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Samenvatting 
 
Het is lastig, maar niet onmogelijk om massamediale boodschappen te ontwikkelen die het 
gezondheidsgedrag van mensen positief beïnvloeden. Deze bijdrage gaat over cryptische, 
angstaanjagende en narratieve gezondheidsboodschappen. Als er cryptische boodschappen 
worden gebruikt om te proberen het gezondheidsgedrag te veranderen, zijn de raadseltjes in de 
boodschappen vooral bedoeld om gesprekken tussen ontvangers op gang te brengen. Maar gebeurt 
dat ook echt? Bij angstaanjagende boodschappen is de vraag onder welke voorwaarden die succes 
kunnen hebben. Wat zijn de risico’s van deze ‘fear appeals’? En wat is er bekend over de invloed van 
de culturele achtergrond van de ontvangers? Ook als er wordt gewerkt met narratieve boodschappen, 
ofwel verhalen, is een belangrijke vraag onder welke voorwaarden die gezondheidsboodschappen 
succes kunnen hebben. Speciaal bedoeld voor laaggeletterde lezers zijn fotoverhalen. Wat voor 
effecten hebben die fotoverhalen, ook bij andere lezers? 
 
Inleiding 
 
Als informatie wordt verspreid onder grote groepen mensen via massamedia als radio, televisie, 
kranten, tijdschriften, en tegenwoordig ook websites en social media, is er sprake van massamediale 
communicatie (ook wel: massacommunicatie). Daarbij gaat het vaak om nieuws, opinies of 
amusement. Maar massamediale communicatie wordt tegenwoordig ook veelvuldig ingezet om de 
gezondheid van grote groepen mensen positief te beïnvloeden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in anti-
rookcampagnes via Facebook, bij waarschuwingen tegen gevaarlijk vuurwerk op billboards langs de 
snelweg, bij griepprik-spotjes op radio en tv, bij de promotie van HPV-vaccinatie op websites van de 
overheid, enzovoort. 

Wie als communicatieprofessional de taak krijgt om effectieve boodschappen voor 
massamediale gezondheidscampagnes te ontwikkelen, staat voor een lastige opdracht. Wie als 
ontvanger die boodschappen te zien of te horen krijgt, zal er zijn of haar gedrag lang niet altijd meteen 
door laten beïnvloeden. Menselijk gedrag wordt nu eenmaal vaak bepaald door automatismen die via 
communicatie moeilijk te veranderen zijn (Maio et al., 2007). Bovendien ondervinden niet-commerciële 
boodschappen die bedoeld zijn om mensen tot gezonder gedrag te brengen veel concurrentie van 
allerlei commerciële boodschappen die zulk gedrag eerder ontmoedigen dan aanmoedigen. Maar dat 
betekent niet dat het zinloos is om met breed samengestelde doelgroepen over hun 
gezondheidsgedrag te communiceren, bijvoorbeeld via waarschuwingen op sigarettenpakjes zoals in 
Figuur 1.  
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Figuur 1. Antirookwaarschuwing op Nederlands sigarettenpakje.  
© Europese Unie, 2016. 

 
Massamediale gezondheidscampagnes bieden de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten een 
groot publiek te bereiken met boodschappen die voor dat publiek relevant zijn (Wakefield, Loken & 
Hornik, 2010). Wel is het goed daarbij te beseffen dat de effecten van gezondheidsboodschappen die 
in onderzoek gevonden worden eerder klein zijn dan middelgroot of groot (Hoeken, 2019).  

Een belangrijk gegeven is dat pogingen om met massamediale communicatie 
gedragsverandering te bereiken vaak succesvoller zijn als er sprake is van interpersoonlijke 
communicatie. Behalve de directe route van zender naar ontvanger wordt er dan ook een indirecte 
route bewandeld. Zie Figuur 2: de boodschap (message) gaat van de massamediale zender (S, 
sender) naar een eerste ontvanger (R, receiver), die vervolgens zelf als zender (S) over de boodschap 
in gesprek gkat met een tweede ontvanger (R). 

 
Figuur 2. Interpersooonlijke communicatie over gezondheidsboodschappen  
© Romith / English Wikipedia, 2007 (aangepaste illustratie). 
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Interpersoonlijke communicatie kan beide ontvangers positief beïnvloeden. De eerste ontvanger 
neemt de boodschap van de massamediale zender niet alleen passief tot zich, maar verwoordt die 
boodschap zelf ook actief. Daarmee wordt hij of zij zich bewuster van de inhoud. De tweede ontvanger 
hoort de boodschap van een zender (de eerste ontvanger namelijk) die voor deze ontvanger wellicht 
geloofwaardiger is dan de oorspronkelijke massamediale zender. Bovendien vindt er interactie plaats 
tussen de twee ontvangers waarbij ze simultaan optreden als zender en ontvanger, wat leidt tot een 
nieuwe laag in het verwerkingsproces.  

