of sociale situaties haar rookgedrag 

beïnvloeden, schetst zij een beeld van zichzelf waarin ze haar rookgedrag onder controle heeft. 

 
‘(. . .)' I mean the amount of times I've said no when people have offered me and I say no and they say go on have one, but I 
go no it's alright (laughs), yeah so I'd say you know I'm not too bad really 'cos some people just smoke for the sake of it, I try 
and just smoke when I want one.’  
 

Gillies & Willig (1997), p 294 

 

Karen benadrukt, zeggende met haar ‘so many times’, dat ze vaak sigaretten krijgt aangeboden van 

anderen. Doordat ze in staat is nee te zeggen, behoudt ze de controle over haar rookgedrag. Ook bij 

het onderzoek van Dijk et al. (2007) wordt aandacht besteed aan groepsdruk. Dijk et al. hebben 

twaalf groepsinterviews afgenomen bij vijftien- tot en met zeventienjarige Nederlandse adolescenten 

om hun overtuigingen over het beginnen of stoppen met roken te verkennen en achter hun 

voorkeuren omtrent educatie over dit onderwerp te komen. Uit het onderstaande citaat blijkt dat 

veel van de ondervraagde jongeren door leeftijdsgenoten werden uitgedaagd een sigaret te 

proberen. 

 
‘Many adolescents said they have been challenged by peers to try a cigarette.’ 

 

Dijk et al (2007), p. 118 

 

Uit het volgende citaat blijkt zelfs dat ze sigaretten aangeboden kregen voordat ze zelf rookten.  
 

‘According to the adolescents there were many people in their environment who smoked and offered them cigarettes 
before they started smoking themselves.’ 
 

Dijk et al (2007), p. 118 
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Ook wordt aangegeven dat jongeren het als moeilijk ervaren om te stoppen, wanneer vrienden hun 

sigaretten blijven aanbieden. Zie onderstaand citaat. 
 

‘The fact that friends keep offering them cigarettes also made it difficult to quit.’ 

 

Dijk et al (2007), p. 119 

 

Verder wordt aangegeven dat rokers zijn gaan roken, omdat vrienden hen sigaretten aanboden en zij 

op hun beurt andere niet rokende vrienden weer sigaretten aanboden met de bedoeling om van hen 

rokende vrienden te maken. Zie citaat hieronder. 
 

‘Most smokers had friends who smoked as well. They confirmed that they had started smoking because their friends 
offered them a cigarette and they, on the other hand, had offered cigarettes to their friend so they would become smokers 
too.’ 
 

Dijk et al (2007), p. 119-120 

 

Ook het volgende citaat maakt duidelijk dat de jongeren sigaretten aangeboden hebben gekregen, 

ondanks hun pogingen om te stoppen, omdat hun vrienden en ouders er van uitgingen dat het hun 

toch niet zou lukken, terwijl hun eigen verwachtingen waren, dat ze meer succesvol zouden zijn in 

hun pogingen wanneer ze die steun wel zouden krijgen. Hoewel uit bovenstaande citaten niet 

duidelijk wordt of het hier om verbale uitingen gaat, blijkt wel dat de onderzoekers bij de oplossing 

voor dit probleem aan verbale communicatie denken. Als oplossing zien ze een online omgeving 

waarbij mensen die stoppen met roken, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen steunen. 
 

‘Adolescents expected to be more successful in their quit attempts if they would receive support from friends and family, 
which they had not received so far. Often students mentioned that friends and parents do not expect that they can quit 
successfully and keep offering them cigarettes.’ 
 

Dijk et al (2007), p. 120 

 

In de kwalitatieve literatuur is er veel aandacht voor het uitoefenen van sociale druk door 

leeftijdsgenoten en anderen om te roken en vaak wordt deze druk aangedragen als oorzaak waarom 

het moeilijk is om te stoppen met roken, of waarom men het rookgedrag onder controle heeft, 

wanneer men in staat is de druk te negeren. Duidelijk wordt dat het voor verslaafde rokers moeilijk is 

om toe te geven dat ze zich laten verleiden en toch weer sigaretten beginnen te roken. Aan de ene 

kant voeren ze de sociale druk aan om aan te geven hoe moeilijk het ze wordt gemaakt om de 

verslaving te overwinnen. Aan de andere kant schetsen ze het beeld van zichzelf, dat ze in staat zijn 

om deze verleidingen te weerstaan en alleen te roken wanneer ze dat echt zelf willen. Kennelijk doet 

dat minder afbreuk aan hun zelfbeeld, omdat ze het gevoel hebben hun rookgedrag te beheersen en 

‘agency’ te hebben. Het is misschien moeilijker om te beargumenteren waarom iemand beslist een 

verslaving wil behouden, terwijl hij/zij onder druk wordt gezet om deze op te geven. Het argument je 

‘agency’ te willen behouden neemt in dat geval in sterkte af. Dit kan een oorzaak zijn voor het 

gegeven dat in de kwalitatieve literatuur over roken de druk om niet te roken nauwelijks aan bod 

komt, maar wat het kwantitatieve onderzoek betreft is er weinig aandacht voor de druk om niet te 

roken. Dit verklaart waarom er over het algemeen weinig bekend is over dit thema.  

Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar de druk om te roken, ook onder jongeren, is er 

opvallend weinig onderzoek te vinden naar de druk om niet te roken. Van de weinige besteden 
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Urberg, Shyu & Liang (1990) hier wel aandacht aan. Zij stellen dat sociale druk vier dimensies heeft: 

de normatieve druk om te roken, de normatieve druk om niet te roken, de directe druk om te roken 

en de directe druk om niet te roken. De onderzoekers verstaan onder ‘normatieve druk’ de 

individuele overtuigingen van wat anderen denken over het gedrag van deze individuen en de 

individuele motivatie om zich naar deze verwachtingen te schikken (gebaseerd op Azjen en Fishbein 

in Urberg, Shyu & Liang, 1990) ; onder ‘directe druk’ het plagen en belachelijk maken van de rokers 

(gebaseerd op Friedman, Lichtenstein & Biglan in Urberg, Shyu & Liang, 1990). In hun onderzoek 

rapporteren ze een gematigd effect van de normatieve druk op het rookgedrag van adolescenten. 

Daarnaast vonden de onderzoekers een marginale relatie tussen de directe druk van leeftijdsgenoten 

om niet te roken en het roken van de adolescenten. Hoe meer druk de adolescent rapporteerde, hoe 

waarschijnlijker hij/zij een roker was. Ze gaven als verklaring hiervoor dat de druk om niet te roken 

alleen van invloed was op de rokers en dat de directe druk van leeftijdgenoten waarschijnlijk niet 

veel effect had op het reduceren van het roken onder adolescenten. Maar de meest aannemelijke 

verklaring die ze geven, is dat de meting van de directe druk slechts bestond uit één item en 

daardoor hoogstwaarschijnlijk niet betrouwbaar is. De resultaten van de directe druk om wel te 

roken waren niet significant. Naar hun mening zou het kunnen zijn dat adolescenten niet graag 

toegaven dat ze onder druk werden gezet om te roken. Omdat er consistentie was tussen de 

resultaten van de directe druk om te roken en er tussen de resultaten van de normatieve druk om te 

roken en de directe druk om te roken wel een significante link was, zou deze verklaring niet opgaan. 

Bovendien vonden ze dat de gerapporteerde gevoelens van de druk om niet te roken de kans 

aanzienlijk verkleinde dat de deelnemers de gevoelens van druk niet wilden rapporteren bij de druk 

om wel te roken. Deze verklaring is mijn inziens niet plausibel, omdat de consistentie in antwoorden 

op zich niet veelzeggend is: de items zijn niet voor niets apart gedefinieerd en gemeten. Daarnaast is 

het vanuit de visie van een roker veel nadeliger om toe te geven dat hij/zij onder druk gezet wordt 

om te roken, dan dat hij/zij onder druk gezet wordt om niet te roken; in het eerste geval kan namelijk 

je ‘agency’ bevraagd kan worden. Maak je wel zelf keuzes of ben je gewoon een volger en in het 

laatste geval wordt je ‘agency’ juist benadrukt: je trekt je niets aan van al dat ‘gezeur’. Doordat de 

directe druk van leeftijdsgenoten om niet te roken op een onnauwkeurige manier is gemeten blijft 

naar mijn mening, de vraag wat het effect ervan is onbeantwoord. 

Crone et al. (2003) deden ook onderzoek naar ‘peer pressure’ om niet te roken. Zij deden dit 

door middel van een interventiestudie in het voortgezet lager onderwijs. Aan dit onderzoek deden 

alleen eersteklassers mee (met een gemiddelde leeftijd van 13 jaar). Ze keken naar het effect van 

drie lessen over kennis, attitudes en sociale invloed, na het sluiten van een overeenkomst met de 

klas om niet te beginnen met roken of te stoppen met roken. Gegevens werden verzameld over een 

periode van vijf maanden. Ze concludeerden dat de subjectieve norm van de leerlingen veranderde. 

Ze stonden vaker negatief tegenover roken. De onderzoekers verklaarden dat de interventie effect 

had dankzij de toenemende druk van leeftijdsgenoten om niet te roken. Behalve dat er bij de 

basismeting significante verschillen waren tussen de controle- en de interventiegroep en er geen 

effect gevonden werd met betrekking tot de attitudes en de ‘self efficacy’ (het idee dat mensen 

hebben van hun vermogen om adequaat te handelen in een gegeven situatie), is er nog een 

belangrijke tekortkoming bij dit grootschalige onderzoek onder 2562 adolescenten. De onderzoekers 

trekken namelijk snel hun conclusies, terwijl ze geen onderscheid maken tussen het effect van 

voorbeeldgedrag en het effect van het ontmoedigen om te roken. 

Audrey et al. (2006) leggen in hun kwalitatieve onderzoek een oorzakelijk verband tussen 

‘peer pressure’ om niet te roken en het rookgedrag van jongeren. Ze onderzochten peereducatie in 
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de vorm van gezondheidsbevordering onder jongeren. Voor ‘A Stop Smoking in Schools Trial’ (ASSIST) 

werden ‘peer supporters’ gerekruteerd, die getraind werden om op informele wijze het roken binnen 

hun jaargroep te reduceren. Het programma was erop gericht om bij anderen binnen de jaargroep 

het roken te ontmoedigen door kennis over te brengen, vaardigheden te leren en het zelfvertrouwen 

op te krikken. Dit vond plaats aan de hand van informele gesprekken over de risico’s van roken en de 

voordelen van het niet roken. De ‘peer supporters’ moesten een dagboek bijhouden waarin ze 

opschreven met wie ze waarover hadden gesproken. Voor het onderzoek is primair gebruik gemaakt 

van alle data van de ‘peer supporters’ en hun klasgenoten. Het onderzoek richtte zich op de rol van 

de ‘peer supporters’ vanuit het perspectief van de ‘peer supporters’ zelf en hun klasgenoten, 

vergeleken met de rol van de ‘peer supporters’ vanuit het perspectief van de betrokken 

volwassenen. De leerlingen, de schoolstaf en de leden van het ASSIST-team vulden vragenlijsten in. 

Daarnaast werden observaties meegenomen van niet-participanten en werden interviews 

afgenomen en focusgroepen georganiseerd. Een follow-up-studie wees uit dat één jaar later bij de 

interventiescholen minder gerookt werd dan bij de scholen uit de controlegroep door de risicogroep 

leerlingen (gelegenheidsrokers of experimentele rokers). Van de leerlingen uit de risicogroep  

rapporteerde 18,2% minder dan bij de controle groep een wekelijkse roker te zijn. Er was echter een 

kleine impact te zien op het stoppen met roken onder de leerlingen die reguliere rokers waren bij de 

basismeting. Een verklaring hiervoor is dat ‘peer supporters’ zich concentreerden op vrienden en 

leeftijdsgenoten, van wie zij verwachtten dat zij hen konden overhalen om niet te gaan 

(experimenteren met) roken. Een groot deel van de ‘peer supporters’ geloofde niet dat ze reguliere 

rokers konden overhalen te stoppen. Mogelijk verklaart dit dat de ‘boodschap’ niet is overgekomen 

bij de reguliere rokers, en er geen effect te vinden is op deze groep. Hoewel het onderzoek 

verschillend materiaal gebruikt als uitgangspunt, blijft onduidelijk, hoe de ontmoedigingen feitelijk 

hebben plaatsgevonden. In al het materiaal (vragenlijsten, interviews en focusgroepen) wordt door 

de betrokkenen achteraf beschreven, hoe de ontmoedigingen vorm kregen. We kunnen niet met 

zekerheid zeggen in hoeverre de beweringen over hoe de ontmoedigingen zijn gecommuniceerd 

overeenkomen met de ‘werkelijkheid’. Daarnaast waren de ontmoedigingen in dit onderzoek 

voornamelijk gericht op (potentiële) experimentele rokers en blijft er onduidelijkheid bestaan of er 

een effect van ‘peer pressure’ te vinden is op dagelijkse rokers. Het is daarom interessant om te 

kijken hoe de boodschap aan dagelijkse rokers om niet te roken precies wordt overgebracht. Een 

onderzoek naar de communicatieve kenmerken van het gesprek dat volgt na een ontmoediging 

gericht aan dagelijkse rokers kan hierin meer inzicht geven. Alvorens verder te gaan met de 

onderzoeksvragen van dit onderzoek, bespreek ik het onderzoek van Harakeh en Vollebergh (2011), 

waarin mijn onderzoek is ingebed.  

Harakeh en Vollebergh (2011) deden onderzoek naar het beschermende effect van niet 

rokende adolescenten die het goede voorbeeld gaven en druk uitoefenden op rokende 

leeftijdsgenoten. Ze onderzochten of dit effect, indien aanwezig, alleen te danken was aan het 

voorbeeldgedrag van de leeftijdgenoot, of dat de druk die werd uitgeoefend om niet te roken een 

significante toegevoegde waarde had in het minderen van roken. De groep deelnemers aan hun 

experiment bestond uit dagelijkse rokers tussen de zestien en vierentwintig jaar. Het rookgedrag 

werd tijdens het uitvoeren van een muziekonderzoek geobserveerd. In totaal waren er vier condities. 
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Het ethische comité van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft het 

onderzoek goedgekeurd. Studenten van de Hoge School en het beroepsonderwijs werden benaderd 

om mee te doen aan een onderzoek naar muziekvoorkeuren. Als zij geïnteresseerd waren, moesten 

ze in eerste instantie een vragenlijst invullen met vragen over muziek en hun levensstijl, waarna 

alleen dagelijkse rokers (minimaal één sigaret per dag) werden geselecteerd. Het experiment werd 

uitgevoerd in een mobiel laboratorium (een camper) geparkeerd nabij de scholen. De data werden 

verzameld in mei en juli 2010. In het onderzoek werd bij elke sessie van 60 minuten aan twee 

proefpersonen (van hetzelfde geslacht) gevraagd een aantal muziekfragmenten te beluisteren en te 

beoordelen. Eén van die proefpersonen is een student die van te voren getraind en geïnstrueerd is 

om een rol te spelen en zich aan een script te houden (zie hiervoor de vier condities). De 

proefleidster vroeg hun bij aanvang van het experiment te blazen in een smokerlyzer1 en maakte 

duidelijk dat het was toegestaan te roken in de ruimte, mochten ze dat willen. De acteur merkte in 

elke sessie een pakje sigaretten naast hem/haar op. Daarop vroeg de proefleidster aan de 

proefpersonen of ze rookten. De acteurs in conditie één en twee verklaarden te roken. In conditie 

drie en vier zeiden de acteurs te zijn gestopt. Als verklaring voor de aanwezigheid van het pakje 

sigaretten gaf de proefleidster aan dat dit vergeten moest zijn door de vorige deelnemer en dat de 

proefpersonen de sigaretten mochten oproken, omdat de vorige deelnemer ze toch niet zal komen 

ophalen. Na het uitvoeren van het onderzoek vulden de participanten een vragenlijst in. Uit het 

onderzoek bleek dat jongvolwassenen minder sigaretten rookten in de aanwezigheid van een 

leeftijdsgenoot die niet rookte, dan in de aanwezigheid van een zware roker, die helemaal geen druk 

uitoefende op de ander om niet te roken. Er is geen significant verschil geconstateerd tussen 

enerzijds, de condities drie en vier, waarin de leeftijdsgenoot de adolescent verbaal onder druk zette 

om niet te roken, en anderzijds conditie twee, waarin niet rokende leeftijdsgenoten geen druk 

uitoefenden, wat het aantal gerookte sigaretten betreft. Het onderzoek wees uit dat het 

beschermende effect bestaat in het geven van het goede voorbeeld en dat daarom anti rook-

programma’s zich specifiek zouden moeten richten op het reduceren van rokende leeftijdgenoten in 

de omgeving van jongvolwassenen (zie Harakeh & Vollebergh 2011). De onderzoekers bleven echter 

wel met de vraag zitten waarom tijdens het onderzoek de rokers met ongevraagde verklaringen 

kwamen om hun rookgedrag te legitimeren. Om deze vraag verder te onderzoeken, zal ik hieronder 

de literatuur bespreken die een aanleiding vormde om de invloed van verscheidene communicatieve 

kenmerken op het veel of weinig legitimeren van rookgedrag te onderzoeken. 

 

                                                           
1
 Met dit apparaat werd het niveau van carbonmonoxide gemeten. De proefpersoon werd echter wijs gemaakt 

dat het ging om een alcoholtest. 

Conditie 1 

Acteur was 

dagelijkse roker en 

rookte 3 sigaretten 

Conditie 2 

Acteur was 

dagelijkse roker, 

maar rookte niet en 

ontmoedigde niet 

Conditie 3 

Acteur liet 3 keer 

merken gestopt te 

zijn met roken en zei 

daar blij om te zijn 

Conditie 4 

Acteur liet 3 keer 

merken gestopt te 

zijn en moedigde de 

ander aan om ook te 

stoppen 
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§ 2.2 literatuurachtergrond bij onderzoeksvragen 

Het onderzoek van Nakumara (2009) naar gesprekken tussen studenten en docenten vormde voor 

mij een aanleiding om te kijken naar of bepaalde formuleringen meer beurten uitlokten bij de 

legitimatie van roken. Hij onderzocht namelijk student-docentgesprekken en constateerde dat het 

formuleren van gedeeld begrip, de luisteraar de mogelijkheid biedt om een actieve rol te spelen bij 

het begeleiden van een uitbreiding van het gesprek. Hij concludeerde dat het formuleren van 

gedeeld begrip niet alleen een bevestiging van het gedeelde begrip, maar ook een uitweiding van het 

gesprek uitlokt. Docenten maakten op sommige momenten gebruik van formuleringen2 in plaats van 

vragen om het begrip van de student te controleren. Dit zorgde ervoor dat er meer informatie werd 

uitgelokt. De formuleringen werden gebruikt om het gesprek gaande te houden door eerdere 

beurten te linken aan beurten die relevant waren voor toekomstige ‘topics’. Bij student-

docentgesprekken zorgde een bepaalde formulering (het formuleren van gedeeld begrip) dus voor 

een uitweiding in het gesprek. Ook bij de gesprekken die ontstaan over roken in het onderzoek van 

Harakeh & Vollebergh (2011) zou formulering een verlengend effect op de gesprekken kunnen 

hebben. De onderzoekers Harakeh en Vollebergh maken in hun onderzoek onderscheid tussen actief 

en passief ontmoedigen. Het passief ontmoedigen houdt in dat de acteur naast het vertonen van 

goed voorbeeldgedrag (door niet te roken), tot drie keer toe in het gesprek aangeeft blij te zijn dat 

hij/zij is gestopt met roken. Het actieve ontmoedigen vindt op dezelfde manier plaats, maar daaraan 

wordt door de acteur nog toegevoegd dat de adolescent ook moet stoppen. Er is bij beide condities 

dus een verschil in formulering. Ook dit verschil tussen actief en passief wordt meegenomen in het 

onderzoek. 

Podrouzek & Furrow (1988) stellen dat meisjes in hun kindertijd (maar ook gedurende hun 

volwassenheid) tijdens verbale communicatie meer oogcontact maken dan jongens. Ook Mulac et al. 

(1987) constateren dat er meer oogcontact is bij conversaties tussen vrouwen vergeleken met 

conversaties tussen mannen of tussen mannen en vrouwen. Dit zou erop wijzen dat ook bij de 

verklaringen in het onderzoek van Harakeh en Vollebergh (2011) er meer oogcontact bij de meisjes 

te verwachten is dan bij de jongens. Om te kijken of deze resultaten ook opgaan bij de gesprekken 

over roken tussen de adolescenten zal ik kijken of er oogcontact wordt gelegd. Verder beschrijft 

Tannen (1990) het verschil tussen het spreken van mannen en vrouwen. Vaak veronderstelt men dat 

vrouwen meer praten dan mannen, maar dat blijkt niet in overeenstemming met de waarnemingen 

van Tannen. Ze legt uit dat in privésituaties vrouwen meer spreken, maar dat in het openbaar 

mannen vaker aan het woord zijn. Dit doet vermoeden dat bij de verklaringen van de jongeren de 

meisjes meer spreken en de gesprekken hierdoor uit meer beurten bestaan dan bij de jongens. Om 

te kijken of deze waarnemingen overeenkomen bij de verklaringen over roken, zal ik bij resultaten 

van mijn onderzoek een duidelijk onderscheid maken tussen de meisjes en de jongens. Naast de 

aanwijzingen die de literatuur opleverde was mijn verwachting dat wanneer de ander aangekeken 

werd, hij zich uitgenodigd voelde om te participeren in het gesprek en dat het maken van oogcontact 

bij de ontmoediging daarom meer beurten zou opleveren dan het niet maken van oogcontact. Bij het 

afsluiten van het onderwerp was mijn verwachting dat het oogcontact juist afwezig zou zijn, omdat 

er op deze manier geen connectie tot stand komt, waarbij de ander gestimuleerd wordt om in te 

gaan op de opmerkingen van de ander.  

                                                           
2
 formuleringen definieert Nakamura als uitingen die refereren naar iets dat eerder genoemd is in het gesprek. 

Dit hoeft niet per se de voorgaande beurt te zijn, maar kan ook betrekking hebben op een eerder deel van het 
gesprek.  
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Naast oogcontact is het ook interessant om te kijken naar de non-verbale cue ‘lachen’ bij de 

gesprekken over roken. Op basis van het bekeken videomateriaal ontstond het vermoeden dat het 

lachen zou kunnen bijdragen aan een ontspannen sfeer, waardoor de leerlingen eerder geneigd zijn 

in te gaan op de ontmoediging om te roken en er langere gesprekken van meer beurten ontstaan. 

Ook kwam uit de literatuur naar voren dat het kijken naar topicafsluiting van belang kan zijn. 

Vaak spreken we geen heldere taal, maar maken we gebruik van ‘conversationele implicaturen’, 

zoals Grice (in Clark, 2006) dat noemt. Dit zijn die delen van hetgeen sprekers bedoelen die 

ontvangers alleen herkennen wanneer ze deze kunnen construeren. Om dit te verduidelijken geef ik 

het voorbeeld dat Clark gebruikt om het begrip ‘conversationele implicatuur’ te illustreren. Hij neemt 

het voorbeeld van A, die naast een auto staat die (visueel duidelijk) niet meer kan rijden. Vervolgens 

knoopt A een gesprek aan met voorbijganger B. Wanneer A zegt: ‘ik zit zonder benzine’, antwoordt B: 

‘er is een garage op de hoek’. B vertelt alleen dat zich een garage om de hoek bevindt. A moet hier 

zelf uit opmaken dat B dit zegt om relevante informatie te geven met betrekking tot een oplossing 

voor zijn probleem, namelijk dat hij zonder benzine zit. Bij deze garage, die dan open zou zijn, kan hij 

benzine halen. Een dergelijke situatie kan ook voorkomen in de gesprekken over roken. Het kan 

gebeuren dat een gesprek afgekapt wordt, doordat de leerling over iets heel anders begint. 

Aangezien het normaal is dat een reactie relevant en informatief is, moet de acteur concluderen dat 

de leerling waarschijnlijk niet over het onderwerp wil praten en daarom op een ander onderwerp 

overgaat. Om te zien of iets dergelijks zich voordoet, is het van belang om te kijken naar de wijze 

waarop topicafsluiting plaatsvindt. Benford & Cough (2006) benoemen de klassieke symptomen van 

een verslaving: excessieve consumptie, het verliezen van controle, innerlijk conflict, terugval, 

consumptie associëren met positieve emoties en het negeren van de negatieve consequenties 

hiervan. Het is goed denkbaar dat deze symptomen van een rookverslaving ertoe bijdragen dat de 

leerling niet graag over zijn verslaving praat en dat hij ook meestal de persoon is die het gesprek 

afkapt. Bovendien is de acteur op de hoogte van het onderzoeksdoel en ligt het daarom voor de hand 

dat hij de leerling zoveel mogelijk laat vertellen over het onderwerp. Naast het kijken naar hoe de 

gesprekken afgesloten worden, is het daarom ook interessant om te kijken naar wie het gesprek over 

roken afsluit. Is dit de leerling of de acteur? Rose et al. (2009) constateerden dat jongens minder 

vaak over problemen praten dan meisjes en dat jongens hun vrienden minder stimuleerden om te 

praten over problemen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de jongens, omdat ze minder gewend zijn 

om over problemen te praten, waarschijnlijk het gesprek over roken eerder zullen afkappen dan de 

meisjes. 

 Naast topicafsluiting kan het mogelijk van belang zijn om ook naar topicverandering te 

kijken. Want hoe komt het onderwerp roken eigenlijk ter sprake? Gebeurt dit op natuurlijke wijze of 

juist heel abrupt? En wat is het effect hiervan op het aantal beurten van de conversatie over roken? 

Tot slot wees het onderzoek van Hutchby (2005) erop dat ook continueerders een rol kunnen 

spelen bij de lengte van een gesprek. Hutchby heeft namelijk onderzoek gedaan naar therapeutische 

gesprekken met kinderen. Hij onderzocht het formuleren van uitingen en de wijze waarop 

continueerders werden gebruikt. Hieruit bleek dat therapeuten met behulp van continueerders de 

kinderen stimuleerden hun verhaal te vertellen. Mogelijk dragen continueerders ook bij aan de 

hoeveelheid narratief over roken en stoppogingen. In het huidige onderzoek zal daarom ook het 

aantal continueerders meegenomen worden. 

 De literatuur resulteerde in de volgende hoofdvraag en deelvragen: Hoofdvraag: Welke rol 

spelen de communicatieve kenmerken: (de plaatsing van) formulering, oogcontact, lachen, 

topicverandering, topicafsluiting en het gebruik van continueerders, bij de (lengte van de) interactie 
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na het ontmoedigen van de adolescenten om te roken? Deelvraag 1: Welke rol spelen de 

communicatieve kenmerken: oogcontact, lachen en topicverandering, bij (de lengte van) de 

interactie na het ontmoedigen om te roken in de actieve en passieve conditie? Deelvraag 2: Welke 

rol spelen de communicatieve kenmerken: oogcontact, lachen en topicverandering bij (de lengte van) 

de interactie na het ontmoedigen om te roken in de conditie jongens en meisjes? Deelvraag 3: Wat 

voor rol spelen de communicatieve kenmerken: (de plaatsing van) formulering, topicafsluiting en het 

gebruik van continueerders, bij (de lengte van) de interactie na het ontmoedigen om te roken? Met 

het beantwoorden van deze vragen wordt duidelijk of het gebruik van deze communicatieve 

kenmerken –en zo ja- welke communicatieve kenmerken nader onderzocht kunnen worden om er zo 

aan bij te kunnen dragen dat jongeren minderen of stoppen met roken. 

§ 3 Methode 

§ 3.1 Onderzoeksmateriaal 

 

Voor het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van het videomateriaal van de passieve conditie 

(conditie drie) en de actieve conditie (conditie vier) uit het onderzoek van Harakeh en Vollebergh 

(2011). In de passieve conditie verklaarde de leeftijdsgenoot die zelf niet rookte tot drie keer toe dat 

hij/zij gestopt was met roken en daar blij om was. In de actieve conditie deed de leeftijdsgenoot die 

zelf niet rookte hetzelfde, maar voegde hij/zij daar aan toe dat de ander ook zou moeten stoppen. In 

totaal waren er zes muziekfragmenten die de proefpersonen moesten beluisteren en beoordelen. Na 

afloop vulden ze een vragenlijst in. De acteurs waren geïnstrueerd om deze ontmoedigingen direct 

na bepaalde muziekfragmenten te uiten. Ze moesten er ook voor zorgen dat er een 

vriendschappelijke en ontspannen sfeer ontstond. Ten eerste moeten ze aangeven gestopt te zijn 

met roken (één jaar lang). Dit deden ze door de vraag van de proefleider te beantwoordden, die hun 

vroeg of ze rookten. Nadat de proefleider had gevraagd of ze er bezwaar tegen hadden dat de ander 

wel rookte, moesten ze antwoorden dat ze dit geen probleem vonden. De tweede ontmoediging 

vond direct na het derde muziekfragment van Armin van Buuren plaats en luidde in de passieve 

conditie: ‘ik ben zo blij dat ik dit niet meer doe’. In de actieve conditie kwam daarbij ‘je moet stoppen 

met roken’. De derde ontmoediging vond direct plaats na het vijfde muziekfragment en was ‘wat is 

het toch een slechte gewoonte dat roken’. Bij de passieve conditie volgde hierop: ‘ik zou het ook niet 

meer doen’. En bij de actieve conditie kwam hierachter: ‘je zou ermee moeten stoppen’. De acteur 

mocht zich nooit agressief, fel of ongezellig gedragen tijdens de discussie over de muziekfragmenten 

en moest altijd op een vriendelijke toon spreken met de proefpersoon. Non-verbaal moest de acteur 

een open houding aannemen (niet met de armen over elkaar en met het lichaam steeds naar de 

proefpersoon gedraaid zittend), oogcontact maken en glimlachen. Op deze manier moest er een 

veilige, gezellige en sociale sfeer ontstaan. 

Van het videomateriaal van de condities (actief ontmoedigen en passief ontmoedigen) zijn de 

interacties die over roken gaan getranscribeerd, de ene helft door mijzelf en de andere door 

onderzoekster E. du Pon. Hiervoor zijn de transcriptconventies gehanteerd, zoals beschreven in de 

handleiding voor het transcriberen van mondelinge interacties (Houtkoop-Steenstra & Koole, 2005). 

Vervolgens zijn hieruit de gegevens met betrekking tot formulering, oogcontact, lachen, 

topicverandering, topicafsluiting en continueerders gehaald en opgeschreven in een analyseschema 
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in Excel. Om de interne validiteit te kunnen waarborgen, hebben zowel onderzoekster du Pon als ik 

zelf, de analyse gemaakt en deze vervolgens met elkaar vergeleken. Wanneer de analyses niet 

overeenkwamen zijn we na overleg tot overeenstemming gekomen. 

§ 3.2 Formulering 

 

§ 3.2.1 Ontmoediging 

Onder ‘ontmoediging’ wordt verstaan de druk van de leeftijdsgenoot (acteur) die wordt uitgeoefend 

op de leerling om niet te roken. Het is de taaluiting die de acteur inzet om de leerling ervan te 

overtuigen te stoppen met roken. Tijdens het muziekexperiment geeft de acteur op drie vooraf 

bepaalde momenten ontmoedigingen met betrekking tot het rookgedrag van de leerling. Door de 

acteur wordt zowel actief als passief ontmoedigd. In beide condities vinden drie ontmoedigingen 

plaats. Deze vinden plaats tijdens de instructie, na het derde muziekfragment en na het vijfde 

muziekfragment. Een ontmoediging wordt als zodanig gezien, wanneer zij plaatsvindt op de volgens 

het script geplande momenten en redelijkerwijs voldoet aan de formuleringsvoorwaarden. Volgens 

de instructie moeten deze voor de passieve conditie luiden: eerste ontmoediging: ‘ik ben gelukkig 

gestopt met roken’, of: ‘ik ben blij dat ik gestopt ben met roken.’ Bij de tweede ontmoediging: ‘ik ben 

zo blij dat ik dit niet meer doe’, of: ‘ik ben zo blij dat ik niet meer rook’. Bij de derde ontmoediging 

‘wat is het toch een slechte gewoonte dat roken. Ik ga het ook niet meer doen’. Voor de actieve 

conditie geldt: voor de eerste ontmoediging: ‘ik ben gelukkig gestopt met roken. Jij zou eigenlijk ook 

moeten stoppen’. Bij de tweede ontmoediging is dit ‘je moet stoppen met roken, ik ben zelf zo blij 

dat ik dit niet meer doe (het roken)’. En tot slot bij de derde ontmoediging ‘wat is het toch een 

slechte gewoonte dat roken, je zou er mee moeten stoppen’. Dit betekent dat de formuleringen niet 

letterlijk identiek hoeven te zijn, zolang ze maar bij benadering dezelfde strekking hebben3. Het kan 

echter voorkomen dat een formulering die qua vorm overeenkomt met de voorwaarden, zich 

voordoet op een ander (niet gepland) moment in het gesprek. Wanneer eenzelfde formulering zich 

voordoet buiten de geplande ontmoedigingen om en antwoord is op een vraag, wordt deze niet 

gescoord als een ontmoediging. 

 Om dit te illustreren, werk ik het volgende voorbeeld uit van een dergelijke formulering, die 

dus niet gezien wordt als een ontmoediging. In fragment 1 raken A en L op een ander moment dan 

gepland (door de onderzoekers) in gesprek over roken. De ontmoediging na het derde 

muziekfragment heeft dan al plaatsgevonden en die na het vijfde muziekfragment moet nog komen. 

L vertelt dat elke keer als zijn broer stopt met roken, hij meer gaat blowen. A geeft aan dat hij dat 

niet vindt tellen als stoppen met roken en L bevestigt dit. Dan vertelt L wat zich gisteren heeft 

afgespeeld. De broer van L vroeg L om wiet en toen bleek dat hij daar niet over beschikte, is L’s broer 

naar de coffeeshop gegaan om het alsnog te halen. L zegt dat je na het blowen heerlijk slaapt, maar 

heel anders wakker wordt en hij vraagt aan A of hij dat gevoel kent. A geeft aan ook gestopt te zijn 

met wiet. Hij was immers gestopt met roken. Dan geeft L aan dat hij een jointje eens in de twee 

weken toch wat anders vindt. De uiting in regel 94 ‘ik ben gestopt met roken’, die qua formulering 

zou kunnen gelden als een ontmoediging, wordt niet als een ontmoediging geteld, omdat het een 

antwoord is op een vraag van L en buiten de geplande ontmoedigen valt.  

 

                                                           
3
 Met uitzondering van de hint, die op verschillende manier vorm kan krijgen. Zie § 3.2.3 classificatiesysteem. 
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fragment 1 uit 315 

 

 

 

§ 3.2.2 Non-verbale signalen: oogcontact en lachen 

 

Oogcontact 

Ik onderzoek het non-verbale gedrag van L en A tijdens de ontmoedigingen. Daarbij kijk ik of lachen 

en oogcontact invloed hebben op de mate waarin de leerling vertelt over het rookgedrag. Hoe meer 

beurten er volgen na een ontmoediging, des te meer de leerling vertelt. In de transcripten ga ik na of 

er tijdens de ontmoedigingen oogcontact wordt gemaakt: kijken A en L elkaar aan? Is dit niet het 

geval, dan kijk ik of de acteur tijdens het ontmoedigen wel oogcontact maakt met de leerling. Als de 

acteur dit niet doet, wordt er niet verder gekeken of de leerling de acteur wel aankijkt, omdat het 

niet maken van oogcontact terwijl je iets zegt, niet een uitnodiging om oogcontact te maken 

impliceert. Er is in dit geval geen oogcontact en dit wordt als zodanig gescoord. Probeert de acteur 

tijdens het ontmoedigen de leerling wel aan te kijken, maar kijkt de leerling niet terug, dan wordt dit 

ook als zijnde geen oogcontact gescoord. Er wordt wel genoteerd dat de leerling degene is die het 

oogcontact ontwijkt. Er wordt gesproken van oogcontact wanneer de acteur en de leerling elkaar 

aankijken. Onder oogcontact wordt verstaan ‘een moment’ van elkaar aankijken. Dat betekent dat 

niet de gehele uiting beide partijen elkaar hoeven aan te kijken om gescoord te worden als 

oogcontact, maar het kan ook vluchtig, bij slechts een deel van de uiting zijn. De duur van het 

aankijken is dus niet van belang voor de score ‘wel oogcontact’. 

Lachen 

Onder het lachen versta ik het hardop lachen (met geluid, kan zowel met open als gesloten mond), 

grijnzen (brede lach waarbij tanden te zien zijn, zonder geluid), glimlachen (met dichte mond lachen, 

zonder geluid) en gniffelen (met dichte mond lachen, waarbij lucht uit de neus komt). Ik ga per 

   Verbaal Non-verbaal 

87   dan word je kan (.) je slaapt heerlijk maar hoe  

88   je wakker wordt↑ L. schudt zijn hoofd 

89  L: ken je dat?  

90  A:  mja A. knikt instemmend en haalt zijn 
schouders op 

91  L: [dan word je wakker]  

92  A:                       [kende] (.) kende  

93  L: ooh:: ook daarmee gestopt?  

94  A: ik ben gestopt met roken  

95  L: ja:: maar weet je een verschil tussen roken en 
zo’n 

 

96   een- eens in de week een jointje ofzo  

97   °eens in de twee weken (.)vind ik°  
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ontmoediging na of er wordt gelachen tijdens de ontmoediging en vervolgens bepaal ik wie er lacht: 

A, L, P of een combinatie van gespreksdeelnemers. Lachen kan verschillende betekenissen hebben 

zoals lachen om een grap (humor), lachen omdat de gesprekspartner lacht (meelachen) of simpelweg 

om een houding aan te nemen. In sommige gevallen kan een ontmoediging door de leerling worden 

‘weggelachen’; de leerling lacht en initieert vervolgens een nieuw topic. Het komt ook voor dat er 

gelachen wordt, maar er wel met hetzelfde topic wordt doorgegaan. Zowel de leerling als de acteur 

neemt dan geen initiatief een nieuw onderwerp te initiëren. In dit geval schept het lachen een 

ontspannen sfeer waardoor er gemakkelijker gepraat wordt.  

§ 3.2.3 Classificatiesysteem 

In dit onderzoek zijn de ontmoedigingen op verschillende manieren geformuleerd. Onder 

‘formulering’ versta ik de woordelijke vorm die de ontmoediging krijgt. Per conditie zijn er verschillen 

te verwachten, afhankelijk van de instructie; de actieve ontmoedigingen worden anders 

geformuleerd dan de passieve. Maar ook omdat de formuleringen mogen variëren, indien de 

strekking hetzelfde blijft, zullen zich verschillen voordoen binnen de condities. Twee voorbeelden van 

ontmoedigingen zijn: “Zo’n slechte eigenschap hè roken” en “Goh ik ben toch wel blij dat ik gestopt 

ben, joh”. Om onderscheid te kunnen maken tussen de formuleringen van de ontmoedigingen, heb ik 

gebruik gemaakt van de classificatie van taalhandelingen door Searle (in Houtkoop & Koole, 2000), 

die ‘directieven’ onderscheidt van ‘assertieven’. Beide groepen vallen uiteen in subcategorieën. Ik 

probeer erachter te komen op welke manier de formulering bijdraagt tot een grotere legitimatie van 

roken en het bespreken van stoppogingen. Daartoe kijk ik naar het aantal beurten. 

Eerst behandel ik hier de formuleringen van de ontmoedigingen. Ik onderscheid de 

formuleringen op basis van de classificatie van taalhandelingen die zijn beschreven door Searle (in 

Houtkoop & Koole, 2000). Hierbij worden directieven gedefinieerd als pogingen van de spreker de 

hoorder ertoe te bewegen iets te doen of te laten. Hoewel aannemelijk is dat alle ontmoedigingen 

ook directieven zijn -ze zijn immers bedoeld om de ander ertoe te bewegen het roken te laten- heb ik 

er toch voor gekozen om naast directieven de classificatie assertieven te gebruiken om de 

formulering van een aantal ontmoedigingen te kunnen categoriseren (zie figuur 1). 

 
Figuur 1: Ontmoedigingen 

 

Assertieven zijn uitingen waarbij de spreker iets over iets of iemand beweert of veronderstelt 

(Houtkoop & Koole 2000, p29-30). Dat ik van assertieven spreek, is omdat sommige formuleringen 

beter aansluiten bij deze categorie: de spreker beweert namelijk iets over zichzelf of veronderstelt 

iets. Zonder voorbij te gaan aan het feit, dat alle uitingen ingezet zijn om te ontmoedigen, is er toch 

een duidelijke tweedeling te zien. Enerzijds tref ik het stellen van een voorbeeld en de daarbij 

behorende normen en waarden aan, anderzijds wordt de ander aangesproken en wordt hem verteld 

wat hij zou moeten laten. Omdat ik wil inspelen op de verschillen binnen deze categorieën, die de 

strekking van de uiting kunnen versterken of verzwakken, maak ik ook gebruik van subcategorieën. 
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Hieronder zal ik uiteenzetten welke subcategorieën ik hanteer en geef ik daarvan voorbeelden uit de 

transcripten. 

Assertieven 

 

Assertieven met voorbeeldfunctie 

Binnen de assertieven onderscheid ik uitingen die een voorbeeldfunctie hebben (bijvoorbeeld ‘nee, 

ik ben gestopt’ U363, r12). Bij deze soort assertieven spreek ik van een voorbeeldfunctie omdat de 

‘ik’ het goede voorbeeld geeft, in dit geval het stoppen met roken.  

 

Assertieven met waardeoordeel 

Een andere subcategorie die ik hanteer is die van assertieven die een waardeoordeel geven 

(bijvoorbeeld ‘slechte gewoonte joh dat roken’ U386, r67). Hierbij dient de toevoeging van het 

waardeoordeel, dat roken in zijn algemeenheid een slechte eigenschap is, als ontmoediging van de 

ander om te roken.  

 

Combinatie van voorbeeldfunctie en waardeoordeel 

Ook is er een combinatie van beide mogelijk (bijvoorbeeld ‘nee, ik ben gelukkig al [eh een] jaar 

gestopt, U314, r11’). Zie figuur 2.  

 
Figuur 2: assertieven 

 

Directieven 

 

Gewone directieven  

Ik gebruik ook subcategorieën binnen de directieven. Het gewone directief is, zoals eerder vermeld, 

een taaluiting waarbij iemand ergens toe wordt bewogen (bijvoorbeeld ‘maar jij moet ook stoppen’ 

U387, r21). Zie figuur 3 voor een overzicht van alle directieven.  

assertieven 

voorbeeldfunctie 

 (AV) 

waardeoordeel  

(AW) 

combinatie 
voorbeeldfunctie en 

waardeoordeel  

(AC) 
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Figuur 3: directieven 

 

Suggererende directieven 

Een andere vorm waarin het directief voorkomt, noem ik ‘suggererend’, omdat de ontmoediging 

door de suggererende aard van het directief verzacht wordt door woorden zoals ‘zou’ of ‘eigenlijk’ 

(bijvoorbeeld ‘je zou moeten stoppen’ U400, r51). Daarmee wordt gezegd dat iemand eigenlijk moet 

stoppen, zonder dat hem dit direct opgelegd wordt. Je raadt het de ander aan. 

Directieven met ‘ik’-vorm 

Verder heb je ook nog het directief waar de ‘ik’ in voorkomt (bijvoorbeeld ‘ik vind dat je moet 

stoppen maar’ U396, r47-48). Door ‘ik’ te gebruiken, wordt het directief versterkt, want de mening 

van de ‘ik’ wordt opgelegd aan de ander. De ander wordt direct geconfronteerd met de mening van 

de ‘ik’.  

Directief in vragende vorm 

Het directief in de vragende vorm formuleren is een ‘trucje’ waarmee de spreker via een omweg de 

hoorder ergens toe wil bewegen, maar in feite verandert dit niets aan de inhoud. Toch is het een 

slimme vorm van formuleren, omdat het lijkt of de spreker op zoek is naar het antwoord en zich 

interesseert voor de gesprekspartner (voorbeeld ‘waarom stop je niet met roken?’ U388, r 30). 

Indirecte directief 

De term ‘indirecte directief’ lijkt op een contradictie, maar hij is van toepassing in de zin dat er een 

ontmoediging plaatsvindt waarbij de ‘jij’ wel wordt aangesproken iets te doen of te laten, maar dit 

vervolgens weet in te pakken of te verzachten (bijvoorbeeld ‘als ik jou was zou ik ook stoppen’ U390, 

r10). In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de verplaatsing van de ‘ik’ in de ander en wordt de 

confrontatie minder hard, omdat de ‘ik’ slechts adviseert wat hij zelf ook zou doen en op deze manier 

laat zien dat hij het beste met de ander voorheeft. 

Hint  

De laatste categorie is de ‘hint’; deze is het moeilijkst te definiëren. Ik wil deze speciale vorm van 

ontmoedigen onderscheiden van de rest, omdat de manier van formuleren dusdanig afwijkt van de 

andere categorieën dat hij zijn eigen subcategorie verdient. Het is een indirecte manier van 

formuleren, waarbij er impliciet op iets wordt gedoeld. Voor de interpretatie ervan is vaak kennis van 

de situatie nodig waarin de hint geuit is. Een voorbeeld hiervan is ‘waarom vergeet iemand zijn 

sigaretten?’ (U388, r187) en de uiting die daarop volgt ‘die zou ook stoppen’ (U388, r191). Deze hint 

wordt door de acteur ingezet als een ontmoediging. Door niet expliciet te zeggen ‘je moet stoppen’, 

maar een aanleiding te zoeken (in dit geval het vergeten pakje sigaretten dat er nog lag) en hier een 

reden voor te verzinnen, probeert de acteur op impliciete wijze duidelijk te maken dat de leerling 

moet stoppen met roken. Ze is hier ironisch, want in feite weet ze natuurlijk niets van de motivatie 

directieven 

gewone vorm 
(GD) 

suggestieve vorm  

(SD) 

'ik'-vorm  

(DI) 

indirecte vorm 
(ID) 

hint  

(H) 

vragende vorm 
(VD) 

combinatie van 2 
of meer 
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van de persoon die het pakje heeft laten liggen. Ze maakt een spottende opmerking om duidelijk te 

maken dat de leerling ook moet stoppen. 

§ 3.3 Topicverandering 

 

§ 3.3.1 Topicverandering 

In een gesprek volgen verschillende onderwerpen, topics, elkaar op. Er wordt continu van het ene 

naar het andere topic overgaan door zowel de proefleider, de leerling als de acteur. Het gesprek kan 

op verschillende manieren van een willekeurig ander onderwerp uitmonden op het onderwerp 

rookgedrag. Wordt het topic ‘roken’ juist beëindigd, dan kan een pieptoon voor een volgend 

muziekfragment een aanleiding zijn, maar ook een vraag van de acteur (‘welke opleiding volg je?’) 

kan het topic veranderen. Gespreksdeelnemers hanteren gemeenschappelijke en voor elkaar 

herkenbare procedures om deze topicverandering te bewerkstelligen. In deze analyse wordt 

onderscheid gemaakt tussen twee manieren waarop topicverandering wordt geïnitieerd. Deze 

manieren van topicverandering zijn ontleend aan Harvey Sacks (in Mazeland, 2003):  

1. Stapsgewijze topicverandering 

2. Afgebakende topicverandering 

Hieronder wordt uiteengezet wat ik onder deze vormen van topicverandering versta en op welke 

aspecten ik zal letten om de topicverandering als zodanig te definiëren. Ik wil uiteindelijk te weten 

komen op welke manier de topicverandering bijdraagt aan het meer legitimeren van roken en 

vertellen over stoppogingen. 

§ 3.3.2 Stapsgewijze topicverandering 

In het geval van stapsgewijze topicverandering wordt er door de spreker een bruggetje gemaakt met 

het huidige topic om een nieuw topic te initiëren. Hierdoor ontstaat er een vloeiende, geleidelijke 

overgang naar een volgend topic. Hierbij speelt topicale coherentie een rol: de procedures waarmee 

gespreksdeelnemers een volgende bijdrage presenteren als een vervolg dat past in de interactie tot 

dan toe. Gespreksdeelnemers zijn van nature geneigd om een topic zo te plaatsen dat er een 

natuurlijke aansluiting ontstaat. Op deze manier levert de context een verklaring voor het juist op dat 

moment inbrengen van het nieuwe onderwerp. Er bestaan verschillende technieken waarmee 

nieuwe topics worden gerelateerd aan de vorige (Mazeland, 2003). In mijn onderzoek worden twee 

manieren van stapsgewijze topicverandering onderscheiden, gebaseerd op het classificatiesysteem 

van Sacks (in Mazeland, 2003): een nevenaspect en een gedeeld klasselidmaatschap (zie figuur 4). 

Figuur 4: stapsgewijze topicverandering 
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Bij een nevenaspect wordt een bijzaak van het lopende topic gebruikt als aanleiding om een nieuw 

topic te introduceren. Fragment 2 illustreert een voorbeeld van stapsgewijze topicverandering door 

middel van een nevenaspect.  

fragment 2 uit U362 (voorbeeld stapsgewijze topicverandering: nevenaspect) 

In regel 39 haalt de leerling (L) zijn sigaretten uit zijn broekzak. Hij vraagt vervolgens aan de acteur 

(A) toestemming om een sigaret op te steken. Het feit dat L uit zichzelf over roken is begonnen, 

maakt het voor A gemakkelijker om op dit topic door te gaan. L heeft feite het topic al geopend. A zet 

het topic voort door een bruggetje te creëren in de vorm van een ontmoediging in regel 41: “Het is 

wel een slechte eigenschap”. Hij noemt hier niet expliciet wát een slechte eigenschap is, want dat is 

duidelijk voor L. Het topic roken was immers al geïnitieerd door L. Het erop wijzen dat roken een 

slechte eigenschap is, zie ik daarom als een nevenaspect van de vraag van L om een sigaret op te 

steken.  

 Een stapsgewijze overgang kan ook ontstaan wanneer er een nieuw onderwerp wordt 

aangesneden door middel van gedeeld-klasselidmaatschap. Hierbij houdt het nieuwe onderwerp 

verband met het vorige onderwerp op grond van een gedeeld klasselidmaatschap: beide 

onderwerpen zijn lid van dezelfde conventionele klassen (zoals soorten bloemen, beroepen, landen, 

enz.) of behoren tot dezelfde klasse, omdat de gespreksdeelnemers deze tot dezelfde klasse rekenen 

omwille van het gesprek (Mazeland, 2003). In fragment 3 wordt een voorbeeld gegeven van 

stapsgewijze verandering van onderwerp door middel van gedeeld klasselidmaatschap. 

fragment 3 uit U314 (voorbeeld stapsgewijze topicverandering: gedeeld klasselidmaatschap) 

 

   Verbaal Non-verbaal 

39 30.15   L. haalt zijn sigaretten tijdens het muziekfragment uit 
zijn broekzak 

40  L: vind je het erg als ik er eentje (.) 
opsteek? 

A. schudt zijn hoofd 

41  A: het is wel een slechte eigenschap L. kijkt A. aan. Na het woord ‘eigenschap’ maakt A. 
even oogcontact met L. A. kijkt vervolgens weg. 