Onderzoek naar de effecten van interpersoonlijke communicatie over gezondheids-
boodschappen laat het belang van die communicatie zien. Als er voldoende gesprekken tussen 
ontvangers plaatsvinden, mag worden verwacht dat die gesprekken uiteindelijk ook leiden tot 
wijzigingen in de sociale normen in hun netwerken. Zo kunnen de gesprekken bijdragen tot de 
gewenste gedragsveranderingen in een veel grotere groep dan alleen die van de eerste ontvangers 
van de boodschap (Chatterjee, Bhanot, Frank, Murphy & Power 2009; Donné, 2018; Donné, Jansen & 
Hoeks, 2017; Hendriks, 2014; Hendriks, Van den Putte, De Bruijn & De Vreese, 2014; Southwell & 
Yzer, 2007; Van den Putte, Yzer, Southwell, De Bruijn & Willemsen, 2011). 
 
In deze bijdrage en in de bijdragen die hierop volgen,1 komen drie soorten boodschappen aan de orde 
die in de hedendaagse massamediale gezondheidscommunicatie worden ingezet: (1) raadselachtige 
boodschappen (ook wel: cryptische boodschappen) Massamediale gezondheidscommunicatie: 
cryptische boodschappen, (2) angstaanjagende boodschappen (ook wel: fear appeals) Massamediale 
gezondheidscommunicatie: angstaanjagende boodschappen, en (3) narratieve boodschappen (ook 
wel: verhalen) Massamediale gezondheidscommunicatie: narratieve boodschappen. Vanzelfsprekend 
bestaan er meer soorten boodschappen - en combinaties daarvan - die bedoeld zijn om het 
gezondheidsgedrag van grote groepen mensen te bevorderen. Van de drie soorten boodschappen die 
in deze bijdrage worden besproken, heeft recent onderzoek laten zien wanneer ze kunnen leiden tot 
succes en wanneer niet. 

In internationale tijdschriften als Health Communication, Journal of Health Communication, 
Patient Education and Counseling en Health Education Journal, en ook in het Nederlandse Tijdschrift 
voor Taalbeheersing zijn experimentele studies te vinden naar de effecten van deze drie soorten, en 
ook andere soorten gezondheidsboodschappen. Vaak maken die studies deel uit van 
promotietrajecten die resulteren in dissertaties die voor iedereen beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn de 
in Nederland verschenen proefschriften over gezondheidscommunicatie van Boeijinga (2018), Donné 
(2019), Hendriks (2014), Koops van ’t Jagt (2018), Lubinga (2015), Mollen (2013) en Ooms (2019). In 
de genoemde internationale tijdschriften worden ook regelmatig overzichten van het onderzoek in de 
gezondheidscommunicatie gepubliceerd, en ook van die overzichten verschijnen soms weer 
overzichten. Voor een Nederlandstalig voorbeeld daarvan, zie Hoeken (2019).  
 
Noot 
 
1 Deze bijdrage en de vervolgbijdragen Gezondheidscommunicatie: Cryptische boodschappen, 

Gezondheidscommunicatie: Angstaanjagende boodschappen, en Gezondheidscommunicatie: 
Narratieven vormen samen een geactualiseerde en bewerkte versie van een eerdere 
publicatie in Internationale Neerlandistiek (Jansen, 2015). 
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1. Massamediale gezondheidscommunicatie: cryptische boodschappen 
 
Net als tegenwoordig in veel commerciële boodschappen gebeurt, kiezen ook ontwerpers van 
gezondheidsboodschappen soms bewust voor cryptische boodschappen. Daaronder worden 
verstaan:  

 
met opzet enigszins raadselachtig gemaakte boodschappen die bedoeld zijn om ontvangers in 
eerste instantie enigermate in verwarring te brengen en hun daarna een positief gevoel te 
bezorgen en/of hen ertoe te brengen met anderen over de boodschap in gesprek te gaan. 
 

In de Australische advertentie voor Oil of Olaz in Figuur 1 is een voorbeeld te zien van een cryptische 
boodschap in de commerciële communicatie. 

 

 
 
Figuur 1. Advertentie van Olay/Olaz.  
© Procter & Gamble Co. / Saatchi & Saatchi Australia, 2000. 

 
Ontwikkelaars van cryptische boodschappen zoals die in Figuur 1 over Oil of Olaz proberen er bewust 
voor te zorgen dat de betekenis voor de ontvangers niet direct helder is. Als een ontvanger van deze 
reclameboodschap eerst vaststelt dat het om een raadseltje gaat, en er vervolgens in slaagt - of denkt 
te slagen - die betekenis te ontcijferen (‘Als je last hebt van kraaienpoten ben je het best af met crème 
uit een potje van Olaz), dan kan dat leiden tot the pleasure of text (McQuarrie & Mick, 1996). De 
ontvanger krijgt dan het prettige gevoel dat het hem of haar - als misschien wel een van de weinigen - 
is gelukt een slimme en creatieve oplossing voor het raadseltje te bedenken. Dat prettige gevoel kan 
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doorwerken naar de advertentie, en ook naar het merk en het concrete product dat geadverteerd 
wordt (Tanaka, 1992; 1994). 
 