   Verbaal Non-verbaal 

38 16.58 L: ja, toen ik zestien was gewoon eh  

39   bomberjackies aan en dat soort dingen, weet je 
wel 

A lacht 

40  L: (onverstaanbaar)  

41   heb je het eerder gehoord?  

42  A: ik heb ook een fase gehad dat ik ook begonnen 
ben met  

 

43   roken maar  gegniffel van A 

44  A: maar ik ben wel z zo blij dat ik nu gestopt ben A maakt alleen bij ‘gestopt ben’ even 
oogcontact met L maar L kijkt A niet aan 
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In fragment 3 praten A en L over hun pubertijd. L vertelt in regel 38 over de kleding die hij droeg toen 

hij zestien was. In regel 42 haakt A hierop in door te vertellen dat hij in die leeftijdsfase is begonnen 

met roken. Meteen daarna, in regel 44, volgt de ontmoediging van A. In dit geval horen kledingstijl en 

roken tot dezelfde klasse, namelijk gedrag in de pubertijd. Omdat zowel kleding als roken betrekking 

heeft op de pubertijd, gaat het hier dus om een gedeeld klasselidmaatschap. 

§ 3.3.3 Afgebakende topicverandering 

Is de overgang afgebakend, dan komt het nieuwe topic uit de lucht vallen, zonder dat er een 

inhoudelijk verband is met eerdere gebeurtenissen. Een afgebakende topicverandering kan zowel 

door de spreker als door de hoorder worden geïnitieerd. Als de hoorder aangeeft geïnteresseerd te 

zijn om meer over het onderwerp te horen, wordt het nieuwe topic uitgewerkt. Een afgebakende 

topicverandering laat een breuk met het lopende topic zien (Mazeland, 2003). In dit onderzoek 

onderscheid ik twee technieken van afgebakende topicverandering: plotselinge verandering van 

onderwerp en touched-off topics (zie figuur 5). 

Figuur 5: afgebakende topicverandering 

 

In het geval van plotselinge verandering van onderwerp wordt het nieuwe topic zonder enige 

aanleiding of aankondiging vooraf ter sprake gebracht. Fragment 4 laat hiervan een voorbeeld zien. 

fragment 4 uit U357 (voorbeeld afgebakende topicverandering: plotselinge verandering van onderwerp) 

 

In regel 93 van fragment 4 praten A en L over het muziekfragment. L spreekt haar waardering 

hierover uit en A stemt daar vervolgens mee in. In regel 97 schieten ze allebei in de lach, waarna A de 

Afgebakende 
topicverandering 

plotselinge 
onderwerpsverandering 

Touched-off-topic 

   Verbaal Non-verbaal 

93 20.29  A. en L. discussiëren over het 
muziekfragment 

 

94  L: ja daar hou ‘k wel van  

95  A: ik ook wel  

96  L: dus   

97  A: zo A. en L. schieten allebei in de lach. A. leunt 
achterover en wrijft door haar haar. 

98   ooh ik ben zo blij dat ik gestopt ben met 
roken 

A. en L. kijken allebei een andere kant op. Vanaf het 
woord ‘gestopt’ kijkt L. naar A. maar L. kijkt niet 
terug. 

99   >sorry hoor<  
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ontmoediging “ooh ik ben zo blij dat ik gestopt ben met roken” uitspreekt in regel 98. Het topic roken 

ontstaat hier zonder dat er een verband is met het voorgaande.  

Een andere manier van afgebakende topicverandering is het gebruik van touched-off-topics. 

Sacks (in Mazeland 2003, p201-208) legt uit dat dit onderwerpen zijn die worden ingebracht vanwege 

een plotselinge aanleiding of onverwachte inval in het gesprek. Om het nieuwe topic op een 

natuurlijke manier deel te laten worden van het gesprek, doet A regelmatig een handeling vooraf. Hij 

raakt bijvoorbeeld het pakje sigaretten aan voordat hij beweert dat roken een slechte gewoonte is. 

Fragment 5 illustreert dit. 

fragment 5 uit U333 (voorbeeld afgebakende topicverandering: touched-off topics) 

 

In fragment 5 vindt A in regel 3 volgens de instructies een pakje sigaretten en geeft het aan P. Zij 

geeft aan dat ze verwacht dat het pakje leeg zal zijn, maar als ze het pakje opent blijken er toch 

sigaretten in te zitten. In regel 8 vraagt ze daarom of A en L roken. Nadat L in regel 10 aangeeft dat ze 

inderdaad rookt, opent dat voor A de mogelijkheid de ontmoediging te geven (regel 11). De 

ontmoediging wordt dus uitgesproken naar aanleiding van een onverwachte4 inval: het pakje 

sigaretten dat door A wordt gevonden.  

Gevallen waarbij A voorafgaand aan de ontmoediging met het pakje sigaretten of de asbak 

speelt, het aanraakt of oppakt, zie ik als plotselinge aanleidingen voor een nieuw topic. Het is 

waarschijnlijk dat L deze handeling ook registreert. Ook als L een sigaret opsteekt, is dit voor A een 

aanleiding om over roken te beginnen. Het valt dus onder de touched-off topics. Als A alleen naar het 

pakje sigaretten of de asbak kijkt, hoort dit echter niet thuis in deze categorie, want het is 

waarschijnlijk dat dit non-verbale gedrag L niet opvalt.  

 

§ 3.3.4 Samenvattend topicverandering 

Ik kijk naar hoe ontmoedigingen en c.q. het onderwerp ‘stoppen met roken’, wordt geïnitieerd. Is het 

door middel van  een stapsgewijze topic-change (nevenaspect, gedeeld klasse-lidmaatschap) of komt 

het door een afgebakende topic-change (plotselinge topicverandering, touched-off-topic), of is de 

veroorzaker lachen of het uitblijven van oogcontact? Wat voor effect heeft dit op het aantal 

vertellingen over roken en stoppogingen 

                                                           
4
 Natuurlijk is dit wel in scene gezet, maar dat weet de proefpersoon niet. 

   Verbaal Non-verbaal 

2 4.40 P: nou [het zijn zes muziek fragmenten]  

3  A:         [ik vind hier een eh (.)]                    pakje 
sigaretten 

A. overhandigt het pakje aan P. 

4  P: na de (.) oh (.) nee die zal wel van de vorige leeg zijn P. maakt het pakje open 

5   oh d’r zitten nog sigaretten in  

6    ik weet niet of jullie roken?  

7  L: ik rook L. kijkt P. glimlachend aan en steekt 
haar hand op 

8  A: ik ben gestopt   
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§ 3.4 Topicafsluiting 

 

§ 3.4.1 Manieren van topicafsluiting 

Op het moment dat het volgens de instructies tijd is voor een ontmoediging, zal de acteur het 

onderwerp roken aansnijden. In dit geval is de acteur dus degene die de topics initieert, bijvoorbeeld 

met de uiting “Waarom stop je niet met roken?” Na elke ontmoediging van A kunnen één of 

meerdere beurten volgen die tot het topic ‘rookgedrag en/of stoppogingen’ behoren. Het topic kan 

vervolgens op verschillende manieren worden afgesloten. In mijn analyse kijk ik in de eerste plaats 

naar welke gespreksdeelnemer het topic afsluit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen A, L en P 

(proefleider) die het topic afsluiten en omgevingsfactoren die ervoor zorgen dat het topic wordt 

beëindigd. Onder de categorie omgevingsfactor valt de piep die in het experiment het volgende 

fragment aankondigt, maar ook werkzaamheden buiten die het gesprek verstoren. Fragment 6 is een 

voorbeeld van een topicafsluiting door een omgevingsfactor. Na de ontmoediging, die direct na het 

5de muziekfragment plaatsvindt, blijven A en L nog doorpraten over roken. Ze bespreken hoe lang ze 

hebben gerookt en L vertelt waarom ze weer begonnen is met roken. In regel 119 vraagt L nog: ‘Krijg 

je nou niet de neiging als je iemand anders ziet roken?’. A beantwoordt de vraag en daarna volgt de 

piep voor het volgende muziekfragment. Het gesprek is daarmee afgesloten. 

 
fragment 6 uit U367 (voorbeeld topicafsluiting door omgevingsfactoren) 

 

 

In de tweede plaats kijk ik op welke manier het topic wordt beëindigd. Hiervoor onderscheid ik vier 

categorieën. De eerste categorie is het dood laten bloeden van het gesprek door A of L. Er wordt dan 

niet meer gereageerd, vaak ontstaat er een lange stilte voordat er een nieuw topic wordt geopend. 

De tweede categorie ‘het concreet beëindigen’ is het expliciet afsluiten van het onderwerp, 

bijvoorbeeld door te zeggen ‘back to business’ (U375, r81) en vervolgens de discussie over het 

muziekfragment voor te zetten. Een derde categorie is het indirect afkappen van het gesprek. Dit 

vindt bijvoorbeeld plaats door het voorlezen van een vraag over het muziekexperiment: ‘hebben 

jullie het lied ooit eerder gehoord?' (U367, r63). De laatste en vierde categorie is een 

omgevingsfactor waardoor het topic wordt afgesloten, zoals de pieptoon of een geluid dat van 

buiten komt. Na de pieptoon luisteren L en A naar het muziekfragment en zijn ze dus niet meer in 

staat het gesprek voort te zetten. Fragment 7 illustreert het geval van het indirect afkappen van het 

onderwerp. 

 

   Verbaal Non-verbaal 

119  L: krijg je nou niet de neiging als je iemand anders ziet 
roken? 

 

120  A: nee A en L kijken elkaar aan 

121   ik weet nie  

122   valt wel mee  

123   op zich  

124    De piep gaat en het muziekfragment 
begint 
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fragment 7 uit U319 (voorbeeld topicafsluiting het topic indirect afkappen) 

 

In fragment 7 praten L en A over roken. Het onderwerp wordt afgesloten door A; zij kijkt op haar 

telefoon en geeft in regel 78 aan dat zij een gemiste oproep heeft. Ze reageert niet meer op de vraag 

van L naar de reden om te stoppen met roken. Door over haar gemiste oproep te beginnen, sluit ze 

het topic ‘stoppen met roken’ af.  

 

§ 3.4.2 Non-verbale signalen: lachen en oogcontact 

Wederom kijk ik bij de topicafsluiting naar de non-verbale communicatie. Er wordt aandacht besteed 

aan het oogcontact en het lachen (bij acteur, leerling of proefleider) dat plaatsvindt tussen de laatste 

uiting van het gesprek (dat op gang werd gebracht door de ontmoediging en daar een reactie op is) 

en de uiting, waarmee een nieuw onderwerp wordt geïnitieerd en daarmee het vorige onderwerp 

afsluit. Zo kan het lachen van de proefpersoon of de afwezigheid van oogcontact zorgen voor 

topicverandering. Lachen en oogcontact worden op dezelfde manier gescoord als bij de 

ontmoediging zie (§3.2.2). 

§ 3.4.3 Samenvattend topicafsluiting 

Bij elke ontmoediging wordt het onderwerp ‘stoppen met roken’ aangesneden. Per ontmoediging zal 

ik kijken hoe dit onderwerp roken afgesloten wordt. Ik kijk naar wie met welke uiting het onderwerp 

afsluit. Ook besteed ik aandacht aan non-verbale communicatie rondom de laatste uiting over het 

onderwerp en de nieuwe uiting waarmee het topic wordt afgesloten. Wordt er gelachen? Is er 

oogcontact? Verder kijk ik op wat voor manier deze afsluiting plaatsvindt. Gebeurt dit in de vorm van 

indirect afkappen, doodbloeden, concreet afsluiten of omgevingsfactoren? Wat zeggen deze factoren 

in relatie tot de lengte van de gesprekken? 

 

§ 3.5 Hoeveelheid vertelling 

Ten slotte wil ik te weten zien te komen hoe de omstandigheden van de ontmoedigingen 

(formulering, topicverandering, topicafsluiting, continueerders) bijdragen tot het in meerdere mate 

legitimeren van roken en tot het vertellen over stoppogingen. Daarvoor kijk ik naar het aantal 

beurten dat volgt als reactie op de ontmoediging. Zoals eerder aangegeven, classificeer ik de 

ontmoedigingen volgens het besproken classificatiesysteem en geef ik aan hoe het onderwerp op 

roken is gekomen (topicverandering). Ook besteed ik aandacht aan de manier waarop het onderwerp 

afgesloten wordt (topicafsluiting). Verder onderzoek ik de invloed van het al dan niet gebruikmaken 

   Verbaal Non-verbaal 

72  A: oooh dan heb je nog de <tijd>  

73  L: ja  

74   hoe maar hoezo dan opeens?  

75   wou je niet meer roken  

76  A: is slecht voor je  

77  L: ja is ook zo maar opeens je hebt toch een 
reden 

A. is bezig met haar telefoon 

78  A: ik heb een gemiste oproep   
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door acteur van continueerders op de mate waarin de jongere vertelt over zijn of haar rookgedrag. Ik 

doe dit door het aantal beurten te tellen waarbij wordt ingegaan op de ontmoediging. 

 

§ 3.5.1 Continueerders 

Sprekers zijn niet altijd op de hoogte van de (voor)kennis van de luisteraar, daarom controleren zij 

regelmatig of de luisteraar hen begrijpt. De luisteraar kan aangeven, door regelmatig te knikken en 

“ja” of “hm hm” te zeggen dat hij de spreker volgt, ook als die nog niet klaar is met zijn verhaal. 

Continueerders treden vaak op vlak na het einde van een beurteenheid, zodat duidelijk wordt dat de 

hoorder de voorafgaande beurt probleemloos heeft verwerkt. Als continueerders achterwege blijven 

kan dat een aanleiding zijn voor de spreker om te vermoeden dat de hoorder niet meer luistert of 

iets niet begrijpt (Houtkoop & Koole 2000, p73). Continueerders zijn dus hoordersbijdragen (zoals 

‘hm hm’ en ‘ja’) om aan de spreker door te geven dat hij de voorafgaande eenheid zonder problemen 

heeft verwerkt.  

Binnen dit onderzoek worden uitingen alleen als continueerders gezien, wanneer ze de 

functie hebben het gesprek gaande te houden. Continueerders zijn geen antwoord op een eerdere 

vraag en ze leveren geen toegevoegde nieuwswaarde voor het gesprek dat gaande is. Zo is in 

fragment 8 regel 66 een continueerder te zien, namelijk ‘ja?’. Dit ‘ja’ is geen antwoord op een vraag 

en heeft geen toegevoegde nieuwswaarde. Het is een vraag, maar het is onlogisch om iemands 

mening in twijfel te trekken. De ‘ja?’ is dus een uitnodiging om verder te praten over waarom A zo 

blij is dat hij niet meer rookt. 

fragment 8 uit 375 (voorbeeld continueerder) 

   Verbaal Non-verbaal 

64 18.32  direct na het beluisteren van het 
muziekfragment 

 

65  A: ik ben blij dat ik dat niet meer doe 
trouwens 

A spreekt dit uit met lach op zijn gezicht en wijst op 
asbak terwijl hij dit zegt. Hij kijkt L niet aan 

66  L: ja?  

67   L kijkt A aan  

68  A: ja:: zeker A geeft kort lachje, maar kijkt L niet aan. 

 

In fragment 9 is in regel 99 een voorbeeld van een uiting die niet getypeerd wordt als continueerder, 

namelijk ‘ja, precies’. Er is een gesprek gaande waarin roken vergeleken wordt met andere slechte 

gewoontes, zoals het eten van een lekker broodje en het eten bij Mc Donalds. Doordat L hier zegt ‘ja, 

precies’, bevestigt hij de legitimiteit van de vergelijking van roken met het eten bij Mc Donalds en 

voegt de opmerking dus informatie toe; ze is niet puur een uitnodiging om verder te praten. Sterker 

nog, deze uitingen zijn onderdeel van een actie om het gezicht te beschermen. L heeft namelijk 

aangegeven niet verslaafd te zijn. Doordat A reageert met ‘nee’ en een vergelijking maakt met een 

andere slechte gewoonte waaraan men zich schuldig kan maken, redt hij het gezicht van L. Doordat A 

vervolgens deze vergelijking bevestigt, zijn ze het erover eens dat hij geen gezichtsverlies heeft 

geleden. Iedereen doet tenslotte wel eens een keer iets ‘fouts’.  
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fragment 9 uit U375 (voorbeeld geen continueerder) 

   Verbaal Non-verbaal 

88  L: nee  

89   ik heb ook eh (.)  

90   eh wel plannen niet ermee door te gaan  

91   ik doe het echt puur omehh  

92   omdat ik het af en toe ff lekker vind L kijkt A niet aan als hij dit zegt 

93  A: uhuh:::  

94  L: net zoals ik een lekker broodje eet, weet je wel? L kijkt A hier weer aan 

95  A: jah:::  

96  L: [maar], ik ben er niet verslaafd aan  

97  A: [nee]j:::, net als je ook wel eens naar de Mc Donalds 
gaat 

 

98   [(onverstaanbaar)]  

99  L: [ja, precies]   

 

§ 3.5.2 Nieuw onderwerp 

Wanneer wordt er gereageerd op de ontmoediging en wanneer vangt een nieuw onderwerp aan? 

Het is soms moeilijk te beoordelen of hetzelfde onderwerp wordt gecontinueerd, bijvoorbeeld 

wanneer er zich een niet-geprefereerde voortzetting voordoet. In de conversatieanalyse spreekt men 

van ‘aangrenzende paren’, deze bestaan uit twee op elkaar volgende uitingen, die worden 

geproduceerd door aparte sprekers. Het tweede paardeel moet passen in het paartype dat het 

eerste paardeel begint, wil men spreken van een geprefereerde voortzetting. Wanneer ik, zoals in de 

onderzoek, uitga van het ontmoedigen, zoals in dit onderzoek, bestaat dit uit het plaatsen van de 

ontmoediging (eerste paardeel) en het ter harte nemen van de ontmoediging (tweede paardeel). 

Wanneer niet bevestigd wordt dat L inderdaad moet stoppen met roken door L zelf, is dit een niet 

geprefereerd paardeel of een niet geprefereerde voortzetting (Mazeland 2003, p74-84).  

 Om duidelijk te maken wat voor aanpak ik hanteer, zal ik hieronder een voorbeeld bespreken 

dat mij op het eerste gezicht deed twijfelen. Ik heb ervoor gekozen om taalhandelingen zoals in 

fragment 10, regel 72 ‘Hoe lang had je gerookt?’ mee te tellen als beurt. Dit ondanks het feit dat het 

geen direct antwoord is zoals je op een dergelijk directief zou verwachten (zoals een ‘ja, je hebt 

gelijk’, of een verdediging van rookgedrag). De verklaring hiervoor is dat het onderwerp niet 

genegeerd wordt; er wordt wel degelijk doorgegaan op het onderwerp stoppen met roken, alleen 

gebeurt dit door middel van een vraag, hetgeen een niet-geprefereerde actie is. Als ik heel rigide zou 

oordelen dat het hier niet om een geprefereerde taalhandeling gaat en er daardoor geen gesprek 

ontstaat over roken en stoppogingen, zou ik geen recht doen aan de resultaten. Er komt namelijk wel 

degelijk een gesprek op gang, waarbij L informeert hoe lang A gerookt heeft en met welk gemak en 

met hoeveel pogingen hij succesvol is geweest. 
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fragment 10 uit U307 (voorbeeld niet geprefereerde voortzetting) 

 

§ 3.5.3 Tellen van beurten 

Per formulering (zie classificatiesysteem §3.2.3) wordt er geteld hoeveel beurten de ontmoediging 

uitlokt. Een ‘beurt’ is het praten van A, L of P totdat er een onderbreking plaatsvindt door iemand 

anders. Een beurt kan dus uit verschillende uitingen bestaan die achter elkaar (eventueel met pauzes 

ertussen) door dezelfde persoon worden uitgesproken. Verschillende of identieke formuleringen 

kunnen echter worden uitgesproken, zowel direct na elkaar als met andere beurten ertussen. 

Wanneer de verschillende of identieke formuleringen elkaar direct opvolgen worden ze 

vanzelfsprekend, samen beschouwd als één beurt. De beurten die na deze ontmoediging volgen zie ik 

als gevolg van de combinatie van de formuleringen. In het tweede geval, waarin verschillende 

formuleringen van de ontmoediging elkaar opvolgen en de beurten die tussendoor plaatsvinden 

betrekking hebben op de ontmoediging, worden de beurten geteld als gevolg van de combinatie van 

de formuleringen. Wanneer de uitingen die tussendoor plaatsvinden geen reactie zijn op de 

ontmoediging, worden de beurten die voortkomen uit de ontmoedigingen niet gezien als zijnde een 

gevolg van de combinatie, maar wordt per formulering gescoord hoeveel beurten hieruit resulteren. 

Ook wanneer er twee formuleringen van ontmoedigingen vlak na elkaar plaatsvinden, maar tussen 

de twee formuleringen het script wordt vervolgd, wordt per formulering gekeken hoeveel beurten zij 

oplevert. 

Om dit duidelijk te maken, zal ik een voorbeeld bespreken. In fragment 11 komt in regel 11 

een assertief combi voor (voorbeeld + waardeoordeel) en in regel 18 een gewone directief. Normaal 

gesproken zouden de beurten die voortkomen uit het assertief combi en het gewone directief 

samengenomen worden als één gesprek, omdat ze zich achter elkaar voordoen. Maar in dit 

voorbeeld worden de beurten vanaf regel 13 t/m 17 niet meegerekend, omdat zij geen reactie zijn op 

de ontmoediging, maar onderdeel van het script dat gevolgd moet worden. Hierdoor ontstaat een 

afstand tussen de reactie op het assertief combi en het gewone directief en wordt het aantal beurten 

dat deze formuleringen opleveren apart geteld. 

 

   Verbaal Non-verbaal 

70  A: hee slechte gewoonte man (.) je moet echt 
stoppen 

A. probeert oogcontact te maken maar L. 
ontwijkt zijn blik. 

71   je moet echt stoppen L. kijkt lachend naar beneden en tikt sigaret af 

72  L: hoe lang had je gerookt:? zo  

73  A: eh::: vier: >jaar< (.) ongeveer L kijkt A. even aan en knikt 

74  L: (onverstaanbaar)  

75   (Piep voor volgend muziekfragment)  

76  L: en ging dat je goed af   

77   dat je in een keer kon stoppen ermee L. tikt sigaret af en neemt een hijs 

78  A: ja gewoon in één keer ja (.) het was niet 
makkelijk 
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fragment 11 uit U387 (voorbeeld telling beurten) 

   Verbaal Non-verbaal 

11  A: nee, ik ben gelukkig gestopt A kijkt L aan en L kijkt terug A lacht als ze 
dit zegt 

12  L: heb je er bezwaar tegen als ik rook? L kijkt A aan als ze dit vraagt 

13  P: >ik wilde al zeggen<  

14   heb je er bezwaar tegen als er binnen ge[rookt] wordt?  

15  A:                                                                          [nee] A kijkt L aan als ze dit zegt 

16   nee, is goed  

17  P: nee  

18  A: maar jij moet ook stoppen A kijkt L aan en L kijkt terug wanneer ze dit 
zegt en dan lachen L en P en A, terwijl P het 
pakje op tafel gooit 

19  L: zit er nog in?  

20  P: er zit nog in   

21  L: oh ↑  

22  P: dus ik leg hem op tafel  

23   uhm  

 

§ 3.5.4 Gesprekken 

In mijn onderzoek maak ik onderscheid tussen beurtwisselingen en gesprekken die volgen op een 

ontmoediging. Een beurtwisseling bestaat uit één tot en met vier beurten en een gesprek duurt vijf 

beurten of langer. Dit onderscheid maak ik om het verschil aan te geven in een ‘automatische’ 

reactie en een gesprek dat echt op gang komt. In fragment 12 is een beurtwisseling te zien van drie 

beurten. Dit fragment geeft de snelle reactie weer, zonder dat er echt een gesprek op gang komt. In 

de eerste beurt zegt de acteur dat roken een slechte gewoonte is, en dat hij het niet langer zou 

willen doen (regel 76 t/m 81). Hierna volgt de reactie van L, die zich beperkt tot ‘jah’ (regel 82). 

Vervolgens geeft A aan dat hij de sigaretten gaat neerleggen en buigen beiden zich weer over hun 

papieren om door te gaan met het muziekonderzoek. De ontmoediging van A lijkt L niet echt te 

stimuleren om over het stoppen te praten. Het betekenispotentieel van L’s ‘jah’ is drieledig; de 

bevestiging dat hij A gehoord heeft, dat als je eenmaal gestopt bent, roken inderdaad iets is dat je 

niet meer wilt doen, of dat roken een slechte gewoonte is en iets is dat je niet meer wilt doen. Uit 

het verloop van het gesprek dat al snel wordt afgesloten door A, blijft onduidelijk hoe A de uiting van 

L opvat. 

fragment 12 uit U377 (voorbeeld beurtwisseling) 

   Verbaal Non-verbaal 

76 32.38 A: het is echt een A begint aan pakje sigaretten te zitten 

77   ik bedoel  

78   het blijft verslavend natuurlijk altijd Bij ‘verslavend’ kijkt A, L aan, maar het is 
onzichtbaar of L, A terug aan kijkt 
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79  A: maar het is zo een slechte gewoonte A kijkt L niet aan als hij dit zegt, noch 
kijkt L naar A 

80   dat ik het ook echt (.)  