Wat is er al bekend over cryptische boodschappen in de gezondheidscommunicatie? 
 
Op het gebied van de massamediale gezondheidscommunicatie is er nog een ander mogelijk positief 
effect van cryptische boodschappen (zie ook Massamediale gezondheidscommunicatie: drie soorten 
boodschappen Massamediale gezondheidscommunicatie: drie soorten boodschappen). Ze kunnen de 
aanleiding zijn tot gesprekken over de onderwerpen waarnaar wordt verwezen (Hoeken, Swanepoel, 
Saal & Jansen, 2009; Lubinga, Jansen & Maes, 2014). Zulke gesprekken kunnen weer leiden tot een 
bijstelling van sociale normen, en langs die weg tot gedragsverandering (Chatterjee, Bhanot, Frank, 
Murphy & Power 2009; Donné, 2018; Donné, Jansen & Hoeks, 2017; Hendriks, 2014; Hendriks, Van 
den Putte, De Bruijn & De Vreese, 2014; Southwell & Yzer, 2007). Onderzoek van Van den Putte, 
Yzer, Southwell, De Bruijn & Willemsen, 2011) naar gesprekken over antirookcampagnes bracht 
duidelijke effecten daarvan aan het licht, niet alleen op de gedragsintenties van ontvangers maar ook 
op hun daadwerkelijke gedrag. 

Vanuit het idee dat cryptische gezondheidsboodschappen eerder tot gesprekken onder 
jongeren zouden leiden dan gezondheidsboodschappen die direct duidelijk zijn, ontwikkelde Zuid-
Afrikaanse organisatie loveLife voor haar HIV/AIDS-preventiecampagne een hele serie billboards met 
een bewust raadselachtige vorm en inhoud, zoals die in Figuur 2.  

 

 
 

Figuur 2. Poster gebruikt in een loveLife-campagne.  
© loveLife, 2003. 

 
Met deze afbeelding van een kennelijk verliefd stel met daarbij de tekst ‘Love 100% pure - made to 
last’ wilde loveLife benadrukken hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan de seksuele partner voor 
wie je ooit gekozen hebt. De ontvanger moest bedenken dat het met pure liefde net zo is als met een 
spijkerbroek van het merk Levi’s (zie de verwante vorm van het logo): beide worden gemaakt om er 
blijvend - of in elk geval heel lang - plezier van te hebben. Als je voor de volle honderd procent voor 
één partner kiest, zal die liefde blijven bestaan, en zul je ook zelf langer blijven leven omdat je, net als 
je partner, niet met HIV besmet wordt, aldus de beoogde interpretatie van de boodschap (Lubinga, 
2015; Lubinga, Schulze, Jansen & Maes, 2010). 

De redenering van loveLife was dat de doelgroep (jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar) 
met haar cryptische boodschappen zou worden aangezet tot het bespreken van HIV, AIDS en andere 
seksgerelateerde onderwerpen - met hun leeftijdgenoten en met oudere mensen. Volgens Refilwe 
Africa, voormalig redacteur van loveLife’s tijdschrift Uncut, werden de campagnes bewust ontworpen 
om controverse teweeg te brengen en het publiek ertoe aan te zetten HIV en AIDS te bespreken: 
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We want people to think about our posters. [...] At some point in our campaign, we will get 
people to wonder. This creates conversation between parents and children, dialogue between 
peers. That is exactly what we want to achieve, that people talk about HIV/AIDS and sex 
(Hollemans, 2005).  

 
In een radio-interview uit 2006 voegde loveLife’s mediadirecteur Mandla Ndlovu daar nog het 
volgende aan toe: 
 

The billboards are there to spark discussion and thought among people, among women, 
among men, among everybody. What exactly do the loveLife billboards mean? Ask your 
friends (geciteerd in Robbins, 2010, p. 226). 

 
Hoewel de redenering van loveLife zoals in beeld gebracht in Figuur 3 op het eerste gezicht niet 
onaannemelijk is, ontbreekt het aan theoretische of empirische ondersteuning. 
 

 
 

Figuur 3. Model voor de werking van cryptische 
gezondheidsboodschappen volgens loveLife, gebaseerd op 
Hollemans (2005) en Robbins (2010). 
 