81   niet meer zou willen doen  

82  L: jah::  

83  A: ik leg ze nu gewoon neer A spreekt dit met lach op zijn gezicht uit 
A kijkt L niet aan als hij dit zegt 

84 33.16 A: uhm hiphop Beide kijken naar papier 

 

In fragment 13 is een voorbeeld te zien van een gesprek. L vertelt dat hij ooit gestopt is, maar daarna 

met oud en nieuw weer is begonnen te roken. Hoewel het niet een heel lang gesprek is, wordt hier in 

tegenstelling tot fragment 12 wel gesproken over een eerdere stoppoging van L. Om het een gesprek 

te kunnen noemen, moet er enige informatie worden uitgewisseld, in ieder geval meer dan slechts 

een bevestiging van de ontmoediging. Om die reden stel ik de grens voor een gesprek op vijf beurten 

of meer. 

fragment 13 uit U366 (voorbeeld gesprek) 

§4 Resultaten 

§ 4.1 Formulering 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of formulering een rol speelt bij de lengte van de 

interactie heb in kaart gebracht wat voor formuleringen er zijn gebruikt bij het ontmoedigen door de 

acteur en uit hoeveel beurten de interacties bestaan die na de ontmoediging volgen. In bijlage C is 

het complete overzicht te vinden van de soort formuleringen waarvan de acteurs gebruik maken om 

te ontmoedigen en is per moment van ontmoediging aangegeven in welk gesprek de formuleringen 

voorkomen. In het overzicht zijn de verschillende soorten formuleringen afgekort (zie voor volledige 

benamingen §3.2.3 figuur 2 en 3). Ook is aangegeven in welke conditie de gesprekken voorkomen: de 

blauwe cijfers zijn de gesprekken die in de conditie ‘jongens actief’ voorkomen, de rode gelden voor 

de conditie ‘meisjes actief’, de groene voor de conditie ‘jongens passief’ en de paarse voor de 

  Verbaal Non-verbaal 

23.33  ben wel blij dat ik ben gestopt met roken trouwens A. speelt met het pakje 
sigaretten. A. en L. kijken allebei 
naar beneden 

 L: hm (.)  L. draait de dop op zijn flesje 

  dat geloof ik graag ben een jaar lang gestopt geweest  

 A: (onverstaanbaar)  

 L: met oud en nieuw eh::  

  ja werd ik gewoon wakker met een pak shag  

  toen dacht ik ja fuck it  

 A: zoo A. lacht en zit aan zijn haar 
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conditie ‘meisjes passief’. Het cijfer na het =-teken slaat op het aantal beurten dat volgde na de 

ontmoediging. In tabel 1 is er een beknopt overzicht te zien met daarin de frequentie de 

formuleringen per moment van ontmoediging.  

 

 1e ontmoediging 2e ontmoediging 3e ontmoediging 

AC 14 11 x 

AC+AC   x 3 x 

AC+AV   x 1 x 

AC+DI   1 x x 

AC+GD   x 3 x 

AC+SD   2 7 x 

AC+ID+AC+AC x 1 x 

AV 7 x x 

AV+AV 1 x x 

AV+GD 1 x x 

AV+SD 3 x x 

AV+SD+SD   1 1 x 

AW x x 7 

AW+AC x x 2 

AW+AV 1 x 3 

AW+GD x x 5 

AW+SD  1 1 2 

AW+AW+AC x x 1 

AW+AW+AV x x 1 

AW+GD+ GD x x 1 

AW+SD+AC x x 1 

AW+SD+AW x x 1 

AW+GD+AC+AC x x 1 

AW+AW+AW+AC+AV+ID x 1 x 

VD+AW x x 1 

VD+GD 1 x x 

GD 2 x x 

tabel 1 frequentie van formuleringen 
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In het overzicht wordt duidelijk dat het grootste deel van de formuleringen slechts één keer 

voorkomt. Over het algemeen zijn er weinig overeenkomsten te zien in het gebruik van de 

formuleringen. Omdat er zowel bij de eerste als bij de tweede ontmoediging een aantal 

assertiefcombinaties voorkomen, is het mogelijk ze te vergelijken. Opvallend is dat in de conditie 

‘jongens passief’ de meeste assertiefcombinaties voorkomen: bij de eerste ontmoediging komen ze 

in alle vier de condities voor. De conditie ‘jongens passief’ maakt echter het meest gebruik van het 

assertief combi (43%). De jongens geven dus behalve het goede voorbeeld ook een waardeoordeel 

over het roken of het stoppen met roken. Dit geldt ook voor de tweede ontmoediging, waarbij de 

conditie ‘jongens passief’ voor 55% van de assertiefcombinaties ‘verantwoordelijk’ is, hetgeen niet 

een groot verschil laat zien met de andere 45% van de assertief combinaties die gebruikt worden 

door de conditie ‘meisjes passief’. Het gemiddelde van de beurten is bij de eerste ontmoediging veel 

lager (1,8) dan bij de tweede ontmoediging (7,6). Mogelijk wordt het effect van het assertief combi 

op de lengte van de ontmoediging beperkt bij het eerste moment, omdat het script dit 

‘dwarsboomt’. Gesprekken komen niet op gang omdat de ontmoediging ingebed is in de instructie. 

Bij de tweede ontmoediging is te zien dat er heel wat beurten volgen na de inzet van een 

assertiefcombinatie. Daaruit valt op te maken dat het gebruik van deze formulering bijdraagt aan een 

langer gesprek waarin rookgedrag wordt gelegitimeerd en dus de ontmoediging goed overkomt. Dat 

het assertief combi bij de tweede ontmoediging alleen maar voorkomt in de passieve conditie is niet 

verwonderlijk aangezien dit overeenkomt met het script. 

Kenmerkend voor de derde ontmoediging is dat er alleen maar het assertief waardeoordeel 

en verschillende combinaties met het assertief waardeoordeel in worden aangetroffen. Het 

gemiddeld aantal beurten bij de interacties die volgen na het assertief waardeoordeel ligt redelijk 

hoog, namelijk 8.2. Hieruit kan ik opmaken dat het assertief waardeoordeel er waarschijnlijk toe 

bijdraagt dat er meer gesproken wordt over het rookgedrag van de adolescenten en dus een 

verlengend effect heeft op de interactie. Aangezien de groepen waarin dezelfde formuleringen 

voorkomen te klein zijn om hier relevante berekeningen op los te laten en de spreiding van de 

formulering over de verschillende condities te divers is, wil ik aandacht schenken aan alle 

formuleringen binnen de plaatsing van de ontmoedigingen. In grafiek 1 presenteer ik per plaatsing 

(eerste ontmoediging, tweede ontmoediging, derde ontmoediging) de gemiddeldes van de beurten 

per formulering en in grafiek 2 de percentages van de hoeveelheid gesprekken (van vijf of meer 

beurten) per plaatsing. 

SD 1 x x 

H+H+AW   x x 1 

H+AW+AW+AC  x x 1 

H+H+AW+H+H x x 1 
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grafiek 1 

 

In grafiek 15 is te zien dat bij de tweede en derde ontmoediging het gemiddeld aantal beurten 

aanzienlijk hoger ligt dan bij de eerste ontmoediging. Tussen de tweede en derde ontmoediging is 

geen groot verschil waar te nemen. Grafiek 2 laat zien hoe de gesprekken van vijf beurten of meer, 

verdeeld zijn over de momenten van de ontmoedigingen. Zo is te zien dat bij de tweede en derde 

ontmoediging de meeste gesprekken voorkomen. Bij de eerste ontmoediging komen gesprekken van 

vijf of meer beurten het minst voor en het grote verschil met de tweede en derde ontmoediging 

springt in het oog. Tussen de tweede en derde ontmoediging is het verschil in aantal gesprekken van 

vijf of meer beurten klein. Dit is in overeenstemming met de gemiddeldes in grafiek 1, die in dezelfde 

richting wijzen. Toch toont grafiek 2 dat in minder dan de helft van de ontmoedigingen er een langer 

gesprek ontstaat van vijf of meer beurten. Dat de gesprekken van vijf of meer beurten bij de eerste 

ontmoediging het minst vaak voorkomen en het gemiddeld aantal beurten van alle gesprekken het 

laagst is, is niet verwonderlijk vanwege de inbedding in het script, dat weinig ruimte laat om een 

langer gesprek te beginnen. Voor zover dat mogelijk is, valt uit de data op te maken dat het ‘succes’ 

van de ontmoediging meer afhankelijk lijkt te zijn van de plaatsing (waarbij het niet zoveel uitmaakt 

of hij op het tweede of derde moment wordt geuit) dan van de formulering.  

 Zowel het assertief combi als combinaties met het assertief waardeoordeel lijken een 

verlengend effect te hebben op het gesprek dat volgt na de ontmoediging. In zijn algemeenheid kan 

uit de gemiddeldes per moment van ontmoediging worden opgemaakt dat vooral het moment van 

ontmoedigen belangrijk is en niet zo zeer de formulering. Tijdens het eerste moment van 

ontmoedigen worden de gesprekken door de inbedding in het script beperkt, maar bij het tweede en 

derde moment van de ontmoediging geldt dat niet. 

 

                                                           
5
 De grafieken in § 4.1 zijn gebaseerd op de gegevens in bijlage A. 
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grafiek 2 

 

Wat voor rol speelt (de plaatsing van) formulering bij (de lengte van) de interactie? 

Bij het gebruik van twee soorten formuleringen, namelijk het assertief combi en combinaties met het 

assertief, is geconstateerd dat ze verband houden met een langer gesprek. Onderzoek met een 

groter corpus zou meer duidelijkheid kunnen bieden over het geconstateerde verband. Uit de data 

kan worden opgemaakt dat vooral de plaatsing van de formulering uitmaakt. Door de inbedding in 

het script brengt de eerste ontmoediging meestal geen langere gesprekken op gang. Het tweede en 

het derde moment van ontmoedigen brengen wel langere gesprekken op gang van gemiddeld een 

redelijk hoog aantal beurten. Maar dit gebeurt in minder dan de helft van de gevallen.  

De onderstaande fragmenten illustreren bovenstaande resultaten. Ze geven een voorbeeld van een 
korte beurtwisseling na het eerste moment van ontmoediging en een langer gesprek na het tweede 
moment van ontmoediging. 

fragment 14 uit U333 (voorbeeld weinig beurten bij eerste ontmoediging) 
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   Verbaal Non-verbaal 

11  A: ik ben gestopt  A. kijkt P. aan terwijl ze dit zegt, daarna 
kijkt ze naar L. en vervolgens kijkt A. weg. L. 
kijkt de hele tijd naar A. 

12    L. glimlacht 

13   zou jij ook moeten doen A. knikt en kijkt L. even aan. A. kijkt als 
eerste weg. 

14  P: heb je d’r bezwaar tegen als er binnen wordt 
gerookt? 
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In fragment 14 is een goed voorbeeld te zien van beurtwisseling bij de eerste ontmoediging (assertief 

voorbeeld + suggererende directief), waarbij de inbedding in het script ervoor zorgt dat het gesprek 

beperkt blijft tot één beurt, namelijk de ontmoediging zelf. Een reactie op de ontmoediging door L 

blijft uit en daarna gaat de interactie volgens script verder tussen P en A. 

fragment 15 uit U326 (voorbeeld gesprek na tweede ontmoediging) 

15  A: nee nee, dat maak ik zo vaak mee  

16  P: nou dan leg ik em eh (.) dan leg ik em op tafel P. legt het pakje sigaretten op tafel neer 

   Verbaal Non-verbaal 

39 22:40   A. pakt het pakje sigaretten 

40  A: ik ben echt blij dat ik gestopt ben met roken L. kijkt naar A. maar A. blijft naar 
beneden kijken. Na afloop van de zin 
lachen ze hardop. 

41  A: jij moet dat ook doen L. kijkt nog steeds naar A. Alleen bij het 
woord ‘ook’ is er oogcontact, daarna 
kijkt A. weer weg. Ze glimlachen. 

42  L: ja (.) ik weet het   

43   ik ga het misschien van de zomer proberen (.) 
dus ehm 

 

44  A: ja in de zomer is makkelijker dan in de winter  

45  L: ja precies want dan heb je ook niet zo’n ritme 
van 

 

46   school enzo [want als] je want dan  

47  A:                     [ja]  

48  L: ga je eigenlijk standaard elke pauze roken A. knikt 

49  A: ja  

50   gewoon proberen  

51  L: ja  

52  A: het is makkelijker dan je denkt  

53  L: ja ik hoop het (.) ik ben al een keer halfjaar 
gestopt geweest 

 

54   maar ja toen ben ik zo dom geweest om  



 
33 

Fragment 15 is een voorbeeld van een langer gesprek tussen A en L dat op gang komt na de tweede 

ontmoediging (assertief combi + gewone directief). Er ontstaat een langer gesprek omdat de leerling 

redenen aandraagt waarom ze nog rookt en niet direct van plan is om te stoppen. Door in regel 42 te 

zeggen: ‘ja, ik weet het’, bevestigt L dat inderdaad zou moeten stoppen. Dit wordt nog versterkt 

wanneer ze vertelt over haar eerdere stoppoging en dat ze het dom van zichzelf vindt dat ze weer is 

begonnen met roken. Aan de andere kant, werpt L ook allerlei obstakels op. Als ze naar school gaat, 

dan zit ze in een bepaald ritme, en in de pauzes is het dan moeilijk om niet te roken. Dus probeert ze 

het ‘misschien van de zomer’ (r43). Door ‘misschien’ toe te voegen, klinkt ze niet erg zeker van haar 

zaak. En dan noemt ze ook nog het huisgenootje dat zo veel rookt, hetgeen het voor haar lastig 

maakt om te stoppen. Doordat A aangeeft dat zij ook zo’n huisgenoot heeft, laat ze niet alleen zien 

dat ze L begrijpt, maar maakt ze het obstakel ook minder zwaarwegend. Omdat het A wel gelukt is 

om te stoppen met roken, moet het L, die in een vergelijkbare situatie verkeert, ook kunnen lukken. 

Doordat ze met de uiting aan de ene kant begrip toont en aan de andere het argument verzwakt, 

leidt L geen gezichtsverlies en ontstaat er geen spanning. In dit gesprek gebeurt duidelijk veel meer 

dan in de beurtwisseling van fragment 14. 

§ 4.2 Oogcontact bij ontmoediging 

 

§ 4.2.1 oogcontact actief versus passief 

Voor het beantwoorden van de vraag welke rol oogcontact speelt bij de lengte van de interactie in de 

actieve en passieve conditie, heb ik gekeken naar of er oogcontact plaatsvindt tussen de acteur en de 

leerling tijdens het geven van de ontmoediging. In tabel 26 is te zien hoe vaak er tijdens de 

ontmoediging oogcontact plaatsvindt tussen de acteur en leerling. Dit wordt per conditie 

(actief/passief) en per moment (ontmoediging een tot en met drie) aangegeven. In elk vakje van de 

tabel staat twee keer een percentage (met daaronder de breuken waar het percentage op is 

gebaseerd). Aan het bovenste percentage valt af te lezen hoe vaak er oogcontact wordt gemaakt per 

conditie en per moment van ontmoediging. Bij de eerste ontmoediging van de actieve conditie is dus 

in 12 van de 20 ontmoedigingen oogcontact gemaakt, wat neerkomt op 77% oogcontact bij de 

ontmoedigingen binnen die conditie. Het onderste percentage geeft aan hoe vaak er oogcontact 

wordt gemaakt en gevolgd door gesprekken van meer dan vier beurten gerelateerd aan het aantal 

gesprekken dat is ontstaan binnen die conditie. Bij de eerste ontmoediging  van de actieve conditie 

zijn dus van de 3 gesprekken die binnen deze conditie zijn ontstaan (van vijf beurten of meer) er 2 bij, 

waarin oogcontact wordt gemaakt. Dat komt neer op 67% van de gesprekken (van vijf of meer 

                                                           
6
 De tabellen in § 4.2 zijn gebaseerd op de gegevens in bijlage A 

55   weer te beginn(h)en A. knikt en neem een slok uit haar 
flesje, stilte van 8 seconden 

56  L: maar mijn huisgenootje die eh rookt nogal 
veel 

 

57   dus dat eh is ook nog eens lastig  

58  A: ja  

59   ja, dat heb ik ook(h) A. en L. lachen. 
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beurten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit tabel 2 valt op te maken dat er in de actieve conditie over de gehele linie (bij alle 

ontmoedigingen) in 49% oogcontact wordt gemaakt. In de passieve conditie is dit slechts 24%. In de 

actieve conditie wordt tijdens het ontmoedigen dus veel vaker oogcontact gemaakt. Bij de actieve 

conditie is er in 67% oogcontact tussen A en L bij gesprekken van vijf of meer beurten. Bij de passieve 

conditie is er slechts in 11% oogcontact. Bij de actieve conditie is er tijdens de gesprekken van vijf of 

meer beurten veel vaker oogcontact tussen A en L dan bij de passieve conditie. Dat er bij de actieve 

conditie meer oogcontact wordt gelegd kan ermee te maken hebben dat A bij het ontmoedigen L 

direct aanspreekt en hem/haar aanspoort om ook te stoppen met roken, terwijl de ontmoedigingen 

van A bij de passieve conditie alleen betrekking hebben op A zelf of de gewoonte van het roken in 

het algemeen. Ook heb ik de gemiddeldes berekend van het aantal beurten per ontmoediging met 

oogcontact7 en zonder oogcontact8. Bij de actieve conditie is het gemiddelde 6,4 beurten (148/23). 

Bij de passieve conditie is dit 4,7 beurten (52/11). Bij de beurtwisselingen zonder oogcontact zijn de 

gemiddeldes respectievelijk 3,7 (92/25) beurten en 7,2 (251/35) beurten.  

  

 

 

 

 

 

Opvallend is dat bij de actieve conditie de interacties met oogcontact meer beurten opleveren dan 

die bij de passieve conditie, terwijl bij de interacties zonder oogcontact het omgekeerde het geval is 

                                                           
7
 Het totale aantal beurten van alle beurtwisselingen met oogcontact gedeeld door het totale aantal 

beurtwisselingen met oogcontact.  
 
8
 Het totale aantal beurten van alle beurtwisselingen zonder oogcontact gedeeld door het totale aantal 

beurtwisselingen zonder oogcontact. 

Beurtwisselingen na ontmoediging Actief Passief 

 Beurten Beurten 

Met oogcontact 6,4 4,7 

Zonder oogcontact 3,7 7,2 

tabel 2 oogcontact tijdens de ontmoediging (actief versus passief) 

tabel 3 gemiddeldes oogcontact (actief versus passief) 
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en deze dus veel minder beurten opleveren dan bij de passieve conditie. Bij de actieve conditie is er 

een mogelijk verband te zien tussen het maken van oogcontact en een hoger gemiddelde aan 

beurten. Bij de passieve conditie lijkt er een verband te zijn tussen de afwezigheid van oogcontact en 

een hoger gemiddelde aan beurten. Mijn verwachting was dat door het aankijken van iemand terwijl 

je spreekt, je de ander uitnodigt om contact te leggen. Wanneer er connectie is, is het aannemelijk 

dat dit leidt tot meerdere beurten. Dit is bij de actieve conditie wel het geval. Maar waarom 

oogcontact in de passieve conditie leidt tot minder beurten, blijft voor mij onduidelijk. De acteurs in 

de actieve conditie vertonen door het maken van oogcontact een open houding, terwijl de acteurs in 

de passieve conditie door het mijden van oogcontact een gesloten houding lijken te hebben. 

Wat voor rol speelt oogcontact bij de interactie die op gang komt na de ontmoediging in de actieve 

en passieve conditie? 

Hoewel oogcontact bij het uiten van de ontmoediging bij de actieve conditie een positieve uitwerking 

lijkt te hebben op de lengte van de interactie, is dit bij de passieve conditie niet het geval. De minder 

open houding van de acteurs in de passieve conditie leidt niet tot kortere gesprekken, maar juist tot 

langere gesprekken en levert zelfs meer beurten dan wanneer de acteurs in de actieve conditie. 

Misschien zorgt het passief opstellen voor meer disclosure over roken, dan het actief ontmoedigen. 

De afwezigheid van oogcontact onderstreept de passieve opstelling.  

§ 4.2.2 oogcontact jongens versus meisjes 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol oogcontact speelt bij de lengte van de interactie in 

de conditie meisjes en jongens, maak ik hier onderscheid tussen het oogcontact tijdens de 

ontmoediging bij de jongens en de meisjes. Tabel 4 heeft betrekking op de condities jongens en 

meisjes. De tabel heeft dezelfde opzet als tabel 2 met de condities passief en actief. Bij de conditie 

jongens wordt bij slechts 28% van de ontmoedigingen oogcontact gemaakt. Bij de meisjes ligt dit 

percentage hoger (48%). Meisjes maken meer oogcontact tijdens het ontmoedigen dan jongens. Bij 

de jongens is er in 33% van de gesprekken van vijf of meer beurten oogcontact op te merken en bij 

de meisjes is dit in 44% van de gesprekken het geval. Bij de gesprekken van vijf of meer beurten is er 

bij de meisjes meer oogcontact dan bij de jongens. Dit komt overeen met mijn verwachting op basis 

van de literatuur waaruit bleek dat meisjes tijdens verbale communicatie meer oogcontact maakten 

(Podrouzek & Furrow, 1988) en dat bij conversaties tussen vrouwen meer oogcontact wordt gelegd 

dan bij conversaties tussen mannen (Mulac et al., 1987).  

 

 

 

 

 

tabel 4 oogcontact tijdens de ontmoediging (jongens versus meisjes) 
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Bij vergelijking van de gemiddeldes9 van het aantal beurten blijkt het aantal beurten bij de 

afwezigheid van oogcontact weliswaar weinig maar iets hoger te liggen (zie tabel 5). Voor de meisjes 

ligt het gemiddelde aantal beurten met oogcontact op 6,7 (140/21) en zonder oogcontact op 7 

(175/25) beurten. Voor de jongens is dat respectievelijk 4,6 (60/13) en 4,8 (168/35) beurten. Bij de 

meisjes ligt het aantal beurten ongeacht het oogcontact hoger dan bij de jongens. De minieme 

verschillen tussen wel en geen oogcontact maken lijken te wijzen op de afwezigheid van een verband 

tussen oogcontact en het aantal beurten. Dat er geen radicale verschillen bij de jongens en de 

meisjes zijn te vinden tussen wel of geen oogcontact maken met betrekking tot het aantal beurten, is 

niet heel verwonderlijk, aangezien ze waarschijnlijk dezelfde conversationele regels hanteren. In zijn 

algemeenheid is er dus geen verband aan te tonen tussen het leggen van oogcontact en het ontstaan 

van een langere interactie. Dat de gesprekken van meer dan vijf beurten bij de meisjes hoger in 

aantal zijn en ook het gemiddeld aantal beurten hoger is dan bij de jongens komt overeen met mijn 

verwachting dat de meisjes langere gesprekken zouden voeren op basis van Tannen (1990), die 

aangeeft dat vrouwen meer spreken in privésituaties dan mannen. 

 Jongens vertonen vermijdend gedrag wanneer met hun oogcontact wordt gelegd. Ze praten 

korter over roken dan meisjes. Meisjes vertonen een meer open houding wanneer ze ontmoedigd 

worden en daarbij oogcontact wordt gemaakt. Dit is verklaarbaar vanuit Rose et al. (2009) die 

concludeerden dat jongens minder dan meisjes over problemen praten en hun vrienden minder 

stimuleerden om over problemen te praten. Aangezien een rookverslaving kan worden gezien als 

een probleem zijn jongens waarschijnlijk minder gewend om erover te praten en ook minder gewend 

dat andere jongens erop aansturen om hierover te praten. Hierdoor kunnen ze zich ongemakkelijk 

voelen waardoor ze vermijdend gedrag vertonen. 

 

 

 

 

 

 

Wat is de rol van oogcontact tijdens het geven van de ontmoediging bij de lengte van de interactie 

in de conditie jongens en meisjes? 

Jongens vertonen meer oogcontactvermijdend gedrag dan meisjes. De aanwezigheid of afwezigheid 

van oogcontact tijdens de ontmoediging lijkt echter nauwelijks invloed te hebben op de lengte van 

het gesprek. Wel lijken de meisjes ongeacht de aanwezigheid van wel of geen oogcontact meer te 

spreken dan de jongens. 

                                                           
9
 Het totale aantal beurten van alle beurtwisselingen met oogcontact gedeeld door het totale aantal 

beurtwisselingen met oogcontact en het totale aantal beurten van alle beurtwisselingen zonder oogcontact 
gedeeld door het totale aantal beurtwisselingen zonder oogcontact. 

Beurtwisselingen na ontmoediging Jongens Meisjes 

 Beurten Beurten 

Met oogcontact 4,6 6,7 

Zonder oogcontact 4,8 7 

tabel 5 gemiddeldes oogcontact (jongens versus meisjes) 
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De onderstaande fragmenten zijn voorbeelden uit de actieve conditie. In fragment 16 wordt wel 
oogcontact gemaakt en deze ontmoediging resulteert dan ook in een redelijk lang gesprek. Fragment 
17 is een voorbeeld zonder oogcontact en toont een kort gesprek. 

fragment 16 uit U387 (Actief 3
e
 ontmoediging wel oogcontact) 

   Verbaal Non-verbaal 

122 29.31  L en A bespreken muziekfragment  

123  L: op de radio is een keer  

124  A: ja  

125   waarom stop jij niet met roken?  

126   het is toch een slechte gewoonte? A glimlacht nadat ze dit zegt, A en L 
hebben oogcontact 

127  L: °slechte gewoonte° L kijkt naar beneden en mompelt dit 

128  A: nee?  

129  L: het is het zelfde als chips eten  

130   dat is ook een slechte gewoonte  

131   dus waarom zit jij boaorrelnootjes te eten?  

132  A: ja:, klopt  

133   (6.7)  

134  L: ik stop pas met roken als ik denk  

135   na ok ik ga stoppen  

136  A: uhuh A knikt 

137  A: dat dee’ ik ook  

138  L: was het moeilijk om te stoppen? ↑  

139  A: in het begin wel  

140   ja A knikt ja 

141  A: als ik zou zeggen dat het niet moeilijk was dan  

142   dan dan klopt gewoon niet  

143  L: als ik nu zou stoppen dan begin ik weer  

144   dat weet ik zeker   

145  A: ja (.) ja  

146  L: puur om het feit dat ik niet wil stoppen  

147  A: ken het   

148   ja  
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In fragment 16 vraagt A aan L waarom L niet stopt met roken. Ze zegt op vragende toon ‘Het is toch 

een slechte gewoonte? (r126)’. Hierbij ontstaat oogcontact tussen A en L. Hierna komt een gesprek 

van 13 beurten op gang over of roken wel zo’n slechte gewoonte is en over stoppen met roken. L 

vergelijkt roken met het eten van chips (r129) en borrelnootjes (r131), want dat zijn volgens haar ook 

slechte gewoontes. En A is toch ook bezig met een slechte gewoonte (het eten van borrelnootjes)? 

Ook zegt ze dat ze nog niet wil stoppen met roken (r146) en als ze nu zou stoppen, het niet zou 

volhouden (r143). Naast alle legitimering die ze inbrengt voor haar rookgedrag, informeert ze toch bij 

A of het moeilijk was om te stoppen. Kennelijk is L nieuwsgierig naar de A’s ervaring met het stoppen 

(r138). Dit is een duidelijk voorbeeld binnen de actieve conditie, waarin een gesprek op gang komt, 

na een ontmoediging waarbij oogcontact wordt gemaakt. 

fragment 17 U319 (Actief 2
e
 ontmoediging geen oogcontact) 

 
In fragment 17 is een voorbeeld te zien van een korte beurtwisseling in de actieve conditie waarbij 
een ontmoediging wordt gegeven zonder oogcontact te maken. Na de ontmoediging geeft L aan dat 
ze het er niet mee eens is dat ze zou moeten stoppen, want de sigaret is echt ‘haar ding’. Vervolgens 
vraagt A om meer uitleg door gebruik te maken van de continueerder: ‘ja?’. L gaat niet in op deze 
uitnodiging en terwijl ze switcht van onderwerp kijkt ze A opnieuw niet aan. 

§ 4.3 Lachen bij ontmoediging 

 

§ 4.3.1 lachen actief versus passief  

Voor het beantwoorden van de vraag of lachen een rol speelt bij de lengte van de interactie in de 

passieve en actieve conditie, heb ik in kaart gebracht hoe vaak er tijdens de ontmoediging bij de 

acteur een vorm van lachen plaatsvindt. In tabel 610 is te zien hoe vaak er tijdens de ontmoediging bij 

de acteur een vorm van lachen plaatsvindt. Dit wordt per conditie (actief/passief) en per moment 

(ontmoediging één tot en met drie) aangegeven. In elk vakje van de tabel staat twee keer een 

percentage aangegeven (met daaronder de getallen waar het percentage op is gebaseerd). Aan het 

bovenste percentage valt af te lezen hoe vaak er gelachen wordt per conditie en per plaats van 

ontmoediging. Bij de eerste ontmoediging van de actieve conditie is dus in 17 van de 20 

ontmoedigingen gelachen, wat neerkomt neer op 85% gelach bij de eerste ontmoediging in de 

                                                           
10

   De tabellen in § 4.3.1 zijn gebaseerd op bijlage A 

   Verbaal Non-verbaal 

35 21:01 A: ik ben wel blij dat ik gestopt ben met roken joh A. en L. kijken elkaar niet aan 

36   dat zou jij ook moeten doen L. kijkt A. lachend aan waarna een 
stilte volgt van 2 seconden. A. 
beantwoordt haar blik niet. 

37  L: oh ik nee (.) de sigaret is mijn ding L. schudt haar hoofd en kijkt lachend 
naar beneden 

38  A: ja? A. en L. lachen om vorige opmerking 
van L. 

39  L: maar oké ik heb geen idee wie dit is A. en L. kijken elkaar niet aan. L. 
ontwijkt. 
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actieve conditie. Het onderste percentage geeft aan hoe vaak er gelachen wordt en erna een gesprek 

volgt (van vijf beurten of meer) in relatie met het aantal gesprekken dat is ontstaan binnen die 

conditie. Bij de actieve conditie wordt er van de 3 gesprekken die binnen deze conditie zijn ontstaan 

(van vijf of meer beurten) in 3 gesprekken gelachen. Bij de eerste ontmoediging wordt er daarom in 

100% van de gesprekken (van vijf beurten of meer) gelachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal wordt er in de actieve conditie (81%) veel meer gelachen dan in de passieve conditie (57%). 

In de actieve conditie wordt gelachen tijdens 89% van de ontmoedigingen, die leiden tot gesprekken 

van vijf beurten of meer. In de passieve conditie is dit maar in 50% het geval. In de actieve conditie 

ontstaan na ontmoedigingen met gelach meer gesprekken van vijf beurten of meer dan bij de 

passieve conditie. 

Zie voor de gemiddeldes van het aantal beurten per ontmoediging waarin wordt gelachen en 

niet wordt gelachen11 tabel 7. Bij de actieve conditie is bij de ontmoedigingen waarbij wordt gelachen 

het gemiddeld aantal beurten 5,1 (200/39). Het aantal beurten na een ontmoediging zonder lachen is 

gemiddeld 4,4 (35/8). Bij de passieve conditie is een ander resultaat te zien. Hierbij is het gemiddeld 

aantal beurten bij ontmoedigingen met gelach 5,5 (148/27) en zonder gelach 8.2 (155/19). Dit duidt 

op een verband tussen meer beurten en lachen bij de actieve conditie en een verband tussen meer 

beurten en niet lachen bij de passieve conditie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Het totale aantal beurten van alle beurtwisselingen waarin A lacht gedeeld door het totale aantal 
beurtwisselingen waarin A lacht. Hetzelfde geldt voor de beurtwisselingen, ontstaan na een ontmoediging 
zonder dat A lacht. 

Beurtwisselingen na ontmoediging Actief Passief 

 Beurten Beurten 

Met lachen 5,1 5,5 

Zonder lachen 4,4 8,2 

tabel 6 lachen tijdens de ontmoediging (actief versus passief) 

tabel 7 gemiddeldes lachen (actief versus passief) 
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De resultaten van de actieve conditie komen overeen met mijn verwachtingen dat het lachen een 

bevrijdende rol kan spelen na een opmerking die het gezicht van de ander zou kunnen bedreigen: het 

uitspreken van de ontmoediging. Het overbrengen van de boodschap gebeurt met lachen ‘luchtiger’ 

en weegt minder zwaar. Door te lachen wordt de serieuze en confronterende toon weggenomen, 

wat het gemakkelijker maakt om door te gaan op het onderwerp, waardoor langere gesprekken 

ontstaan. Wanneer de ontmoediging serieus overkomt kan de ander gezichtsverlies leiden als 

hem/haar verweten wordt dat hij/zij nog steeds rookt. Bij de passieve conditie wordt er minder 

gelachen. Dit kan te verklaren zijn uit het gegeven dat de ontmoedigingen in de passieve conditie 

minder gezichtsbedreigend zijn, omdat de acteur uitspraken doet over zichzelf (‘ik ben blij dat ik 

gestopt ben’) en niet de ander direct aanspreekt zoals bij de actieve conditie waarbij hij het roken als 

een slechte gewoonte kwalificeert (‘het is slechte gewoonte, je moet ermee stoppen’). Door te 

lachen bij de formuleringen uit de passieve conditie wordt de ontmoediging juist afgezwakt. Mogelijk 

interpreteert de leerling het als onzekerheid bij de acteur of als een soort ‘terugkrabbelen’. 

 

Wat is de rol van lachen tijdens het geven van de ontmoediging bij de lengte van de interactie in de 

conditie ‘actief’ en ‘passief’? 

Het lijkt erop dat het lachen tijdens de ontmoediging bij de actieve conditie een bevrijdende rol 

speelt, waardoor er langere gesprekken volgen na de ontmoediging. Waarschijnlijk verzacht het de 

gezichtsbedreigende ontmoediging die kan ontstaan doordat de ander direct wordt aangesproken. 

Bij de passieve conditie lijkt het lachen juist averechts te werken. Mogelijk wordt de lach door de 

leerling geïnterpreteerd als onzekerheid bij de acteur, omdat de minder directe formulering van de 

ontmoediging wordt gezien als een soort terugkrabbelen. 

§ 4.3.2 lachen jongens versus meisjes 

Voor het beantwoorden van de vraag welke rol lachen speelt bij de lengte van het gesprek in de 

conditie ‘jongens’ en ‘meisjes’, heb ik gekeken hoe vaak er door de acteur wordt gelachen bij het 

geven van de ontmoediging. Tabel 8 is op dezelfde manier af te lezen als tabel 6. Hierin is te zien dat 

67% van de jongens lacht tijdens het ontmoedigen en 74% van de meisjes. De meisjes lachen dus iets 

vaker tijdens het ontmoedigen vergeleken met de jongens. Bij de jongens wordt in 71% van de 

gesprekken (met vijf beurten of meer) gelachen. En bij de meisjes is dit iets minder: 68%. Bij de 

meeste gesprekken van vijf beurten of meer wordt dus gelachen, zowel bij de jongens als bij de 

meisjes.  

 

 

 

 

 

 

 

tabel 8 lachen (jongens versus meisjes) 
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De gemiddeldes12 voor de jongens zijn bij het lachen 4,3 (138/32) beurten en voor niet lachen 5,3 

beurten (85/16), zie tabel 9. Die van de meisjes zijn respectievelijk 6,2 (210/34) en 9,2 (101/11). Dit 

duidt op een negatief verband tussen het lachen tijdens het ontmoedigen en het aantal beurten dat 

volgt. 

 

 

 

 

 

 

Bij de jongens wordt er minder gelachen bij de ontmoedigingen dan door de meisjes. Toch wordt bij 

beide condities in meer dan de helft van de gevallen gelachen. Het verschil in lachen zou te maken 

kunnen hebben met het sociaal gevoeliger zijn voor spanning. Misschien proberen meisjes doordat 

ze dit eerder aanvoelen, de spanning die ontstaat door een mogelijk gezichtsbedreigende 

ontmoediging te doorbreken. Dit doen ze dan door te lachen en zo de boodschap op een luchtige 

manier te brengen. Dat meisjes hier vaardiger in zijn, kan te maken hebben met het gegeven dat ze 

onderling vaker (dan jongens) vrienden aansporen om te praten over problemen (Rose et.al. 2009) 

en hierdoor meer ervaring hebben in het praten over problemen met leeftijdsgenoten, waardoor ze 

de spanning beter kunnen doorbreken met een lach. Er ontstaan ongeveer evenveel gesprekken van 

vijf of meer beurten bij beide condities. Het gemiddeld aantal beurten wijst in beide condities 

(jongens en meisjes) in dezelfde richting. Wanneer er niet wordt gelachen bij de ontmoedigingen 

volgen er bij beide condities meer beurten. Dit duidt op een negatief verband tussen lachen en de 

lengte van het gesprek. Dit druist tegen mijn verwachtingen in. Hoewel er relatief veel gesprekken 

ontstaan van vijf of meer beurten waarbij wordt gelachen, bestaan de gesprekken die ontstaan na 

een ontmoediging waarbij wordt gelachen gemiddeld uit minder beurten dan wanneer niet wordt 

gelachen. Mogelijk leidt het lachen niet tot een ontspannen sfeer waarin het gemakkelijker wordt om 

in te gaan op de ontmoediging, maar zorgt het lachen bij het geven van de ontmoediging er juist voor 

dat de mogelijk gezichtsbedreigende uiting, die ingezet wordt om de ander ergens toe te bewegen, 

wordt benadrukt. Het zou kunnen zijn dat hierdoor een averechts effect ontstaat en de ontvangers 

van de boodschap niet genegen zijn om hier al te veel op in te gaan. Het lachen heeft mogelijk een 

negatief effect op het praten over roken, omdat het de ontmoediging als FTA (face threatening act) 

benadrukt en de leerlingen hierdoor meer dichtklappen of minder genegen zijn over het onderwerp 

te praten. 
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 Het totale aantal beurten van alle beurtwisselingen waarin A lacht gedeeld door het totale aantal 
beurtwisselingen waarin A lacht. Hetzelfde geldt voor de beurtwisselingen waarin A niet lacht. 

Beurtwisselingen na ontmoediging Jongens Meisjes 

 Beurten Beurten 

Met lachen 4,3 6,2 

Zonder lachen 5,3 9,2 

tabel 9 gemiddeldes lachen (jongens versus meisjes) 
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Wat is de rol van lachen tijdens het geven van de ontmoediging bij de lengte van de interactie in de 

conditie jongens en meisjes? 

Het lachen tijdens de ontmoediging lijkt bij zowel de meisjes als de jongens te resulteren in kortere 

gesprekken dan wanneer er niet wordt gelachen. Mogelijk benadrukt het lachen juist dat de acteur 

de leerling ertoe wil bewegen te stoppen met roken en werkt dit averechts omdat zowel jongens als 

meisjes zelf graag beslissen over wat ze wel of niet doen en zich dat liever niet door een 

leeftijdsgenoot laten vertellen. 

De volgende voorbeelden uit de transcripten geven weer hoe na een ontmoediging bij de jongens 

met lachen een korte beurtwisseling ontstaat en bij de meisjes na een ontmoediging zonder lachen 

een langer gesprek van zeven beurten. 

 
fragment 18 uit U396 (voorbeeld jongens met lachen) 

   Verbaal Non-verbaal 

47  A: maar het is wel   

48   ik vind het wel een slechte gewoonte en ik vind dat 
je moet 

 

49   stoppen maar A glimlacht aan het eind als hij dit heeft 
gezegd. A maakt gebaren met hand en maakt 
oogcontact met L. Het is onzichtbaar of L 
terugkijkt, P moet hardop lachen. 

50  L: ja dat vindt iedereen  L kijkt weg, gaat verzitten, verschuift zijn 
drankje en kijkt ernaar, dus kijkt A niet aan. P 
mompelt iets onverstaanbaars 

51   maar goed dat  

52  P: goed, dan uh  

 

In fragment 18 is er een beurtwisseling uit de conditie ‘jongens’ te zien van 2 beurten waarin er 

gelachen wordt. Na het uitspreken van de ontmoediging glimlacht A. Hij zegt dat L moet stoppen en 

eindigt met een ‘maar’. Mogelijk maakt A zijn zin niet af om op deze manier niet te veel nadruk te 

leggen op het roken, omdat hij immers als taak heeft L te ontmoedigen. Hij mag L niet verbieden om 

te roken, maar tegelijkertijd moet hij L ontmoedigen om te roken. L gaat in op de ontmoediging door 

in regel 50-51 te zeggen: ‘ja, dat vindt iedereen, maar goed dat’. Ook L maakt hier zijn zin niet af. 

Mogelijk komt dit doordat er een FTA (Face Threatening Act) in de lucht hangt. Enerzijds bevestigt L 

dat er meer mensen zo over denken, dit is een handeling die A’s gezicht beschermt, anderzijds 

gebruikt L ‘maar goed dat’, wat erop duidt dat hij iets gaat zeggen dat tegengesteld is aan dat wat 

iedereen vindt en dus ook aan wat A vindt. Het is mogelijk dat L de ontmoediging van A als 

gezichtsbedreigend ziet en hier in eerste instantie op wil reageren door ook een gezichtsbedreigende 

opmerking te maken, maar zijn zin niet af maakt om beleefd te blijven. Waarschijnlijk laat hij zich niet 

graag vertellen wat hij zou moeten doen. 
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fragment 19 uit U360 (voorbeeld meisjes zonder lachen) 

 

Fragment 19 toont een gesprek van zeven beurten uit de conditie ‘meisjes’ waarbij niet wordt 

gelachen bij de ontmoediging. Doordat voor L niet meteen duidelijk is waar A op doelt met haar 

ontmoediging, ontstaat er een kort gesprek van een aantal beurten. L interpreteert A’s ontmoediging 

als een klacht. Dit wordt duidelijk doordat L aan A vraagt of ze ‘het’ vindt stinken. Doordat A dit 

bevestigt, geeft ze toe dat ze er last van heeft. Nu voor L duidelijk is dat A last heeft van de stank 

biedt ze haar excuses aan. A laat merken dat ze het niet zo erg vindt. L sluit het gesprek over roken af 

door naar A’s leeftijd te vragen. Door niet te lachen tijdens het ontmoedigen wordt de potentiële 

gezichtsbedreigende ontmoediging niet versterkt. Mogelijk ontstaan er in dit gesprek ook meer 

beurten omdat voor L niet meteen duidelijk is waar A op doelt met haar opmerking. 

§ 4.4 Topicverandering 

 

§ 4.4.1 Topicverandering actief versus passief 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag welke rol topicverandering speelt bij de lengte van de 

interactie in de passieve en actieve conditie, is de manier waarop het topic roken ter sprake komt 

geanalyseerd. Hieronder is aangegeven door middel van wat voor soort topicverandering het gesprek 

over roken plaatsvindt. In de onderstaande tabel (10)13 wordt per conditie (actief/passief) 

aangegeven hoe vaak door middel van een bepaalde topicverandering een ontmoediging plaatsvindt. 

Daarnaast wordt aangegeven hoeveel procent van de gesprekken (van vijf beurten of meer) is 

ontstaan na de ontmoediging door middel van een bepaalde topicverandering. Opgeteld kunnen de 

percentages door de afronding iets lager of hoger uitkomen dan 100%.  

Uit tabel 10 valt af te lezen dat in de actieve conditie 68% van de ontmoedigingen 

plaatsvinden door middel van een touched-off-topicverandering (TO), 29% door middel van een 

plotselinge verandering van onderwerp (PO) en 2% door middel van een stapsgewijze 

topicverandering (ST). 67% van de gesprekken (van vijf of meer beurten) volgt op een touched-off-

topicverandering en 33% volgt op de plotselinge verandering van onderwerp. Duidelijk blijkt dat in de 

actieve conditie de touched-off-topicverandering vaker voorkomt dan de plotselinge verandering van 

                                                           
13

 De tabellen in § 4.4 zijn gebaseerd op de gegevens in bijlage B 

   Verbaal Non-verbaal 

72  A goh ik ben toch wel blij dat ik gestopt ben joh  A. kijkt naar sigaret van L. 

73   A. kijkt L. niet aan.   

74  L: waarmee  

75  A: met roken L. kijkt naar haar sigaret en lacht 

76  L: oh (.) vind je het stinken A. knikt 

77  A: een beetje ja L. neemt een hijs en blaast de rook naar 
boven uit 

78  L: sorry  

79  A: nou dat geeft niet  

80  L: mag ik vragen hoe oud je bent  
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onderwerp. Wordt de ontmoediging ingezet door middel van een touched-off-topicverandering, dan 

leidt dit vaker tot gesprekken (van vijf beurten of meer) dan wanneer dit gebeurt door middel van 

een plotselinge verandering van onderwerp. Voor de passieve conditie geldt dat 64% van de 

ontmoedigingen plaatsvinden door middel van een touched-off-topicverandering, 31% door middel 

van een plotselinge verandering van onderwerp, 4% door middel van een stapsgewijze verandering 

van onderwerp. In 56% van de ontmoedigingen, die plaatsvinden door middel van een touched-off-

topicverandering, volgt een gesprek. 44% van de gesprekken is een gevolg van de plotselinge 

verandering van onderwerp. Bij de passieve conditie wordt hetzelfde plaatje geschetst als bij de 

actieve conditie. Ook hier is de touched-off-topicverandering ‘populairder’ dan de plotselinge 

verandering van onderwerp en volgen er vaker gesprekken door middel van de touched-off-

topicverandering dan door middel van de plotselinge verandering van onderwerp.  

  

 

 

 

 

 

 

 

In beide condities (actief en passief) vinden de meeste ontmoedigingen plaats door middel van een 

touched-off-topicverandering. Dit geldt bij de interacties is het algemeen, maar ook bij de 

gesprekken van vijf of meer beurten. In veel gevallen raakt de acteur het pakje sigaretten of de asbak 

aan en gebruikt dat als aanleiding om zijn/haar ontmoediging te geven. In een enkel geval wordt 

door de leerling een sigaret opgestoken en vormt dat ‘de aanleiding’  tot de ontmoediging. Kennelijk 

is het voor de acteurs makkelijker om non-verbaal een bruggetje naar het onderwerp roken te maken 

dan verbaal. Dat verklaart wellicht ook de lage aantallen van de stapsgewijze verandering van 

onderwerp, waarbij verbaal een brug gemaakt wordt. Een andere verklaring voor de lage aantallen 

van de stapsgewijze verandering van onderwerp ligt erin dat de acteurs geïnstrueerd zijn hun 

ontmoediging direct na een bepaald muziekfragment te plaatsen. Dit gebeurt regelmatig bij beide 

condities (actief en passief), omdat zowel de touched-off-topicverandering als de plotselinge 

verandering van onderwerp vaak direct na het muziekfragment plaatsvinden. Door de ontmoediging 

direct na het muziekfragment te uiten ontstaat een plotselinge verandering van onderwerp, waarbij 

het onderwerp roken zomaar uit de lucht komt vallen. Dit zorgt voor een onnatuurlijke overgang. Het 

is dus niet verwonderlijk dat de ontmoediging het meest plaatsvindt door middel van een 

afgebakende topicverandering. Het kost tenslotte meer tijd om stapsgewijs bij het onderwerp roken 

uit te komen. 

 

 

tabel 10 Topicverandering (actief versus passief) 
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§ 4.4.2 Topicverandering jongens versus meisjes 

Ter beantwoording van de vraag welke rol de topicverandering speelt bij de lengte van de interactie 

in de conditie ‘jongens’ en ‘meisjes’, is in kaart gebracht door middel van welke topicverandering het 

gesprek op het onderwerp roken komt. Tabel 11 is net zo opgebouwd als tabel 10. Per conditie 

(jongens/meisjes) is aangegeven hoe vaak een ontmoediging plaatsvindt door middel van een 

bepaalde topicverandering. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel procent van de gesprekken (van 

vijf of meer beurten) is ontstaan na de ontmoediging, die volgt na een bepaalde topicverandering. 

Wederom kunnen de percentages door de afrondingen opgeteld net iets lager of hoger uitkomen 

dan 100%. In totaal is bij de jongens 73% van de ontmoedigingen geplaatst na een touched-off-

topicverandering, 23% na een plotselinge verandering van onderwerp en 6% na een stapsgewijze 

topicverandering. Bij de gesprekken van vijf beurten of meer in deze conditie, vindt 65% plaats na 

een touched-off-topicverandering. 35% van de gesprekken volgt na een plotselinge verandering van 

onderwerp. De ‘opbrengst’ aan gesprekken (van vijf beurten of meer) van de touched-off-

topicverandering, overtreft die van de plotselinge verandering van onderwerp. Maar de aantallen 

waarin ze voorkomen, verschillen dan ook aanzienlijk. Bij de meisjes geldt dat 60% van de 

ontmoedigingen komt na een touched-off-topicverandering, 38% na een plotselinge verandering van 

onderwerp en 2% na een stapsgewijze topicverandering. Van de gesprekken (van vijf of meer 

beurten) volgt 58% na een touched-off-topicverandering en 35% na een plotselinge verandering van 

onderwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de interacties en de gesprekken van vijf of meer beurten vindt de ontmoediging in beide condities 

(jongens en meisjes) het meest plaats door middel van een touched-off-topicverandering. Ook hier 

geldt dat dit te verklaren is door de manier waarop de acteurs zijn geïnstrueerd, namelijk om direct 

na het muziekfragment de ontmoediging te plaatsen. En wellicht dat het een makkelijkere manier is 

om over te stappen naar het onderwerp roken, dan het bedenken van een verbaal bruggetje. 

Gemiddeld aantal beurten per soort topicverandering 

Omdat de touched-off-topicverandering verreweg het meest voorkwam en de stapsgewijze 

verandering van onderwerp nauwelijks, heb ik om uit te kunnen gaan van grotere aantallen de 

gemiddeldes berekend over alle condities. Gemiddeld ontstaan er minder beurten na een touched-

tabel 10 Topicverandering (jongens versus meisjes) 
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off-topicverandering 5,7 (328/58) dan na een plotselinge verandering van onderwerp 7.3 (189/26). 