Is het werkelijk zo dat gebrek aan begrip van een cryptische gezondheidsboodschap ertoe leidt dat 
ontvangers over de betekenis daarvan in gesprek raken? Hoeken et al. (2009) beargumenteren dat, 
anders dan de ontwikkelaars van loveLife-campagne veronderstellen, lezers en kijkers alleen dan over 
een gezondheidsboodschap zullen willen praten als ze denken dat ze de betekenis begrijpen. 
Ontvangers uit een doelgroep als die van loveLife kunnen daarvoor volgens Hoeken et al. (2009) twee 
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redenen hebben. Ten eerste kunnen ze hun begrip van de cryptische boodschap willen demonstreren 
aan hun leeftijdsgenoten, als ze denken dat die de boodschap niet begrepen zullen hebben (‘Ik ben zo 
slim dat ik deze boodschap kan begrijpen, maar jullie waarschijnlijk niet’). Ten tweede kunnen ze de 
behoefte voelen om via gedeeld begrip met hun leeftijdgenoten de gezamenlijke groepsidentiteit te 
versterken (‘Wij zijn zo slim dat we deze boodschap kunnen begrijpen, en anderen, buiten deze groep, 
waarschijnlijk niet’). Zie Figuur 4. 

 

 
 

Figuur 4. Model voor de werking van cryptische 
gezondheidsboodschappen volgens Hoeken et al. (2009). 
 
Tot nu toe is er slechts een beperkt aantal empirische studies beschikbaar waarmee de aannames 
van loveLife en die van Hoeken et al. (2009) zijn getest. De resultaten van deze studies, die allemaal 
zijn uitgevoerd onder jongeren in de provincie Limpopo in Zuid-Afrika (zie Lubinga, 2015) 
ondersteunen noch de claims van loveLife, noch de verwachtingen van Hoeken et al. (2009). 
Gevonden werd dat ontvangers van een cryptische boodschap uit deze doelgroep daar alleen over 
willen praten als ze denken dat zij zelf, hun gesprekspartners en anderen die boodschap begrijpen, 
als ze de boodschap waarderen en als ze het gevoel hebben dat de boodschap enige relevantie voor 
hun eigen situatie heeft. Zie Figuur 5. 
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Figuur 5. Model voor de werking van cryptische 
gezondheidsboodschappen volgens Lubinga (2015);  
ondersteund met empirisch onderzoek in Zuid-Afrika. 
 
Uit het onderzoek van Lubinga (2015) bleek ook dat cryptische boodschappen in plaats van de 
beoogde positieve gevolgen, juist negatieve gevolgen effecten kunnen hebben als ontvangers de 
boodschap verkeerd begrijpen. Lubinga et al. (2010) citeren een van de deelnemers geciteerd die de 
tekst in de boodschap van loveLife ‘Prove your love, protect me’ abusievelijk begreep als ‘Having sex 
with him means that you will be proving your love for him’ (p. 182). Dit soort foutieve interpretaties 
heeft critici ertoe gebracht de loveLife posters te bestempelen als ‘abstract and nonsensical’, ‘obscure’ 
en ‘featuring abstract and seemingly nonsensical images and tekst’ (zie bijvoorbeeld Delate, 2001; 
Singer, 2005; Thomas, 2004).  
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Wat moet nog worden onderzocht? 
 
Het risico van foutieve interpretaties is een belangrijke reden om vooralsnog op zijn minst voorzichtig 
te zijn met het gebruik van cryptische boodschappen in de gezondheidscommunicatie. Eerst zal 
duidelijk moeten worden in welke contexten cryptische boodschappen inderdaad tot meer gesprekken 
leiden over de thema’s waaraan ze refereren, en ook wat dan precies de opbrengst van die 
gesprekken is. Een eerste studie naar het verband tussen de inhoud en het verloop van 
tweegesprekken over cryptische boodschappen, en de interpretatie daarvan door 118 Zuid-Afrikaanse 
jongeren leverde verrassende resultaten op. Van de 84 gespreksdeelnemers die voorafgaand aan het 
gesprek de boodschap niet goed hadden begrepen, konden 15 deelnemers - dat wil zeggen 17,9% - 
na afloop van het gesprek wél de juiste interpretatie geven. Maar tegelijk bleek dat van de 34 
gespreksdeelnemers die voorafgaand aan het gesprek de boodschap correct hadden begrepen, ook 
15 deelnemers - dat wil zeggen 44,1% - na het gesprek de juiste interpretatie voor een foutieve 
interpretatie hadden verruild (Lubinga, 2015; Lubinga, Maes & Jansen, 2016). Als in een bepaalde 
context gesprekken over cryptische boodschappen dit soort effecten kunnen hebben, is het maar 
beter om in ieder geval in die context voor helderheid te kiezen. Daar wijst ook het onderzoek op dat 
Donné (2018) in Nederland uitvoerde. Ook zij constateert dat het geen goed idee is om complexe 
boodschappen te gebruiken om interpersoonlijke communicatie over gezondheid uit te lokken; een 
beter middel is het gebruik van boodschappen die de ontvangers als relevant ingeschat voor henzelf 
of voor hun gesprekspartner. Het belang van gesprekken over gezondheidsthema’s maakt verder 
onderzoek de moeite waard naar inhoudelijke- en de vormkenmerken van boodschappen die de kans 
op zulke gesprekken vergroten of juist verkleinen.  
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2. Massamediale gezondheidscommunicatie: angstaanjagende boodschappen 
 

In de afgelopen zeventig jaar is er een grote hoeveelheid empirische studies gepubliceerd over 
angstaanjagende boodschappen (ook wel: fear appeals). Daarbij gaat het om: 

 
boodschappen die bedoeld zijn om ontvangers tot bepaald gedrag te brengen door hun angst 
aan te jagen voor de akelige gevolgen die op zullen treden als ze dat gedrag niet vertonen. 