De stapsgewijze verandering van onderwerp komt het minst voor en heeft het laagste gemiddeld 

aantal beurten ST 2.5 (5/2). Ondanks dat de touched-off-topicverandering het meest voorkomt levert 

zij het minst aantal beurten op. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij een touched-off-

topicverandering de non-verbale communicatie van de acteur in strijd is met zijn/haar verbale 

communicatie. De acteur beweert immers gestopt te zijn, maar gaat vervolgens wel (uitgebreid) aan 

het pakje sigaretten of de asbak zitten. Dit kan als vreemd worden ervaren door de leerling en 

weerhoudt de leerling er mogelijk van om uitgebreider op de ontmoediging in te gaan.  

 

Welke rol heeft topverandering bij de lengte van de interactie na een ontmoediging in de condities 

passief, actief, meisjes en jongens? 

Bijna altijd wordt het onderwerp stoppen met roken door een afgebakende verandering van 

onderwerp ter sprake gebracht. Het meest gebeurt dit door middel van een touched-off-

topicverandering en voor een minder groot deel door een plotselinge verandering van onderwerp. 

Als de overgang naar het onderwerp stoppen met roken ontstaat door een plotselinge verandering 

van onderwerp dan volgen er meer beurten dan bij een touched-off-topicverandering. Mogelijk komt 

dit doordat het verbale gedrag van de acteur in strijd is met zijn non-verbale gedrag. Omdat een 

afgebakende verandering van onderwerp is geïnstrueerd, zijn de aantallen van een stapsgewijze 

verandering van onderwerp laag. Verder onderzoek hiernaar kan duidelijkheid bieden welke van de 

twee soorten overgangen (een touched-off-topicverandering of een stapsgewijze verandering) 

langere gesprekken oplevert. 

De volgende fragmenten illustreren dat een plotselinge verandering van onderwerp in een langer 

gesprek resulteert dan een touched-off-topicverandering. 

fragment 20 uit U386 (lang gesprek na een plotselinge verandering van onderwerp) 

   Verbaal Non-verbaal 

67  A: slechte gewoonte joh dat roken  

68   da’mee moet je stoppen A kijkt naar sigaretten en L niet aan wanneer 
ze dit zegt. A glimlacht op het eind van de 
uiting. 

69  L: ja, ik weet het L glimlacht ook wanneer ze dit zegt 

70   maar ik doe het al zo lang   

71   da’s heel moeilijk L kijkt naar beneden wanneer ze dit zegt en 
lacht 

72  A: ja hè? A lacht wanneer ze dit zegt 

73  L: hoe lang eh heb je gerookt voor je gestopt bent?  

74  A: vanaf mu:::’n dertiende  

75  L: echt? ↑  

76  A: ja A knikt ja wanneer ze dit zegt 

77  L: tot  

78  A: vorig jaar  
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In fragment 20 is te zien hoe een langer gesprek van in totaal 10 beurten ontstaat na een plotselinge 

verandering van onderwerp. Wanneer A zegt ‘daarmee moet je stoppen’ (r68), geeft L aan zich dit te 

realiseren, maar het moeilijk te vinden. Voordat L weer overschakelt naar de vragen over het 

muziekfragment informeert ze bij A hoe lang zij gerookt heeft voordat ze is gestopt. De mogelijke 

reden waarom L hiernaar vraagt kan zijn dat ze naar een verschil zoekt tussen haar en A, om voor 

zichzelf de argumenten op een rij te kunnen zetten waarom het voor haar moeilijker is. Of misschien 

is ze gewoon nieuwsgierig. 

fragment 21 uit U380 (korte beurtwisseling na een touched-off-topicverandering) 

 

In fragment 21 is een korte beurtwisseling te zien van in totaal 3 beurten na een plotselinge 

verandering van onderwerp. L reageert wel op de ontmoediging van A (r42). Hij veronderstelt dat het 

stoppen met roken vast veel geld bespaart. A bevestigt dit (r43), maar geeft aan dat er nog meer 

voordelen aan kleven, zonder ze te benoemen. Dit doet hij door te zeggen: ‘dat sowieso jonge’. 

Hiermee suggereert hij dat er ook nog andere voordelen zijn. Maar doordat A met zijn lichaamstaal 

aangeeft dat hij zich weer richt op het onderzoek en geen oogcontact maakt wanneer hij er achter 

aan gooit ‘ja echt zeker’ (r44) en zich weer over zijn papier buigt, gaat de beurtwisseling niet verder 

en vat L dit als een teken op om weer door te gaan met het onderzoek. 

§ 4.5 Topicafsluiting 

 

§ 4.5.1 Initiatief topicafsluiting 

Initiator afsluiting: actief versus passief 

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat voor rol de initiator van topicafsluiting speelt bij de 

interactie in de actieve en passieve conditie, heb ik onder andere gekeken naar door wie of wat 

79   dus tot mijn negentiende  

80  L: ok L knikt ja wanneer ze dit zegt, en kijkt naar 
papier 

81   uhm wie was de zanger  

   Verbaal Non-verbaal 

40   Tijdens muziekfragment pakt A het pakje 
sigaretten en ontstaat er een onverstaanbaar 
gesprekje.  

A legt pakje sigaretten weer terug en 
het is stil totdat het muziekfragment is 
afgelopen, L steekt sigaret op. 

41 21.30 A: ik zal eh wel blij dat ik ben gestopt, weet je L kijkt A niet aan wanneer hij dit zegt, 
A zegt dit met lach 

42  L: scheelt vast veel geld zeker  

43  A: ja, dat sowieso jonge Hier maakt A wel oogcontact met L 

44  A: ja echt zeker A buigt zich weer over papier. Er is 
geen oogcontact. 

45  A: m::::  

46  L: wat vond jij ervan?  
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(persoon of factor) het topic roken afgesloten wordt. Tabel 1214 heeft betrekking op de condities 

actief en passief. In deze tabel is aan de rechterkant af te lezen, hoeveel procent van de gesprekken 

(van vijf beurten of meer) en hoeveel procent van de interacties, na een ontmoediging door wie of 

wat (persoon of factor) werd afgesloten. Onderaan de tabel is per moment van ontmoediging te zien 

hoeveel procent van de gesprekken (van vijf beurten of meer) en interacties door wie of wat werd 

afgesloten. De personen en factoren zijn als volgt afgekort: (A) acteur, (L) leerling, (O) 

omgevingsfactor en (P) proefleider. De percentages kunnen afhankelijk van de afronding opgeteld 

net iets lager of hoger uitkomen dan 100%.  
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In de actieve conditie wordt het meest door de leerling afgesloten (49%). De acteur sluit maar in 27% 

van de interacties af en de proefleider in 20%. Slechts 5% wordt afgesloten door een 

omgevingsfactor. Bij de passieve conditie sluit de acteur de meeste interacties af (40%). De leerling 

doet dat in 33% en de proefleider in 19%. In slechts 9% wordt afgesloten door een omgevingsfactor. 

Bij de actieve conditie is dus te zien dat de leerling het meest afsluit, terwijl dit bij de passieve 

conditie de acteur is.  

 Bij de gesprekken van vijf of meer beurten wijzen de resultaten in dezelfde richting (zie ook 

grafiek 3). Bij de actieve conditie worden de meeste gesprekken door de leerling afgesloten (50%). 

De acteur doet dit in slechts 33% van de gesprekken. Bij de passieve conditie worden weer de 

meeste gesprekken door de acteur afgesloten (67%), terwijl de leerling dit maar in (33%) doet. 
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 De tabellen en grafiek in § 4.5 zijn gebaseerd op de gegevens in bijlage D. 

tabel 12 Initiatief topicafsluiting (actief versus passief) 
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Bij de actieve conditie zien we zowel bij alle interacties als bij de gesprekken van vijf beurten of meer, 

dat de leerlingen het meest afsluiten. Dit komt overeen met de verwachting op basis van de 

genoemde klassieke symptomen in Benford & Cough (2006), dat leerlingen waarschijnlijk niet graag 

over hun verslaving willen praten en daarom het gesprek afkappen. Maar ook dat de acteur, die op 

de hoogte is van het onderzoeksdoel, de leerling waarschijnlijk zo veel mogelijk laat vertellen over 

het onderwerp, zonder hem/haar daarbij af te kappen. Dat dit bij de passieve conditie niet het geval 

is, kan te wijten zijn een misverstand. Mogelijk denken de acteurs in de passieve conditie dat ze het 

gesprek moeten afkappen om niet al te veel te ‘pushen’, ze moeten immers passief zijn. Omdat in de 

actieve conditie de acteur de ander ertoe beweegt te stoppen is hij minder snel geneigd het praten 

over roken te beschouwen als ‘pushen’, omdat dit onderdeel van zijn actieve rol is. 

 

Wat voor rol speelt de initiator van de topicafsluiting bij de interactie na het ontmoedigen van de 

adolescent om te roken bij de actieve en passieve conditie? 

 

Bij de actieve conditie speelt de leerling het meest een actieve rol door het gesprek over roken af te 

sluiten. Een verklaring hiervoor is dat de leerling niet graag over zijn verslaving praat en de acteur, 

die op de hoogte is van het onderzoeksdoel, de leerling waarschijnlijk zal laten praten. Bij de passieve 

conditie speelt de acteur het meest een actieve rol door het gesprek af te sluiten. Mogelijk wil hij/zij 

niet al te veel nadruk leggen op het gesprek over roken en denkt hij/zij zich zo passief op te stellen. 

Initiator afsluiting: jongens versus meisjes 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag welke rol de initiator van de topicafsluiting speelt bij de 

interactie in de conditie jongens en meisjes, is geanalyseerd wie of wat het gesprek over roken 

afsluit. Tabel 13 is op dezelfde manier opgebouwd als tabel 12, maar heeft betrekking op de 

condities jongens en meisjes. Wederom kunnen de percentages door afronding opgeteld net iets 

lager of hoger uitkomen dan 100%.  
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Grafiek 3 initiatief topicafsluiting bij gesprekken (actief versus passief) 
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Bij de jongens sluit de acteur de meeste interacties af (39%). Dit verschilt niet veel met de 

afsluitingen van de leerling (36%). Afsluiting vindt relatief weinig plaats door de omgevingsfactor 

(7%) en de proefleider sluit in 18% van de interacties af. Bij de meisjes is te zien dat de leerling vaker 

afsluit dan de acteur (45% versus 29%). Bij de meisjes wordt even weinig als bij de jongens door een 

omgevingsfactor afgesloten (7%). Bij de jongens vindt de afsluiting het meest plaats door de acteur, 

alhoewel het verschil met de leerling niet heel groot is. Bij de meisjes is het juist de leerling die veel 

vaker afsluit dan de acteur.  

 Wanneer we kijken naar de gesprekken van vijf of meer beurten, zien we bij de jongens een 

redelijk groot verschil tussen de afsluiting door acteur en de leerling (58% versus 29%). De meeste 

gesprekken worden afgesloten door de acteur. Bij de meisjes is het verschil kleiner, maar is het juist 

de leerling die meer gesprekken afsluit dan de acteur (53% versus 42%). Zie grafiek 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabel 13 Initiatief topicafsluiting (jongens versus meisjes) 
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Grafiek 4 initiatief topicafsluiting bij gesprekken (jongens versus meisjes) 
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Uit de resultaten blijkt bij de meisjes dat de leerlingen het meest afsluiten. Dit is in overeenstemming 

met mijn verwachting, omdat in de eerste plaats de acteur op de hoogte is van het onderzoeksdoel 

en ten tweede omdat verslaving een moeilijk gespreksonderwerp is om over te praten. Dat 

verslaving een moeilijk onderwerp was, waar de leerlingen hoogstwaarschijnlijk niet over wilden 

praten baseerde ik op de aangedragen klassieke symptomen van een verslaving door Benford & 

Cough (2006). Grafiek 4 laat ook zien dat bij de gesprekken van vijf of meer beurten (net als bij de 

interacties) bij de jongens vaker wordt afgesloten door de acteur dan door de leerling. Mogelijk zijn 

meisjes iets vaardiger in het communiceren over ‘moeilijke’ of ‘emotionele’ onderwerpen, omdat ze 

onderling vaker (dan jongens) vrienden aansporen om te praten over problemen en het zelf ook 

vaker over problemen hebben (Rose et al., 2009). Omdat de leerlingen waarschijnlijk niet zo happig 

zijn op lang praten over een moeilijk onderwerp als roken, kunnen meisjes waarschijnlijk omdat ze 

vaardiger zijn in het spreken over dergelijke onderwerpen, sneller ingrijpen en het gesprek sturen in 

de richting die ze willen. Omdat de acteur geïnstrueerd is om naast het uiten van de ontmoedigingen 

zelf geen druk meer uit te oefenen (door bijvoorbeeld het onderwerp op een andere manier aan te 

snijden of opnieuw aan te snijden), heeft de vrouwelijke acteur zich aan te passen. Wanneer de 

jongens minder goed weten hoe ze het gesprek kunnen sturen, zal de leerling meer moeite hebben 

om het gesprek van het onderwerp te veranderen. Daardoor zal de acteur, die van te voren 

geïnstrueerd is om het onderwerp aan te snijden, eerder het gesprek ook weer afsluiten, 

bijvoorbeeld omdat hij niet al te veel nadruk op het onderwerp ‘stoppen met roken’ wil leggen, of 

om de sfeer luchtig te houden wat in overeenstemming is met de instructie. De afsluitingen die 

plaatsvinden door toedoen van de omgevingsfactor of van de proefleider zijn procentueel klein. 

Vooral in het geval van de proefleider is dat logisch, omdat zij maar een klein deel van het gesprek 

aanwezig is. 

 

Wat voor rol speelt de initiator van de topicafsluiting bij de interactie na het ontmoedigen van de 

adolescent om te roken bij de conditie jongens en meisjes? 

 

Bij de jongens speelt de acteur een meer actieve rol door de interactie over roken het meest af te 

sluiten. De leerling zal niet graag willen praten over zijn rookverslaving, maar vanwege het gegeven 

dat jongens minder vaak praten over problemen (Rose et al., 2009) vinden ze het misschien moeilijk 

om het gesprek de andere kant op te sturen. Bij de meisjes speelt de leerling een meer actieve rol 

door de interactie over roken het meest af te sluiten. Meisjes spreken vaker over problemen en zijn 

er daarom waarschijnlijk vaardiger in, het gesprek de kant op te sturen die ze graag willen.  

Initiator afsluiting: per moment van ontmoediging 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol de plaatsing van de formulering speelt bij de 

interactie is gekeken naar topicafsluiting per moment van ontmoediging. Zie tabel 13 voor de 

percentages van de afsluiting per moment van ontmoediging. Bij de verschillende momenten van 

ontmoedigen is te zien bij de interacties dat de proefleider bij de eerste ontmoediging het meeste 

afsluit (57%). Bij de tweede ontmoediging is dit de leerling en bij de derde ontmoediging is dit de 

acteur (52%). Tussen de verschillende momenten van ontmoedigen is te zien dat de gesprekken van 

vijf of meer beurten bij de eerste ontmoediging door alle personen en factoren even vaak worden 
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afgesloten, namelijk in 25% van de gevallen. Bij de tweede ontmoediging sluit de leerling (53%) het 

meest af en bij het derde moment van ontmoedigen sluit de acteur het gesprek het meest af (59%).  

 Bij de verschillende momenten van ontmoedigen is vooral de proefleider degene die het 

meest afsluit bij de interacties en gesprekken na de eerste ontmoediging. Omdat de ontmoediging 

ingebed is in het script, waarin de proefleider vertelt dat de adolescenten het pakje sigaretten 

gewoon op mogen roken, is er weinig ruimte om een langer gesprek te beginnen. Wanneer er een 

gesprek van vijf of meer beurten ontstaat, wordt er even vaak door alle personen en factoren 

afgesloten. Bij het tweede moment van ontmoedigen is het de leerling die de interactie het meest 

afsluit. Dit komt overeen met de gesprekken (van vijf of meer beurten) en beantwoordt aan de 

verwachtingen dat leerlingen niet erg gewillig zijn om te praten over stoppen met roken en de acteur 

de leerling zal laten praten omdat hij/zij op de hoogte is van het onderzoeksdoel. De interactie die 

ontstaat na het derde moment van ontmoedigen wordt in de meeste gevallen afgesloten door de 

acteur. Hetzelfde geldt ook voor de gesprekken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de acteur 

niet teveel nadruk wil leggen op de ontmoedigingen, omdat ten eerste het doel van het onderzoek 

voor de leerling geheim gehouden moet worden en ten tweede hij is geïnstrueerd het gesprek 

luchtig te houden. Aangezien het dan al de derde keer is dat het onderwerp wordt aangekaart, kan 

dit  de acteur ertoe aanzetten eerder in te grijpen dan bij de gesprekken na de derde ontmoediging. 

 

Wat voor rol speelt de plaatsing van de formulering bij het initiëren van de afsluiting van de 

interactie na het ontmoedigen van de adolescent om te roken? 

 

Bij het eerste moment van ontmoedigen wordt het meest door de proefleider afgesloten. Dit komt 

hoogstwaarschijnlijk door de inbedding in het script. Bij de tweede ontmoediging is dit de leerling, 

wat in overeenstemming is met de verwachting dat de leerling waarschijnlijk niet graag over zijn 

verslaving spreekt. Bij het derde moment van ontmoedigen is dit de acteur. Dit heeft er mogelijk mee 

te maken dat hij het onderwerp dan al drie keer heeft aangesneden en het doel van het onderzoek 

niet al te veel wil benadrukken, maar ook de sfeer aangenaam wil houden. 

 

De volgende fragmenten zijn voorbeelden uit de transcripten die illustreren wie het meest afsluit bij 

de jongens (de acteur) en wie het meest afsluit bij de meisjes (de leerling). 

 
fragment 22 uit U366 (voorbeeld afsluiting door A bij jongens) 

   Verbaal Non-verbaal 

60 34.06 A: eigenlijk is het ook echt een slechte eigenschap 
ºdat rokenº 

A. kijkt naar het pakje sigaretten. L. kijkt 
even A. zijn kant op, maar ze hebben 
geen oogcontact. 

61  L: het is verschrikkelijk het is echt heel vies  

62   het ziet er ook niet uit  

63   mensen die roken staan er echt belachelijk bij L. kijkt A. aan. A. lacht 
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In fragment 22 is een voorbeeld te zien van de acteur (in de conditie ‘jongens’) die zelf afsluit. In de 

beurtwisseling van vier beurten maken A en L rokers belachelijk en noemen ze het roken slecht, 

verschrikkelijk en vies, terwijl L zelf een roker is. Dan schakelt A opeens terug naar een eerder 

onderwerp. Dit overschakelen naar een beurt die verder terug ligt wordt ook wel ‘skip connecting’ 

genoemd (Mazeland 2003, 186). Hiermee sluit de acteur het gesprek over roken af, waarschijnlijk 

omdat hij niet teveel nadruk wil leggen op het roken. 

fragment 23 uit U333 (voorbeeld afsluiting door L bij meisjes) 

 

Fragment 23 laat een voorbeeld zien van een afsluiting door de leerling in de conditie ‘meisjes’. De 

ontmoediging van A om met roken te kappen, wordt met een lach bevestigd. L blijft er niet te lang bij 

stilstaan en ontwijkt oogcontact om vervolgens met de muziekvragen verder te gaan. Waarschijnlijk 

heeft ze niet veel zin om te praten over haar verslaving. 

 

§ 4.5.2 Soort topicafsluiting 

Manier van afsluiten: actief versus passief 

Om de vraag te beantwoorden welke rol de manier van afsluiten speelt bij de interactie in de actieve 

en passieve conditie, heb ik de manier waarop de interactie over roken wordt afgesloten in kaart 

gebracht. In tabel 14 is af te lezen hoe vaak de gesprekken of interacties worden afgesloten op een 

bepaalde manier in de condities ‘actief’ en ‘passief’. Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende 

soorten: indirecte afkapping (IA), een omgevingsfactor (OF), concreet beëindigen (CB) of dood laten 

bloeden (DB). Zie voor de definities § 3.4.1 ‘manieren van topicafsluiting’. In de rechter 

percentagekolom is te zien hoeveel procent van de interacties en gesprekken (van vijf of meer 

64  A: ja  

65   ook de de de peukjes die je achterlaat  

66  L: ja L. haalt zijn schouders op 

67   als je daar echt naar kijkt  

68   heb ik daar net aan gezogen (.) ja ºgoedº L. schudt zijn hoofd 

69  A: maar wat je zegt, maar dat bedoelde ik dus 
eigenlijk net ook 

 

70   volgens mij kan je hiphop kan je best wel goed 
mixen 

 

   Verbaal Non-verbaal 

31   Meteen nadat de muziek stopt zegt A. het 
volgende, ze kijkt L. daarbij niet aan: 

 

32 27.43 A: slechte gewoonte joh dat roken  

33   moet je mee kappen A. en L. glimlachen 

34  L: haha ja L. kijkt naar beneden op haar formulier 

35   L. gaat verder met de muziekvragen  

36  L: hmm:: een tot en met tien  
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beurten) per conditie op deze manieren is afgesloten. In de onderste percentagekolom is te zien per 

moment van ontmoediging, hoeveel procent van de gesprekken (vijf of meer beurten) en de 

gesprekken op deze manieren is afgesloten. Opgeteld kunnen de percentages door afronding net iets 

lager of hoger uitkomen dan 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier wordt het grootste deel van de interacties in beide condities afgesloten door middel van 

indirect afkappen. Bij de actieve conditie geldt dit voor 95% en in de passieve conditie voor 87%. In 

de actieve conditie wordt in 5% afgesloten door een omgevingsfactor en bij de passieve conditie is 

dit in 9 procent het geval. Bij de passieve conditie komt het concreet beëindigen en het dood laten 

bloeden in slechts 2 % van de interacties voor. In beide condities wordt dus voornamelijk afgesloten 

door middel van indirect afkappen. 

Bij de gesprekken van vijf beurten of meer wordt bij de actieve conditie in 94% afgesloten 

door middel van indirect afkappen. De overige 6% van de afsluitingen vindt plaats door middel van 

een omgevingsfactor. Bij de passieve conditie is het percentage van het indirect afkappen lager, 

namelijk 72%. Het een na grootste deel bij de passieve conditie wordt afgesloten door middel van 

een omgevingsfactor 16%. Het gesprek concreet beëindigen of dood laten bloeden gebeurt in beide 

gevallen bij slechts 6%. Ook hier vindt in beide condities afsluiting het meest plaats door indirect 

afkappen (zie grafiek 5). 

 

 

 

 

 

 

tabel 14 Soort topicafsluiting (actief versus passief) 
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De resultaten van de condities actief en passief zijn in overeenstemming met mijn verwachtingen. 

Zoals ik al eerder aantoonde met de uitleg van de conversationele implicatuur van Grice (in Clark, 

1996) zijn we niet gewend om op directe wijze met elkaar te communiceren, maar doen dit vaak op 

een impliciete manier. Hierdoor is het niet aannemelijk dat het concreet beëindigen, door de 

beëindiging van het gesprek expliciet te benoemen, vaak voor komt. Deze verwachting is in 

overeenstemming met de resultaten, aangezien het indirect afkappen het meest voorkomt en het 

concreet beëindigen nauwelijks. Het is dus niet verwonderlijk dat het laten doodbloeden van het 

gesprek nauwelijks voorkomt. Mensen zijn namelijk niet gewend om heel lang stil te blijven 

(vanwege toenemende spanning) en krijgen dan de neiging stiltes te gaan opvullen. Bovendien is aan 

de acteurs opgedragen de sfeer aangenaam te houden en zullen ze daarom voorkomen dat er 

spanning ontstaat. Afsluitingen onder invloed van de omgevingsfactor komen bij wijze van 

uitzondering voor.  

Manier van afsluiten: jongens versus meisjes  

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol de manier van afsluiten bij de interactie speelt in de 

conditie meisjes en jongens heb ik in kaart gebracht, op wat voor manieren jongens en meisjes de 

conversatie over het stoppen met roken afsluiten. Tabel 15 is net zo opgebouwd als tabel 14, maar 

heeft betrekking op de condities ‘jongens’ en ‘meisjes’. Zowel bij de jongens als bij de meisjes wordt 

het overgrote deel van de interacties afgesloten, door middel van indirect afkappen (respectievelijk 

89% en 93%). Bij de meisjes en de jongens komen de afsluitingen van de interacties door een 

omgevingsfactor bij 7 % voor. Bij de jongens wordt in 2% de beurtwisseling afgesloten door het 

concreet beëindigen ervan en in de overige 2% bloedt de beurtwisseling dood. Bij alle momenten van 

ontmoedigen worden de interacties die erna plaatsvinden voornamelijk afgesloten doordat ze 

indirect worden afkapt.  
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Grafiek 5 soort topicafsluiting (actief versus passief) 
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Wanneer we kijken naar de gesprekken van vijf beurten of meer, zien we dat de percentages in 

overeenstemming zijn met de beurtwisselingen. Ook hier komt het indirect afkappen het meest voor 

bij de jongens en de meisjes (respectievelijk 82% en 84%). Bij de meisjes is de enige andere manier 

van afsluiten die voorkomt: door de omgevingsfactor (7%). En bij de jongens komen de overige 

manieren van afsluiten, door een omgevingsfactor, concreet beëindigen en doodbloeden ieder in 6% 

van de gesprekken voor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij de condities jongens en meisjes zijn de resultaten in overeenstemming met mijn 

verwachtingen. Het indirect afkappen komt het meest voor onder de topicafsluitingen, zowel bij alle 

interacties als bij de gesprekken van vijf of meer beurten (zie grafiek 6). We zijn niet gewend om op 

directe wijze met elkaar te communiceren, maar doen dit vaak op een impliciete manier. Het 

tabel 15 Soort topicafsluiting (jongens versus meisjes) 
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Grafiek 6 soort topicafsluiting (jongens versus meisjes) 
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concreet beëindigen, door de beëindiging van het gesprek expliciet te benoemen, komt dus niet vaak 

voor. Het gesprek dood laten bloeden zou zorgen voor spanning. Maar de acteurs is opgedragen de 

sfeer aangenaam te houden. Het komt dan ook weinig voor dat het gesprek doodbloedt. Afsluitingen 

onder invloed van de omgevingsfactor komen ook bij wijze van uitzondering voor.  