 
Angstaanjagende boodschappen worden overal ter wereld gebruikt, bijvoorbeeld om mensen te laten 
stoppen met roken of om te voorkomen dat ze daarmee beginnen; zie het voorbeeld van een anti-
rookwaarschuwing op een Nederlands sigarettenpakje in Figuur 1.  
 

 
 

Figuur 1. Antirookwaarschuwing op Nederlands sigarettenpakje.  
© Europese Unie, 2016. 
 
Ook bij andere thema’s in de massamediale gezondheidscommunicatie worden angstaanjagende 
boodschappen gebruikt, bijvoorbeeld om veilig vrijen te bevorderen, of om chauffeurs ertoe te brengen 
hun mobiele telefoons uit te zetten. Zie het voorbeeld uit Frankrijk in Figuur 2 en het voorbeeld uit 
Duitsland in Figuur 3. 
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Figuur 2. HIV/AIDS-preventieboodschap uit Frankrijk.  
© Aides, 2007. 
 

 
 

Figuur 3. Verkeerswaarschuwing uit Duitsland.  
© BMVI / DVR, 2018. 
 
Wat is er al bekend over angstaanjagende boodschappen in de gezondheidscommunicatie? 
 
Het meest invloedrijke theoretische model dat is bedoeld om te verklaren en te voorspellen hoe 
angstaanjagende boodschappen worden verwerkt en welke effecten ze hebben, is het Extended 
Parallel Process Model (EPPM), geïntroduceerd door Kim Witte (Witte, 1992; 1998; zie ook Witte, 
Meyer & Martell 2001). Zie Figuur 4. 
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 Figuur 4. Extended Parallel Process Model (Witte, 1992; 1998). 

 
Volgens het EPPM zal een fear appeal-boodschap er onder bepaalde condities toe leiden dat de 
ontvangers het gewenste gedrag gaan vertonen. Om te beginnen moet er voldoende dreiging uitgaan 
van de boodschap: het gevaar moet als ernstig genoeg ingeschat worden (perceived severity) en de 
ontvanger moet het idee hebben dat hij of zij zelf vatbaar is voor het gevaar (perceived susceptibility). 
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan - maar alleen dan - leidt dat tot angst. Als de boodschap ook 
een maatregel bevat die de ontvanger zelf zou kunnen nemen om het dreigende gevaar te bestrijden, 
of als die maatregel bekend wordt verondersteld, zijn er twee mogelijkheden. Als zowel de 
doeltreffendheid van de maatregel (perceived response efficacy) als de zelfeffectiviteit van de 
ontvanger (het vertrouwen dat de ontvanger in staat is om zelf een bepaalde taak uit te voeren: self-
efficacy) als groot genoeg worden ingeschat, dan zal de ontvanger daadwerkelijk gaan proberen de 
dreiging af te wenden (danger control mode). Dat is precies wat de zender met de fear appeal-
boodschap wil bereiken. Maar als de perceived response efficacy en/of de self-efficacy te kort 
schieten, dan zal de ontvanger niet het gevaar bestrijden, maar in de verdediging gaan tegen de 
angstgevoelens die door de informatie daarover zijn opgeroepen (fear control mode). De ontvanger 
zal zich dan bewust en actief afsluiten van de communicatie die die angstgevoelens teweeg heeft 
gebracht (defensive avoidance). Dat is precies wat een gezondheidsvoorlichter zal willen voorkómen. 

Ondanks de vele empirische studies naar de effecten van angstaanjagende boodschappen, is 
er een voortdurend debat over de voordelen en de risico’s ervan (voor overzichten van de fear appeal 
literatuur, zie De Hoog, Stroebe & De Wit, 2007; Maloney, Lapinski & Witte, 2011; Tannenbaum et al., 
2015; Witte & Allen, 2000). Volgens Ruiter, Kessels, Peters en Kok (2014), die de resultaten 
analyseerden van eerder verschenen overzichten van studies naar de effectiviteit van 
angstaanjagende boodschappen, zijn self-efficacy, en in mindere mate perceived response efficacy en 
perceived susceptibility veel belangrijker voor het succes van angstaanjagende boodschappen dan 
perceived severity. Ze menen zelfs dat een te grote nadruk op de ernst van de dreiging ertoe kan 
leiden dat ontvangers in fear control mode komen: ze gaan niet het gedrag vertonen waar de 
boodschap op gericht was, maar ze schieten in de verdediging en/of steken hun kop in het zand. Zo’n 
reactie kan alleen worden voorkomen door de ontvanger te doordringen van zijn of haar vatbaarheid 
voor het gevaar, van de effectiviteit van de aanbevolen maatregelen en van de mogelijkheid voor de 
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ontvanger zelf om die maatregelen met succes te nemen, aldus Ruiter et al. (2014). 
 
Wat moet nog worden onderzocht? 
 
Of het EPPM het beste theoretische model is voor de werking van angstaanjagende boodschappen, is 
vooralsnog een open vraag. Een kritische bespreking van het EPPM door Popova (2012) laat zien dat 
de operationele definities van de concepten in het EPPM in een aantal gevallen problematisch zijn en 
dat voor de aannames in het EPPM over de onderlinge relaties tussen de concepten in lang niet alle 
gevallen eenduidige empirische steun gevonden is (zie ook Ooms, Jansen & Hoeks, 2015). Een van 
de problemen die Popova aanstipt, betreft de invloed van individuele verschillen (individual 
differences) op de reacties van de ontvangers van angstaanjagende boodschappen. Volgens 
sommige studies (bijvoorbeeld Ruiter, Verplanken, De Cremer & Kok, 2004; Witte & Morrison, 2001) 
zijn er inderdaad individuele verschillen tussen ontvangers die van invloed zijn op de manier waarop 
ontvangers zullen reageren. Volgens ander onderzoek is dit echter niet of slechts zelden het geval (zie 
bijvoorbeeld het overzichtsartikel van Witte & Allen, 2000).  

Een van de kenmerken van ontvangers waarvan het effect bij de verwerking van 
angstaanjagende boodschappen nog niet duidelijk is, is culturele achtergrond. Bij fear appeal-
onderzoek naar de effecten van culturele achtergrond worden meestal de reacties op 
angstaanjagende boodschappen bestudeerd van ontvangers uit bevolkingsgroepen of landen 
waarvan wordt aangenomen dat die verschillen in cultuurdimensies zoals die door met name Hofstede 
(2011) worden onderscheiden: 
- collectivisme-individualisme: is men vanaf de geboorte opgenomen in een hechte groep waarin 

onderlinge loyaliteit voorop staat, of zijn de onderlinge banden tussen individuen heel los en zorgt 
iedereen primair voor zichzelf en de zeer naaste familie? 

- machtsafstand: in welke mate verwacht en accepteert men dat de macht in een samenleving 
ongelijk verdeeld is? 

- onzekerheidsvermijding: hoe bedreigend worden nieuwe, onbekende situaties gevonden en hoe 
groot is de behoefte aan formele of informele regels om onaangename verrassingen te 
voorkomen? 

- masculiniteit-femininiteit: hoe gescheiden of juist overlappend zijn de sociale sekserollen; zijn 
mannen vooral gericht op carrière en succes en zijn vrouwen eerder bescheiden en gericht op de 
kwaliteit van het bestaan, of is dat onderscheid veel minder scherp? 

 
Hoewel vaak wordt verondersteld dat het noodzakelijk is om bij het gebruik van angstaanjagende 
boodschappen rekening te houden met verschillen in cultuurdimensies (zie bijvoorbeeld Chung & Ahn, 
2013; Lee & Park, 2012; Murray-Johnson et al., 2001; Terblanche-Smit & Terblanche, 2011), vertonen 
de uitkomsten van het onderzoek daarnaar maar weinig consistentie (zie Jansen & Van der Kroef, 
2018). Denkbaar is dat angstaanjagende boodschappen met cultuurgerelateerde kenmerken die meer 
aan de oppervlakte liggen en die minder fundamenteel zijn dan de dimensies van Hofstede, grotere 
effecten hebben. Zo lijkt het waarschijnlijk dat een angstaanjagende boodschap uit een wijdverspreide 
HIV/AIDS-preventiecampagne in Tanzania zoals die in Figuur 5 weinig succes zal hebben bij 
Europese ontvangers die niet of nauwelijks bekend zijn met het Bijbelse verhaal van de Ark van 
Noach. 
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Figuur 5. HIV/AIDS-preventieboodschap uit Tanzania (in Swahili). 
Vertalingen van de teksten: Mafuriko vloedgolf. Kondomu Gebruik 
condooms. Uaminifu Wees trouw aan je partner. Kutofanya Mapenzi 
Onthoud je van seks Ingia katika mashua. Kom op de boot.  
© Association Prévention SIDA La Flotille de l’Espoir, 1994. 
 