 

Welke rol speelt de manier van het topic afsluiten bij de interactie in de conditie actief, passief, 

jongens en meisjes? 

 

De interactie over roken wordt het meest afgesloten door het onderwerp indirect af te kappen. Dit 

zorgt ervoor dat de leerling (of de acteur) op een beleefde manier laat weten dat hij niet verder wil 

praten over het onderwerp. Het wordt niet expliciet uitgesproken, maar doordat L (of A) over iets 

anders begint, wordt duidelijk dat hij/zij niet meer wil doorgaan op hetzelfde onderwerp. De leerling 

doet dit waarschijnlijk omdat hij/zij niet graag praat over zijn verslaving en de acteur omdat hij het 

onderzoeksdoel niet wil benadrukken en de sfeer goed wil houden. 

Manier van afsluiten: per moment van ontmoediging 

Ter beantwoording van de vraag wat voor rol de plaatsing van de formulering speelt bij het afsluiten 

van het gesprek, heb ik per moment van ontmoediging in kaart gebracht hoe wordt afgesloten. Bij 

het eerste moment van ontmoediging geldt dat in 96% door middel van indirect afkappen wordt 

afgesloten, bij het tweede moment is dat in 93% en bij het derde moment in 83%. Slechts een enkele 

keer vindt de afsluiting plaats door een omgevingsfactor, het concreet beëindigen of doordat de 

interactie dood bloedt. Ook bij de gesprekken van vijf of meer beurten is per ontmoediging te zien 

dat het meest wordt afgesloten door indirect afkappen. Dit is respectievelijk voor de eerste, tweede 

en derde ontmoediging in 100%, 93% en 71% het geval. Bij het derde moment van ontmoediging 

vindt minder vaak afsluiting door indirect afkappen plaats, omdat vaker wordt afgesloten door een 

omgevingsfactor (24%).   

Ook bij de verschillende momenten van ontmoediging is het indirect afkappen het meest 

frequent en daarom in overeenstemming met de verwachting dat we vaak op een impliciete manier 

communiceren. Alleen bij het gesprek na de derde ontmoediging wordt iets vaker dan bij andere 

ontmoedigingen afgesloten door een omgevingsfactor. In alle gevallen gaat het om de piep, die het 

begin van een nieuw muziekfragment aankondigt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de sprekers in 

dit stadium al iets meer van elkaar weten en wat gemakkelijker aan de praat blijven, waardoor ze het 

langer volhouden om tot en met het volgende muziekfragment met elkaar te spreken. 

 

Welke rol speelt de plaatsing van de formulering bij de manier waarop de interactie wordt 

afgesloten na het ontmoedigen van de adolescent om te roken? 

 

Bij alle momenten van ontmoediging wordt het meest afgesloten door het gesprek indirect af te 

kappen. Dit zorgt ervoor dat de leerling (of de acteur) op een beleefde manier laat weten dat hij niet 

verder wil praten over het onderwerp. Het wordt niet expliciet uitgesproken, maar doordat L (of A) 

over iets anders begint, wordt duidelijk dat hij/zij niet meer wil doorgaan op hetzelfde onderwerp. 

De leerling doet dit waarschijnlijk omdat hij/zij niet graag praat over zijn verslaving en de acteur 

omdat hij het onderzoeksdoel niet wil benadrukken en de sfeer goed wil houden. Alleen bij het derde 

moment wordt er iets vaker afgesloten door de pieptoon van het volgende fragment. Dit komt 
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waarschijnlijk omdat de sprekers al meer van elkaar weten en daardoor gemakkelijker aan de praat 

blijven tot het volgende muziekfragment. 

 

Het volgende fragment illustreert de meest voorkomende wijze van afsluiten: het indirect afkappen. 
 
fragment 24 uit U368 (voorbeeld indirect afkappen) 

 

In fragment 24 is een voorbeeld te zien van het indirect afkappen van het onderwerp roken. L gaat in 

op de ontmoediging van en laat merken dat hij vooral sinds hij op kamers zit meer last heeft van de 

rook, omdat het naar rook stinkt. A laat merken dat hij dit snapt door ‘ja, precies’ te zeggen, maar 

schakelt dan over naar de vragen bij het muziekfragment. Hij beëindigt daarmee het gesprek over 

roken op een indirecte manier. Door over het liedje te beginnen kapt de acteur het gesprek af. 

  

§ 4.5.3 De afwezigheid van oogcontact bij topicafsluiting 

Oogcontact bij afsluiting: actief versus passief 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol oogcontact speelt bij het afsluiten van de interactie 

over roken in de actieve en de passieve conditie, heb ik gekeken naar de afwezigheid van oogcontact 

bij topicafsluiting. In tabel 16 is te zien hoe vaak oogcontact afwezig is bij het afsluiten per conditie 

(actief/passief) en per moment van ontmoediging.  In de rechter percentagekolom is te zien dat in de 

actieve conditie het oogcontact bij de afsluiting van de interacties ongeveer even veel afwezig is als 

in de passieve conditie, namelijk bij respectievelijk 85% en 84% van de gevallen. 

 Bij de gesprekken van vijf of meer beurten zijn de percentages van de afwezigheid van 

oogcontact eveneens hoog, respectievelijk 83% en 89%. Zowel bij de afsluitingen van de interactie als 

bij de gesprekken wordt er weinig oogcontact gemaakt. 

  

 

 

   Verbaal Non-verbaal 

52   Meteen na het muziekfragment begint A. te 
praten. 

 

53  A: (onverstaanbaar) (.)  

54 27.11  ja een slechte eigenschap hè roken(h) A. kijkt eerst naar de sigaret en kijkt 
aan het einde van de zin naar L. Het is 
niet zichtbaar of er oogcontact is. L. 
tikt sigaret af en knikt 

55  L: vooral nou ik op kamers zit eh L. kijkt naar beneden en krabt aan zijn 
hoofd. A. lacht 

56  A: hele kamer onder de rook  

57  L: ja ik doe het raam wel open maar eh  

58   soms stinkt het er wel naar  

59  A: ja precies(h)  

60  A: goed ja (snuift) heb je dit liedje al eerder 
gehoord 
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Mijn verwachtingen waren, zoals eerder gezegd dat het maken van oogcontact een uitnodiging is om 

mee te doen aan het gesprek, hetgeen betekent dat bij de topicafsluitingen oogcontact juist afwezig 

zou moeten zijn. Dit komt overeen met de resultaten, die laten zien dat zowel bij alle interacties als 

de gesprekken van vijf beurten of meer voor het overgrote deel oogcontact afwezig is. De 

percentages van afwezigheid van oogcontact liggen bij beide condities (actief, passief) tussen de 83% 

en de 89% bij zowel de interacties als de gesprekken van vijf beurten of meer. Dit wijst op een 

verband tussen de afwezigheid van oogcontact en het afsluiten van het gesprek. Waarschijnlijk wordt 

doordat de acteur en de leerling elkaar niet aankijken een afsluiting van het gesprek bevorderd. 

Oogcontact bij afsluiting: jongens versus meisjes 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol oogcontact speelt bij het afsluiten van de interactie 

over roken in de conditie ‘jongens’ en ‘meisjes’, heb ik geanalyseerd hoe vaak oogcontact afwezig is. 

In tabel 17 is te zien hoe vaak oogcontact afwezig is bij het afsluiten per conditie (jongens/meisjes) 

en per moment van ontmoediging. De rechter percentagekolom toont dat bij de afsluitingen van de 

interacties die ontstaan na de ontmoedigingen bij de meisjes even weinig oogcontact is als bij de 

jongens. In beide condities is in 86% oogcontact afwezig.  

 Ook bij de afsluitingen van de gesprekken van vijf beurten of meer is er weinig oogcontact 

vast te stellen. In 88% is oogcontact bij de jongens afwezig en bij de meisjes is dit in 89% het geval. 

 

 

 

 

 

 

 

tabel 16 Oogcontact topicafsluiting (actief versus passief) 
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Ook bij de condities jongens en meisjes komen de resultaten overeen met de verwachting, die laten 

zien dat zowel bij alle interacties als de gesprekken van vijf beurten of meer voor het overgrote deel 

oogcontact afwezig is. De percentages van afwezigheid van oogcontact liggen bij beide condities 

(jongens, meisjes) tussen de 86% en de 89% bij zowel de interacties als de gesprekken van vijf 

beurten of meer. Dit wijst op een verband tussen de afwezigheid van oogcontact en het afsluiten van 

het gesprek. Ook hier wordt waarschijnlijk doordat de acteur en de leerling elkaar niet aankijken een 

afsluiting van het gesprek bevorderd. 

 

Welke rol speelt de afwezigheid van oogcontact bij de afsluiting van de interactie na het 

ontmoedigen van de adolescent in de condities actief, passief, jongens en meisjes? 

 

Er is een duidelijke samenhang waar te nemen tussen de afwezigheid van oogcontact en de afsluiting 

van het gesprek over roken bij zowel de actieve als de passieve conditie. Mogelijk wordt het 

onderwerp afgesloten omdat er geen oogcontact meer is tussen de acteur en de leerling. 

Oogcontact bij afsluiting: per moment van ontmoediging 

Om de vraag te beantwoorden welke rol de plaatsing van de formulering speelt bij het afsluiten van 

de interactie zonder oogcontact, heb ik per moment van ontmoediging in kaart gebracht wanneer de 

afsluiting zonder oogcontact plaatsvindt. Wanneer we kijken naar afsluitingen die volgen na de 

verschillende momenten van ontmoediging, is er geen verschil te zien in oogcontact. Bij alle 

momenten van de afsluiting (eerste, tweede en derde ontmoediging) blijft oogcontact bij de 

interacties die ontstaan na de ontmoediging in 86% afwezig. Ook aan de percentages bij de 

gesprekken van vijf of meer beurten is te zien dat de afwezigheid van oogcontact bij de afsluitingen 

na de 1e, 2e en 3e ontmoediging groot is. Er wordt geen oogcontact gemaakt in respectievelijk 100%, 

87% en 88%. Behalve dat deze resultaten opnieuw wijzen op een verband tussen de afwezigheid van 

tabel 17 Oogcontact topicafsluiting (jongens versus meisjes) 
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oogcontact het afsluiten van het gesprek, wordt aangetoond dat dit verband aanwezig is ongeacht 

het moment van ontmoediging. 

 

Welke rol speelt de plaatsing van de formulering bij de afsluiting van de interactie na het 

ontmoedigen van de adolescent? 

Het maakt niet uit op welk moment de ontmoediging plaatsvindt, want op alle momenten van 

ontmoediging is een verband te zien tussen de afwezigheid van oogcontact en het afsluiten. 

Waarschijnlijk werkt de afwezigheid van oogcontact het afsluiten van het gesprek in de hand. 

 

De volgende fragmenten illustreren een voorbeeld van hoe een afsluiting met oogcontact plaatsvindt 

en hoe een afsluiting zonder oogcontact plaatsvindt. 
 
fragment 25 uit U373 (voorbeeld wel oogcontact bij afsluiting) 

   Verbaal Non-verbaal 

62  A: ik ben blij dat ik gestopt ben hoor A kijkt L op het eind heel kort aan en dan 
weer weg. L kijkt A de hele tijd aan 

63  L ja? L maakt oogcontact met A en lacht 

64  A: ja A kijkt L aan, en beide lachen 

65  L: er kan geen raam open he?  

 

In fragment 25 is een voorbeeld te zien van een afsluiting met oogcontact. Hoewel de uiting van L ’er 
kan geen raam open he?’ (r65) mogelijk een reactie is op de ontmoediging van A, zijn er in de 
conversatie geen tekenen te vinden die dat vermoeden kunnen onderbouwen. Behalve dat hij last 
heeft van rooklucht kan er natuurlijk ook een andere reden zijn dat L vraagt of er geen raam open 
kan. Aangezien het zomer is en daardoor warm, kan ook de warmte in de camper een rol spelen. Om 
deze reden wordt de uiting van L: ‘er kan geen raam open he?’ (r65) gezien als de afsluiting van het 
gesprek over roken. Omdat het gesprek hier wel doorgaat (alleen niet specifiek over stoppen met 
roken) is het niet ongebruikelijk dat er wel oogcontact plaatsvindt. 

fragment 26 uit U378 (voorbeeld afsluiting zonder oogcontact) 

   Verbaal Non-verbaal 

46   ik ben zo blij dat ik gestopt ben met roken A draait aan asbak terwijl ze dit zegt 
en kijkt ernaar 

47  L: ja?  

48  A: Yes L maakt vuist en trekt hem naar zich 
toe en lacht en kijkt dan pas op naar L 

49  L: hoe lang al? L glimlacht wanneer ze dit zegt 

50  A: één jaar  

51  L: o netjes A knikt ja 

52  A: moet jij ook doen A slaat haar wimpers neer als ze dit 
zegt en kijkt L daarna aan, L kijkt 
terug 

53  L: ja?  

54  A: [ja] A’s wenkbrauwen gaan omhoog 



 
62 

wanneer ze dit zegt en ze kijkt L aan 

55  L: [eig]enlijk wel ja L kijkt naar beneden wanneer ze dit 
zegt 

56   (4.0)  

57  A: ja, ja pf::::::::  

58 19.10  muziek vind ik ook niet beter  

 

In fragment 26 is een voorbeeld te zien van een afsluiting zonder oogcontact. L bevestigt dat ze 

eigenlijk wel moet stoppen en maakt daarbij geen oogcontact met A. Na een pauze van vier 

seconden gaat A terug naar het muziekonderzoek. Voordat het gesprek definitief wordt afgesloten is 

het even stil. A doorbreekt de stilte (die anders voor opgebouwde spanning zorgt) door te wisselen 

van onderwerp. Bij een dergelijke afsluiting is het meer voor de hand liggend dat oogcontact afwezig 

is dan bij de afsluiting in fragment 25, waarbij de gespreksdeelnemers zonder pauze wisselen van 

onderwerp. 

§ 4.5.4 De afwezigheid van lachen bij topicafsluiting 

Afwezigheid lachen: actief versus passief 

Om de vraag te beantwoorden welke rol de afwezigheid van lachen speelt bij het afsluiten van de 

interactie in de actieve en passieve conditie, heb ik in kaart gebracht of er tijdens de afsluiting wordt 

gelachen door de persoon die de interactie afsluit. In tabel 18 geeft de rechter percentagekolom het 

aantal procenten per conditie (actief/passief) weer waarin er niet gelachen wordt tijdens de 

afsluiting van de interacties en de gesprekken die ontstaan na de ontmoediging. De onderste rij geeft 

de percentages van de afwezigheid van lachen weer door degene die de beurtwisseling of het 

gesprek afsluit, per moment van ontmoediging. In de actieve conditie wordt in minder dan de helft 

van de gevallen afgesloten zonder te lachen (44%), bij de passieve conditie gebeurt dit in meer dan 

de helft (64%) van de gevallen. In de actieve conditie wordt dus veel vaker gelachen. 

 Ook bij de gesprekken van vijf of meer beurten wordt bij de passieve conditie veel minder 

gelachen dan bij de actieve conditie. Bij de actieve conditie blijft lachen afwezig in slechts 33%. In het 

overgrote deel bij de afsluitingen wordt wel gelachen. Bij de passieve conditie is het lachen bij de 

afsluiting van de gesprekken afwezig in 83%.  
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Mijn verwachting was dat door te lachen er een gemoedelijke sfeer ontstaat, waarin de leerling zich 

comfortabel genoeg voelt om te reageren op de ontmoediging van de acteur. De ontmoediging 

wordt immers niet serieus gebracht en door de ‘losse’ sfeer is het gesprek ontspannen. Daarom 

veronderstelde ik dat er bij de afsluiting van een beurtwisseling of een gesprek, waarschijnlijk niet 

gelachen wordt. De resultaten bij de passieve conditie komen overeen met mijn verwachting, hierbij 

is namelijk voor het grootste deel lachen afwezig bij de afsluiting en de gesprekken. Maar bij de 

actieve conditie werd er juist meer gelachen. Mogelijk is dit te verklaren doordat de ontmoedigingen 

bij de actieve conditie vaker worden weggelachen, omdat ze directer zijn; ze hebben niet alleen maar 

betrekking op de acteur zelf ‘ik ben gestopt’, maar richten zich tot de ander met ‘je moet stoppen’. 

Het kan zijn dat er iets meer spanning is door de directheid van de ontmoediging, waardoor een 

dergelijke reactie ontstaat. Deze verklaring zou in overeenstemming zijn met het eerder gevonden 

resultaat dat in de actieve conditie het meest door de leerling wordt afgesloten. Wanneer er sprake 

is van de ontmoediging weglachen gebeurt dit vanzelfsprekend door de leerling.  

 

Welke rol speelt de afwezigheid van lachen bij de afsluiting van de interactie na het ontmoedigen 

van de adolescent in de condities actief en passief? 

Bij de passieve conditie was het lachen grotendeels afwezig bij de afsluiting van de interactie. Dit 

komt overeen met mijn verwachting dat het lachen het gesprek juist zou bevorderen en dus bij de 

afsluiting afwezig zou zijn. Bij de actieve conditie wordt veel gelachen. Mogelijk gaat het hier om het 

weglachen van het gesprek. Deze verklaring is in overeenstemming met het eerder gevonden 

resultaat dat in de actieve conditie het meest door de leerling wordt afgesloten, wat vanzelfsprekend 

gebeurt door de leerling. 

Afwezigheid lachen: jongens versus meisjes 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol de afwezigheid van lachen speelt bij het afsluiten 

van de interactie in de conditie jongens en meisjes, heb ik geanalyseerd hoe vaak het lachen afwezig 

tabel 18 Lachen topicafsluiting (actief versus passief) 
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is bij de persoon die afsluit. In tabel 19 is in de rechterkolom af te lezen per conditie 

(jongens/meisjes) in hoeveel van de interacties en gesprekken die ontstaan zijn na de ontmoediging 

er afgesloten wordt zonder dat de afsluitende persoon lacht. De tabel toont dat bij de afsluitingen 

van de interacties na de ontmoedigingen door de jongens in de helft van de gevallen (50%) niet 

wordt gelachen, bij de meisjes is dit in 60% het geval. Bij de meisjes wordt dus minder gelachen bij de 

afsluiting dan door de jongens. 

 Bij de afsluitingen van de gesprekken van vijf of meer beurten is bij de jongens in 41% het 

lachen afwezig. Bij de meisjes ligt dit percentage hoger (68%). Dus ook bij de gesprekken die van de 

grond komen in de conditie meisjes worden minder afgesloten met lachen dan bij de jongens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn verwachting was dat lachen afwezig zou zijn bij de topicafsluitingen, doordat lachen een 

gemoedelijke en luchtige sfeer schept, waardoor de leerling er gemakkelijk toekomt om in te gaan op 

de uiting van de acteur. Het lachen zou dus het doorpraten bevorderen en niet afremmen. Dit is niet 

helemaal in overeenstemming met de resultaten, die laten zien dat bij de jongens slechts in de helft 

van de afsluitingen van alle interacties het lachen afwezig is en tijdens de gesprekken van vijf of meer 

beurten in 41%. Dat betekent dat er bij het grootste deel van de gespreksafsluitingen bij de jongens 

wel gelachen wordt. Een verklaring hiervoor kan zijn de acteur het meest afsluit bij de jongens en het 

onderwerp op ‘een luchtige’ manier probeert te veranderen, door hier bijvoorbeeld bij te glimlachen. 

Bij de meisjes is het lachen wel bij het grootste deel van de afsluitingen afwezig wat in 

overeenstemming is met mijn verwachting dat het niet lachen in verband kan worden gebracht met 

het afsluiten van het topic stoppen met roken. 

Welke rol speelt de afwezigheid van lachen bij de afsluiting van de interactie na het ontmoedigen 

van de adolescent in de condities jongens en meisjes? 

 

Bij de meisjes kan de afwezigheid van lachen in verband worden gebracht met het afsluiten van het 

onderwerp. Bij de jongens wordt er tijdens het afsluiten wel veel gelachen. Aangezien de acteur het 

tabel 19 Lachen topicafsluiting (jongens versus meisjes) 
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meest bij de jongens afsluit, kan een verklaring hiervoor zijn dat dat de acteur op een ‘luchtige’ 

manier het onderwerp probeert te veranderen door hierbij te glimlachen.   

Afwezigheid lachen: per moment van ontmoediging 

Ter beantwoording van de vraag welke rol de plaatsing van de formulering speelt bij de afwezigheid 

van lachen tijdens het afsluiten van de interactie, heb ik geanalyseerd hoe vaak lachen afwezig is bij 

het afsluiten per moment van ontmoediging. Bij de momenten van ontmoedigingen is bij de 

interacties te zien, dat het lachen steeds ongeveer even vaak achterwege blijft. Voor de eerste 

ontmoediging is lachen in 54% afwezig, voor de tweede ontmoediging en derde ontmoediging is dit 

in 55% het geval. 

Bij de gesprekken van vijf beurten of meer die na de ontmoediging volgen het tweede en 

derde moment worden voor het merendeel afgesloten zonder dat er gelachen wordt (respectievelijk 

60% en 59%). Bij de eerste ontmoediging wordt er juist veel gelachen. In slechts 25% van de 

gesprekken gebeurt dit niet. 

Bij het eerste moment van ontmoedigen werd er wel veel gelachen bij de afsluiting. Dit kan 

te maken hebben met de inbedding in het script. Wanneer er van het gesprek over ‘stoppen met 

roken’ overgeschakeld werd naar het script, telde dit als afsluiting van het onderwerp, maar het 

gesprek ging wel door. Bij de tweede en derde ontmoediging wordt er in meer dan de helft 

afgesloten zonder dat er wordt gelachen. Dat is in overeenstemming met de verwachting dat lachen 

bij afsluiting afwezig is en er een verband aanwezig is. 

Welke rol speelt het moment van ontmoediging bij de afwezigheid van lachen tijdens het afsluiten 

van de interactie na het ontmoedigen van de adolescent? 

 

Bij het tweede en derde moment van ontmoediging werd er een verband gevonden tussen de 

afwezigheid van lachen en de afsluiting in overeenstemming met de verwachting dat lachen het 

gesprek bevordert en er daarom bij de afsluiting van het gesprek niet zal worden gelachen. Bij het 

eerste moment van de ontmoediging werd er wel veel gelachen. Mogelijk komt dit omdat het 

gesprek wel doorging, maar onderdeel was het script. Hierdoor gold de overgang naar het script wel 

als een afsluiting omdat het script geen natuurlijk gesprek meer was. 

 

De volgende voorbeelden uit de transcripten tonen een afsluiting met lachen die vaker voorkomt bij 

de jongens en een afsluiting zonder lachen die vaker voorkomt bij de meisjes. 

 
fragment 27 uit U314 (voorbeeld afsluiting met lachen, conditie jongens) 

   Verbaal Non-verbaal 

169   Tijdens muziek ontstaat een onverstaanbaar 
gesprek, dan is het even stil en na het 
muziekfragment komt dit: 

 

170 27.19 A: nah is wel gewoon een slechte gewoonte A wijst met hand naar pakje maar 
kijkt L niet aan 

171   je zou wel echt moeten stoppen hij lacht wel aan het eind van zijn zin 

172  L: jawel ik weet het L kijkt A niet aan als hij dit zegt, maar 
lacht wel 

173 27.27 L: eerder gehoord?  
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In fragment 27 is een voorbeeld te zien van het ‘weglachen’ van de ontmoediging. Hoewel L in regel 

172 positief reageert op de ontmoediging van A om te stoppen, gaat L niet op de opmerking in, en 

lacht hem min of meer weg. Hij schakelt over naar de ‘lokale agenda’ en dat is het afwerken van de 

vragen over het muziekfragment.  

fragment 28 uit U319 (voorbeeld afsluiting zonder lachen, meisjes) 

 

In fragment 28 is een voorbeeld te zien van een langer gesprek waarin niet afgesloten wordt met 

lachen. A gaat niet in op de vraag van L om de reden te noemen waarom ze opeens gestopt is met 

   Verbaal Non-verbaal 

51 32.37 A: slechte gewoonte joh dat roken (.)  L. kijkt vanaf ‘roken’ naar A, maar er is 
geen oogcontact want A. kijkt niet naar 
L. 

52   moet je mee >kappen< L. blijft kijken, maar A. kijkt niet terug. L. 
glimlacht aan het einde van de zin. 

53  L: oh je kan niet tegen dat die hier zit L. verplaatst lachend het pakje 
sigaretten 

54  L: ik zet wel hier neer  

55  A: oh ja ja ja A. en L. lachen allebei hard 

56     

57  A: da’s een mooie drijfveer  

58  L: hoe lang ben je <gestopt?>  

59  A: een jaar ofzo  

60  L: EEN JAAR  

61   ooh:: zal ik weer terugzetten L. pakt lachend het pakje sigaretten op 

62   Gemompel  

63  L: maar hoe lang rookte je dan  

64  A: sinds mijn dertiende  

65  L: jezus en hoe oud ben je nu? L. kijkt A. aan 

66  A: twintig  

67  L: ok ooh:::  

70  A: oooh dan heb je nog de <tijd>  

71  L: ja  

72   hoe maar hoezo dan opeens?  

73   wou je niet meer roken  

74  A: is slecht voor je  

75  L: ja is ook zo maar opeens je hebt toch een 
reden 

A. is bezig met haar telefoon. Ze kijkt de 
hele tijd op haar telefoon en ontwijkt 
oogcontact met L. L. grijnst, A. lacht 
niet. 

76  A: ik heb een gemiste oproep A. kijkt nog steeds op haar telefoon. 
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roken (r75). Ze kijkt naar haar telefoontje waarop een gemiste oproep verschijnt (r77); het 

onderwerp ‘stoppen met roken’ krijgt geen vervolg. Aangezien A ook geen oogcontact maakt met L  

ziet ze waarschijnlijk niet dat L grijnst. Doordat er geen connectie is, is waarschijnlijk ook het lachen 

afwezig en resulteert dit in het afsluiten van het gesprek. De aanleiding voor het ontbreken van die 

connectie is hoogstwaarschijnlijk de gemiste oproep die op A’s telefoontje verschijnt, waardoor A’s 

aandacht daar naar uit gaat. 

§ 4.6 Continueerders 

Ter beantwoording van de vraag welke rol het gebruik van continueerders speelt bij de lengte van de 

interactie, heb ik in kaart gebracht hoe vaak er continueerders worden gebruikt en hoe vaak dit leidt 

tot meer beurten. In 22% (19/86) van alle interacties die ontstaan na de ontmoedigingen komen 

continueerders voor. In 95% (18/19) van de interacties met continueerders leidde dit tot een gesprek 

van vijf of meer beurten. Gesprekken van vijf of meer beurten komen overigens ook in 22% van alle 

interacties voor (19/86) zonder dat hierbij continueerders gebruikt worden. Een vergelijking tussen 

het gemiddeld aantal beurten van de gesprekken15 zonder continueerders (6.8) en het gemiddeld 

aantal beurten van de gesprekken16 met continueerders (15.7), laat zien dat continueerders 

bijdragen tot een hoger aantal beurten. Om te onderzoeken of meer continueerders ook meer 

beurten opleveren, heb ik een indeling gemaakt van gesprekken met weinig continueerders (één tot 

en met drie) en gesprekken met veel continueerders (vier tot en met zeven). De gemiddeldes van het 

aantal beurten van beide categorieën heb ik met elkaar vergeleken. Uit die vergelijking blijkt dat hoe 

meer continueerders er zijn, hoe hoger het aantal beurten. Het gemiddeld aantal beurten bij de 

gesprekken met weinig continueerders is 12,9 (180/14). Bij de gesprekken met veel continueerders is 

dit 21 beurten (105/5). 

 In overeenstemming met mijn verwachtingen en het onderzoek van Hutchby (2005) 

bracht het gebruik van continueerders meer gesprekken van vijf of meer beurten voort. De 

gemiddeldes van gesprekken met continueerders en zonder continueerders geven aan dat de 

gesprekken met continueerders uit aanzienlijk meer beurten bestaan. Daarbij komt dat meer 

continueerders, een hoger aantal beurten tot gevolg hebben. Continueerders lijken een verlengend 

effect te hebben op de interactie tussen adolescenten over roken. 

 

De volgende fragmenten illustreren het ontstaan van een kort gesprek zonder het gebruik van 

continueerders en het verlengende effect van de continueerders op de gesprekken. 

 
fragment 29 uit U333 (voorbeeld zonder continueerders) 

                                                           
15

 vanaf 5 of meer beurten 
16

 vanaf 5 of meer beurten 

   Verbaal Non-verbaal 

23 17.24 A: ben blij dat ik gestopt ben joh  A. en L. kijken naar beneden 

24  L: ja(h) L. lacht en kijkt leest op haar formulier 

25   hebben jullie dit nummer eerder gehoord  

26  A: zou je ook moeten doen A. en L. kijken elkaar niet aan. L. kijkt op 
haar formulier en gaat er niet op in. A. 
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In fragment 29 is een voorbeeld te zien van een beurtwisseling van 3 beurten, zonder de 

aanwezigheid van continueerders. L reageert met ‘jah’ op de uiting van A (in r23) dat zij gestopt is 

met roken en daar blij om is. Vervolgens leest ze de vraag voor van het muziekonderzoek en doet 

daarmee een poging van onderwerp te veranderen. Maar in regel 26 zegt A: ‘zou je ook moeten 

doen’ (r26) en verandert weer terug van onderwerp. Daarop reageert L aarzelend.  

fragment 30 uit U377 (voorbeeld met 2 continueerders) 

kijkt ook naar beneden. 

27  L: eehhmm (.) ik weet nie A. en L. kijken elkaar niet aan. Er wordt 
niet gelachen. 

   Verbaal Non-verbaal 

41 25.02 A: ik ben zo blij dat ik niet meer rook A zegt dit terwijl hij aan pakje zit en kijkt 
naar het pakje 

42  L: ja [(.)] dat eh begrijp ik  

43  A:     [(gelach)]  

44  L: ik bedoel  

45   af en toe vind ik het wel heel fijn om eh even te 
roken 

 

46   maar echt grotendeels van de tijd denk ik wel van 
shi::::t 

 

47   ik ben er nu al (.) meer dan 1500 euro aan kwijt  

48   weet je wel L ontwijkt oogcontact wanneer hij dit 
zegt 

49  A: ja::: ja ja  

50  L: zo duur jonge  

51   en je gezondheid gaat eh wordt er ook niet beter op  

52  A: neuh  

53   ja, je conditie gaat eh::r gaat [achteruit]  

54  L:                                            [(onverstaanbaar)]  

55  A: als je een paar jaar eh   

56  L: ja  

57  A: achter elkaar rookt, danuh   

58  L: ja  

59   en dan sport ik al niet zoveel  

60   dus dan eh nou  

61   hier op school hebben we ook geen gym ofzo   

62   dus sport ik eigenlijk helemaal niet  

63   dus dan merk je het niet echt  
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In fragment 30 komen in het gesprek van 13 beurten twee continueerders voor. A spreekt uit blij te 

zijn dat hij niet meer rookt. L zegt dit te begrijpen. Dan moeten zowel A als L lachen en begint L in 

regel 44 met: ‘ik bedoel’. Kennelijk wil L meer duidelijkheid verschaffen, omdat het misschien niet zo 

voor de hand ligt dat een roker begrip heeft voor de blijdschap van het gestopt zijn met roken. Deze 

contradictie heeft mogelijk het gelach veroorzaakt. L licht toe dat hij het fijn vindt om af en toe te 

roken, maar dat hij wel schrikt van de hoeveelheid geld die er aan op gaat. Als tweede argument 

brengt hij in dat roken ook niet goed is voor je gezondheid (r51). A gaat hier verder op in door dit 

concreet te maken. Hij bevestigt dat het niet goed is en zegt dat je conditie erop achteruit gaat. Dan 

begint hij over de langere termijn te praten: ‘als je een paar jaar eh’ (r55). A heeft zijn zin nog niet 

afgemaakt, wanneer L ‘ja’ (r56) zegt. Hierna hervat A zijn zin. De ‘ja’ van L is een continueerder. Het is 

geen antwoord op een vraag van A, want A is bezig iets te vertellen. Met de ‘ja’ geeft L aan dat hij A 

hoort en luistert, wat ervoor zorgt dat A erna weer verder gaat met ‘achter elkaar rookt danuh’. In 

regel 58 onderbreekt L, A wel. Misschien wil L niet dat A het einde van zijn zin hardop uitspreekt, 

omdat het confronterend zou kunnen zijn. Door te zeggen ‘ja, en dan sport ik al niet zoveel’, geeft L 

aan te begrijpen welke richting A op wil, en werpt hij nog een negatief punt op, namelijk dat er ook 

een andere oorzaak is die zijn conditie kan bedreigen. L legt verder uit dat ze op school geen gym 

hebben, dus hij daar al helemaal niet sport en hij dan ook niet merkt dat zijn conditie achteruit gaat. 

In regel 64 gebruikt A ‘uhuuh’ om te bevestigen dat hij hoort wat L zegt. Dit is de tweede 

continueerder in het gesprek. L gaat daarna verder door te zeggen dat als je de trein wil halen, het 

dan niet werkt (om geen goede conditie te hebben). In regel 67 bevestigt A dit.  

fragment 31 uit U357(voorbeeld 7 continueerders) 

64  A: uhuuh  

65  L: maar (.) als je een trein moet halen Gelach A 

66   dat werkt niet L lacht na dit uitgesproken te hebben 

67  A: dat is waar A zegt dit nog met lach op zijn gezicht 

68  L: zou het raampje open kunnen?  

   Verbaal Non-verbaal 

99   ooh ik ben zo blij dat ik gestopt ben met roken A. en L. kijken allebei een andere kant 
op. Vanaf het woord ‘gestopt’ kijkt L. 
naar A. maar L. kijkt niet terug. 

100   >sorry hoor< A. en L. kijken elkaar even aan en 
schieten in de lach, daarna kijken ze 
allebei een andere kant op. A. kijkt als 
eerste weg. 

101  L: ja snap ik(h)  

102   komt wel weer een keer (.) als ik er zin in heb L. kijkt naar beneden 

103  A: ja inderdaad  

104  L: ik weet van mezelf dat ik er pas mee ga 
stoppen 

 

105   als ik er echt voor de volle honderd procent 
achtersta 

 

106  A: ja   
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In fragment 31 is een voorbeeld te zien van een gesprek van 21 beurten waarin 7 continueerders 

voorkomen. In regel 99 zegt A: ‘ooh ik ben zo blij dat ik gestopt ben met roken’, en hij excuseert zich 

vervolgens voor die uiting. Eerder in deze sessie is het onderwerp stoppen met roken (zonder 

ontmoediging) al aan bod gekomen. L geeft daar al zelf aan dat ze toch maar een keertje moet gaan 

overwegen om te stoppen, maar dat de zomer een moeilijke periode is om dit in te doen. A zegt dan 

dat je het wel ‘helemaal’ moet willen. Vervolgens brengt L in, dat ze de zomer wil afwachten, omdat 

107  L: het is een keer geweest dat ik heb geprobeerd 
te stoppen↑ 

L. kijkt naar beneden, kijkt A. niet aan 

108  L: maar toen eh:: toen kreeg ik een beetje ruzie 
ofzo 

 

109   weet ik veel  

110   toen ben ik weer gelijk begonnen (h)  

111  A: ja? A. luistert aandachtig en probeert 
oogcontact te maken 

112  L: dezelfde dag nog  

113   maar eh daarna heb ik ik heb toen uiteindelijk 
gezegd 

 

114   keihard gezegd  

115   van nee ik ga niet elke keer zeggen om te gaan 
stoppen 

 

116   en het vervolgens niet doen  

117  A: nee  

118  L: dat ga ik niet doen  

119  A: nee  

120  L: dus eh  

121  A: nee  

122  L: dat vind ik niet eh chill  

123  A: nee inderdaad want dan ben je zo aan het eh 
hannesen  

A. zit aan haar haar 

124  A: heen en weer   

125  L: ja  

126  A: en dan kun je beter op een gegeven moment  

127   als je het echt wil zeggen van nou nu is ’t klaar 
en dan eh 

 

128  L: hmm ja precies  

129  A: naja  

130  L: ja  L. knikt 

131  A: komt wel  

132   maar je was aan het vertellen A. en L. kijken allebei naar beneden. 
Niemand lacht. 

133   A. komt terug op een vorig topic: festivals.  
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daarna haar beste vriend ook gaat stoppen en ze elkaar dan een beetje kunnen steunen. Mogelijk is 

dat de reden waarom A zich excuseert voor het opnieuw ter sprake brengen van het onderwerp. Dat 

L de uiting van A opvat als een ontmoediging om te roken, blijkt uit haar reactie: ‘ja snap ik(h) komt 

wel weer een keer (.) als ik er zin in heb’ (r101-102). Door te zeggen dat ze gaat stoppen wanneer zij 

er zin in heeft, betrekt ze het stoppen met roken op zichzelf. Ze legt uit dat ze er pas mee zal stoppen 

als ze er voor de volle honderd procent achter staat. In regel 106 volgt de eerste continueerder ‘ja’, 

waarmee A bevestigt naar L te luisteren en L stimuleert om door te gaan. Dat doet L ook. Ze vertelt 

van een eerdere stoppoging. Toen ze ruzie kreeg, begon ze weer te roken. In regel 111 volgt weer 

een continueerder van A: ‘ja?’. Door de ja op vragende toon uit te spreken, doet A een verzoek om 

verdere uitleg. Dit wordt versterkt door de poging oogcontact te maken. L praat vanaf regel 112 

verder en vertelt het dezelfde dag nog was gebeurd. Ze heeft toen ‘keihard’ tegen zichzelf gezegd dat 

ze niet elke keer zal zeggen dat ze stopt om het vervolgens niet te doen. Opvallend is dat dit een 

motivatie blijkt om door te gaan met roken, totdat ze ‘echt’ wil stoppen, want dat is niet ‘chill’. In dit 

stuk van het verhaal doet zich in regel 117,119,121 een continueerder voor, waarbij A door ‘nee’ te 

zeggen constant bevestigt, dat ze L hoort en haar stimuleert door te praten. Wanneer A ingaat op 

waarom het niet ‘chill’ is, namelijk omdat je anders zo heen en weer aan het ‘hannesen’ bent, 

bevestigt L in regel 125 met de continueerder ‘ja’ dat ze A begrijpt en dat A door kan praten. Daarna 

wordt A concreter en zegt ze dat je beter op het moment dat je er echt klaar voor bent de beslissing 

kunt maken om te stoppen. Met L’s ‘hmmm, ja precies’, lijkt ze na even overwegen in te stemmen 

met A’s concretisering. Daarna zegt A: ‘naja’ (r129), alsof ze nog iets kwijt wil. De laatste 

continueerder in regel 130 ‘ja’ wordt door L uitgesproken. A continueert met ‘komt wel’, waardoor 

ze vertrouwen uit spreekt naar L dat het nog wel (goed) komt en verandert dan van onderwerp. 

Welke rol spelen continueerders bij de lengte van de interactie na het ontmoedigen van de 

adolescent om te roken? 

De continueerders leken een verlengend effect te hebben op de interactie. Hoe meer continueerders 

er werden gebruikt, hoe langer het gesprek was. 

§ 5 Conclusie 
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag: ‘Welke rol spelen de communicatieve kenmerken: (de 

plaatsing van) formulering, oogcontact, lachen, topicverandering, topicafsluiting en het gebruik van 

continueerders, bij de (lengte van de) interactie na het ontmoedigen van de adolescenten om te 

roken?’ bespreek ik hieronder de antwoorden per deelvraag.  

 

Deelvraag 1: Welke rol spelen de communicatieve kenmerken: oogcontact, lachen, topicverandering 

en topicafsluiting bij (de lengte van) de interactie na het ontmoedigen om te roken in de actieve en 

passieve conditie? 

Kennelijk leidt het passief opstellen tot meer disclosure over roken. Het lachen heeft blijkbaar alleen 

een bevrijdende rol bij de actieve conditie. Bij de passieve conditie werkt lachen juist averechts, 

omdat het geïnterpreteerd kan worden als onzekerheid. Bij een touched-off-topicverandering is het 

non-verbale gedrag van de acteur in strijd met zijn/haar verbale gedrag. Mogelijk leidt de 

topicverandering daarom niet tot een langer gesprek. De leerling praat naar alle waarschijnlijkheid 

niet graag over zijn/haar rookverslaving waardoor hij/zij het gesprek mogelijk eerder afsluit. De 

acteur sluit het meest af in de actieve conditie, omdat hij hoogstwaarschijnlijk niet te veel nadruk wil 
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leggen op het gesprek over roken. Het topic roken wordt meestal op een beleefde manier afgesloten. 

De leerling (of acteur) geeft op impliciete wijze aan van onderwerp te willen veranderen door middel 

van indirect afkappen. De afwezigheid van oogcontact werkt mogelijk een afsluiting van het 

onderwerp roken in de hand. Bij de actieve conditie wordt de interactie blijkbaar weggelachen, 

terwijl bij de passieve conditie lachen tijdens de afsluiting grotendeels afwezig is. 

 

Deelvraag 2: Welke rol spelen de communicatieve kenmerken: oogcontact, lachen, topicverandering 

en topicafsluiting bij (de lengte van) de interactie na het ontmoedigen om te roken in de conditie 

jongens en meisjes? 

Jongens vermijden vaker oogcontact maar dit heeft geen effect op de lengte van het gesprek. 

Meisjes spreken ongeacht het maken van oogcontact meer dan jongens. Het lachen bij de 

ontmoediging door de acteur benadrukt de ontmoediging mogelijk als FTA (face threathning act) en 

werkt naar alle waarschijnlijkheid averechts, omdat zowel jongens als meisjes zelf graag beslissingen 

nemen over wat ze wel en niet doen. Bij een touched-off-topicverandering is het non-verbale gedrag 

van de acteur in strijd met zijn/haar verbale gedrag. Mogelijk leidt de topicverandering daarom niet 

tot een langer gesprek. De acteur sluit vaker af bij de jongens, omdat de jongens kennelijk niet zo 

vaardig zijn in het sturen van het gesprek in de richting die ze willen. Bij de meisjes zijn het de 

leerlingen, omdat ze blijkbaar vaardiger zijn in het sturen van het gesprek. Het topic roken wordt 

meestal op een beleefde manier afgesloten. De leerling (of acteur) geeft op impliciete wijze aan van 

onderwerp te willen veranderen door middel van indirect afkappen. De afwezigheid van oogcontact 

werkt mogelijk een afsluiting van het onderwerp roken in de hand. Waarschijnlijk glimlachen jongens 

meer bij de afsluiting van het topic, omdat ze minder vaak praten over problemen (Rose et al., 2009) 

en het gesprek luchtig proberen af te sluiten. 

 

Deelvraag 3: Wat voor rol spelen de communicatieve kenmerken: (de plaatsing van) formulering, 

topicafsluiting en het gebruik van continueerders, bij (de lengte van) de interactie na het 

ontmoedigen om te roken?  

De formuleringen assertief combi en combinaties met het assertief waardeoordeel lijken tot langere 

gesprekken te leiden. De inbedding van de eerste ontmoediging in het script leidt er naar alle 

waarschijnlijkheid toe dat er geen langer gesprek op gang komt over stoppen met roken. Ook leidt dit 

er toe dat de proefleider bij de eerste ontmoediging het meest afsluit, omdat het script niet 

meegenomen kan worden in de conversaties die ontstaan na de ontmoediging. De leerling spreekt 

naar alle waarschijnlijkheid niet graag over zijn rookverslaving en kapt het gesprek daarom af. De 

acteur sluit vaker af tijdens de derde ontmoediging, waarschijnlijk omdat hij het onderwerp al vaker 

heeft aangesneden en het doel van het onderzoek niet te veel wil benadrukken en wil voorkomen 

dat de sfeer grimmig wordt. Het topic roken wordt meestal op een beleefde manier afgesloten. De 

leerling (of acteur) geeft op impliciete wijze aan van onderwerp te willen veranderen door middel 

van indirect afkappen. Bij het derde moment van ontmoediging vindt iets vaker een afsluiting plaats 

door de piep, kennelijk omdat de deelnemers aan het onderzoek gemakkelijker aan de praat blijven, 

omdat ze inmiddels iets meer van elkaar afweten. De afwezigheid van oogcontact werkt mogelijk een 

afsluiting van het onderwerp roken in de hand. Bij het eerste moment van ontmoediging wordt er 

tijdens de afsluiting van de interactie veel gelachen in tegenstelling tot de andere momenten. 

Blijkbaar komt dit doordat het gesprek wel doorging, maar onderdeel was van het script. 

Waarschijnlijk leidt de afwezigheid van lachen tot de afsluiting van het gesprek. De continueerders 
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lijken een verlengend effect te hebben op de interactie. Hoe meer continueerders er worden 

gebruikt, hoe langer het gesprek. 

 

In toekomstig onderzoek naar de impact van ontmoedigingen om te roken zouden vooral 

communicatieve kenmerken moeten worden ingezet die de interacties over het stoppen met roken 

verlengen. Uit de resultaten blijkt dat het passief opstellen van de acteur langere gesprekken uitlokt. 

Door de eerste ontmoediging in te bedden in het script lokt zij geen langer gesprek uit. Het aanraken 

van het pakje sigaretten of de asbak alvorens het plaatsen van de ontmoediging zorgt voor kortere 

gesprekken over roken. De leerling spreekt niet graag over zijn rookverslaving en daarom is het van 

belang dat de acteur een goede balans vindt tussen het scheppen van een goede sfeer en het praten 

over stoppen met roken. De acteur moet niet uit angst voor een grimmige sfeer het gesprek over de 

rookervaringen zelf afkappen, maar de leerling laten aangeven wanneer hij/zij er niet meer over wil 

praten. Omdat de afwezigheid van oogcontact mogelijk een afsluiting in de hand werkt, is het van 

belang dat de acteur oogcontact blijft maken gedurende het gesprek. Bij een ontmoediging waarbij 

de ander direct wordt aangesproken (zoals in de actieve conditie) is de kans groter dat de opmerking 

wordt weggelachen. Om meer zicht te krijgen op hoe de communicatieve kenmerken lachen en 

oogcontact kunnen worden ingezet, is nader onderzoek nodig. In het huidige onderzoek is alleen 

gekeken naar het lachen en maken van oogcontact gedurende de ontmoediging en de afsluiting. 

Mogelijk leidt het bestuderen van deze kenmerken gedurende de hele interactie (door middel van 

conversatieanalyse) tot een duidelijker beeld van de invloed van deze kenmerken op de lengte van 

het gesprek. Hoewel uit de resultaten is gebleken dat de ontmoedigingen op het tweede en derde 

moment gemiddeld uit redelijk wat beurten bestaan (zie grafiek 1, blz 30), laat grafiek 2 (blz 31) zien 

dat er in minder dan de helft van de ontmoedigingen een gesprek van vijf of meer beurten ontstaat. 

Daaruit valt te concluderen dat de omstandigheden waaronder de ontmoedigingen gegeven worden 

mogelijk nog aangescherpt kunnen worden zodat er meer gesproken wordt over het onderwerp 

stoppen met roken. Mogelijkerwijs beïnvloedt dit de impact van de ontmoediging.  

§ 6 Discussie 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de druk van adolescenten op leeftijdsgenoten om niet te 

roken en er is bijna niets bekend over de manier waarop dit in de praktijk gebeurt. Daarom heeft dit 

onderzoek zich gericht op hoe ontmoedigingen om te roken in de praktijk (semi-experimentele 

gesprekken) vorm krijgen en welke communicatieve kenmerken een rol spelen bij (de lengte van) de 

interactie. Interessant in verband met de eerder geconstateerde afwezige impact van de 

ontmoedigingen, is het om te weten welke kenmerken ertoe bijdragen dat er meer uitgewisseld 

wordt over de vraag waarom jongeren wel of niet roken. Mogelijk kan de vorm van de boodschap 

bijdragen aan de impact van de ontmoediging. Uit de resultaten blijkt dat het niet zo gemakkelijk is 

om aan de communicatieve kenmerken een verlengende rol toe te kennen bij de interactie die 

ontstaat na het ontmoedigen. Doordat er bij de resultaten van de communicatieve kenmerken vaak 

geen eenduidige richting te zien is, kunnen we stellen dat het een complex proces is, waarbij 

waarschijnlijk verschillende factoren tegelijkertijd effect hebben op de lengte van het gesprek. Voor 

toekomstig onderzoek is het dan ook van belang om het effect van de combinaties van 

communicatieve kenmerken op de lengte van het gesprek verder te onderzoeken. Een andere 

mogelijke verklaring voor de diversiteit van de resultaten is dat de kenmerken niet specifiek genoeg 

gedefinieerd zijn. Zo zou het oogcontact, dat ongeacht de lengte is gedefinieerd als oogcontact, ook 
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onderverdeeld kunnen worden in langdurig of kortstondig oogcontact. Bij het analyseren van het 

effect van lachen op de lengte van de interactie zou onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de 

verschillende soorten lachen, zoals hardop lachen en glimlachen. Maar ook de lengte van het gesprek 

zou door meer dan alleen het aantal beurten bepaald kunnen worden. Zo kan ook gekeken worden 

naar de lengte van het gesprek in minuten. De conclusies zijn slechts geformuleerd tegen de 

achtergronden van de omstandigheden waaronder dit onderzoek is uitgevoerd. Aangezien het 

onderzoek in een hele specifieke setting heeft plaatsgevonden en het ging om semi-experimentele 

gesprekken, zou een uitgebreider onderzoek in diverse settings (bijvoorbeeld op het werk of op 

openbare plekken) naar een grotere populatie beter generaliseerbare resultaten opleveren. Voor het 

onderzoek van Harakeh & Vollebergh (2011) en daarmee ook voor dit onderzoek, is alleen gebruik 

gemaakt van dagelijkse rokers als proefpersonen. In het onderzoek van Audrey et. al.  (2006) wordt 

een effect geconstateerd ten gevolge van de druk van adolescenten op experimentele rokers om niet 

te roken. Het is daarom van belang om te kijken of de ontmoedigingen wel een toegevoegd effect 

hebben op experimentele rokers en welke vorm van de ontmoedigingen hiertoe aanzet.  
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