Anderzijds zal een angstaanjagende poster zoals die in Figuur 6, met een ironische en ook enigszins 
cryptische tekst en een tamelijk expliciete seksuele afbeelding waarschijnlijk minder effectief zijn in 
niet-westerse landen dan bijvoorbeeld in Duitsland waar deze poster is ontwikkeld.  
 

 
 

Figuur 6. HIV/AIDS-preventieboodschap uit Duitsland.  
© Michael Stich Stiftung, 2010. 
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Het zou goed zijn als er meer onderzoek komt naar de effecten van een diversiteit aan 
cultuurvariabelen op de reacties van ontvangers van angstaanjagende gezondheidsboodschappen 
(zie ook Massamediale gezondheidscommunicatie: narratieve boodschappen Massamediale 
gezondheidscommunicatie: narratieve boodschappen). 
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3. Massamediale gezondheidscommunicatie: narratieve boodschappen 
 
Voor narratieve, ofwel verhalende boodschappen, zijn veel verschillende definities in gebruik (zie 
bijvoorbeeld De Graaf, Sanders & Hoeken, 2016; Hinyard & Kreuter, 2007; Kreuter et al., 2007; 
Moyer-Gusé & Dale, 2017). Wat die definities gemeen hebben is dat er sprake moet zijn van: 
 

een boodschap waarin ten minste één gebeurtenis plaatsvindt die wordt beleefd door ten 
minste één hoofdpersoon. 

 
Hierbij moet aangetekend worden dat zelfs de meest statische scènes bij de lezer of kijker een 
verhaal op kunnen roepen (Abbott, 2008; Bilandzic & Busselle, 2013). Zie bijvoorbeeld de 
antirookwaarschuwing in Figuur 1. 
 

 

 
Figuur 1. Antirookwaarschuwing op Nederlands sigarettenpakje.  
© Europese Unie, 2016. 
 
In onderzoek van Ooms, Hoeks en Jansen (2019) bleek dat ook als een antirookwaarschuwing zoals 
die in Figuur 1 maar één foto bevatte, een groot deel van de ontvangers daar een verhaal in zag. 
Kennelijk hebben mensen zo’n sterke voorliefde voor narratieve boodschappen dat ze waar dat maar 
kan, een verhaal denken waar te nemen. Gottschall (2012) verwoordde dat fraai in de titel van zijn 
boek: The storytelling animal: How stories make us human.  
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Wat is er al bekend over narratieve boodschappen in de gezondheidscommunicatie? 
 
Een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidscommunicatie is dat ontvangers geneigd zijn 
zich te verzetten tegen pogingen hun gedrag te veranderen. Mensen willen vrij zijn om hun eigen 
normen, overtuigingen en attitudes te bepalen, en hun eigen gedragskeuzes te maken. 
Boodschappen die gericht zijn op gedragsveranderingen worden al gauw ervaren als een bedreiging 
van die individuele vrijheid. Het gevolg is vaak een sceptische houding, of zelfs een volledige afwijzing 
(Moyer-Gusé, 2008).  

Het is voor ontwikkelaars van boodschappen in de gezondheidscommunicatie dan ook van 
belang om manieren te vinden om de weerstand tegen gedragsverandering - natuurlijk altijd met 
ethisch verantwoorde middelen - te verminderen. Empirisch onderzoek laat zien dat boodschappen 
die ingebed zijn in een verhaal in dit opzicht uitkomst kunnen bieden. Een theorie die verklaart 
waarom narratieven een positief effect kunnen hebben op de overtuigingskracht van boodschappen is 
ontwikkeld door Moyer-Gusé (2008). Haar Entertainment Overcoming Resistance Model (EORM) is 
van toepassing op een groot scala van narratieven: van korte verhalen en romans tot films en 
televisieseries. Zie Figuur 2. 
 

 
 

Figuur 2. Entertainment Overcoming Resistance Model (Moyer-Gusé, 2008). 
 
Volgens het EORM kan een verhaal onder een aantal voorwaarden de weerstand tegen een 
gezondheidsboodschap reduceren. Die voorwaarden worden in de linkerkolom van het model 
aangeduid. Zo moet de lezer of kijker waardering hebben voor de opbouw van het verhaal (narrative 
structure) en van het verhaal genieten (enjoyment). Belangrijk is vooral dat de lezer getransporteerd 
wordt in het verhaal. Van transportatie, ook wel aangeduid als absorption (Slater & Router, 2002) of 
narrative engagement (Busselle & Bilandzic, 2009), is sprake als lezers of kijkers zich verplaatsen in 
het verhaal en de echte wereld om zich heen als het ware vergeten.  

Ook identificatie leidt volgens het EORM tot vermindering van weerstand tegen de 
gedragsverandering waar de boodschap over gaat. Van identificatie is sprake voor als iemand zich 
inleeft in een van de hoofdpersonen, de gebeurtenissen in het verhaal waarneemt door diens ogen, en 
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de emoties van die hoofdpersoon zelf ook mee denkt te voelen (Moyer-Gusé & Nabi, 2010). Voor 
identificatie kan het helpen als de lezer of kijker zichzelf vindt lijken op de hoofdpersoon (perceived 
similarity), maar dat hoeft niet per se.  

Ook gunstig voor weerstandreductie is het als er sprake is van para(‘namaak’)sociale interactie 
(parasocial interaction). De weerstand tegen de overtuigingspoging wordt kleiner als de lezer het 
gevoel krijgt dat hij een relatie heeft met de personages in het verhaal. Een goed voorbeeld is de tv-
serie Friends (zie Figuur 3). Joey, Rachel, Monica, Phoebe, Ross en Chandler zijn niet alleen 
bevriend met elkaar, maar ook met de kijker. Wereldwijd is er sprake van parasocial interaction bij 
miljoenen fans; die hebben allemaal het gevoel dat de zes huisgenoten ook hun vrienden zijn.  
 

 
 

Figuur 3. De hoofdpersonen uit de tv-serie Friends. 
 
De centrale gedachte achter het EORM is dat mensen hun aangename, zo niet meeslepende lees- of 
kijkervaring liefst niet willen verbreken, en dat dat ertoe leidt dat hun weerstand tegen de 
overtuigingspoging minder wordt. Die verminderde weerstand, die zich bijvoorbeeld kan uiten in een 
minder sterke neiging om argumenten in te brengen tegen het bepleite gedrag (counterarguing), leidt 
op zijn beurt tot de gewenste effecten bij de lezer of kijker: attitudes en gedragingen die met het 
verhaal in overeenstemming zijn.  
 
Een bijzonder soort verhaal dat aan populariteit wint in de gezondheidscommunicatie, is het 
fotoverhaal. Fotoverhalen, ook wel photonovels of fotonovelas, zijn kleine boekjes waarin met foto’s 
en korte, gemakkelijk te lezen bijschriften een meestal eenvoudig verhaal wordt verteld. De verhalen 
gaan over universele thema’s als liefde en seks, vriendschap en loyaliteit, verdriet en geluk, leven en 
dood, en als ze in de gezondheidscommunicatie worden gebruikt ook over bijvoorbeeld therapietrouw, 
obesitas, de ziekte van Alzheimer, of diabetes. 

  Sinds het begin van deze eeuw worden vooral door Amerikaanse gezondheidsorganisaties de 
mogelijkheden verkend om met fotoverhalen met name laaggeletterde doelgroepen te bereiken. Doel 
is de kennis van de lezers te vergroten en zo mogelijk hun gezondheidsgedrag te beïnvloeden. 
Onderzoek naar fotoromans in de gezondheidscommunicatie is er nog maar in beperkte mate. James 
et al. (2005) onderzochten in Zuid-Afrika de effecten van Laduma, een fotoroman over SOA’s. In 
vergelijking met de beginsituatie en ook in vergelijking met een controlegroep, bleek er in de groep die 
Laduma las meer kennis te bestaan over SOA’s. Ook was er een positievere attitude tegenover SOA-
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preventie. Verder zeiden leerlingen die Laduma hadden gelezen vaker van plan te zijn het volgende 
jaar condooms te gebruiken.  

Bemoedigende resultaten worden ook gemeld in een studie van Unger, Molina en Baron (2009) 
over Sweet Temptations, een fotoverhaal over diabetes gericht op laaggeletterde latino’s in Californië. 
In Sweet Temptations staat de gezondheid centraal van Ramón Mendoza, een man van rond de vijftig 
met overgewicht en diabetes. Diens ongezonde leefstijl leidt tot een hartaanval die hij maar net 
overleeft. Met de steun van een arts en een apotheker en ook van zijn vrouw Julia besluit Ramón 
gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen. Al na enkele weken voelt hij zich een stuk beter, en 
hij vindt zijn nieuwe leefstijl nog plezierig ook. Het verhaal eindigt met een mooi feest, met Ramón - 
naast Julia - als het stralende middelpunt.  

De hoofdlijn van de vertelling is typisch voor dit soort fotoverhalen. Eerst wordt er een beeld 
geschetst van het problematische gezondheidsgedrag waar het om draait. Daarna worden de akelige 
gevolgen daarvan duidelijk gemaakt, en vervolgens worden de maatregelen in beeld gebracht die tot 
gedragsverandering moeten leiden. De adviezen daarover worden opgevolgd, en het verhaal eindigt 
met een goede afloop.  

Koops van ’t Jagt et al. (2018) vertaalden Sweet Temptations in het Nederlands, en 
bestudeerden de effecten in Nederland bij zowel een groep laaggeletterden als een groep lezers die 
niet laaggeletterd waren. Lezers van Zoete verleiding, zoals de titel van de vertaalde versie van het 
fotoverhaal luidde (zie Figuur 4 en Figuur 5), bleken na afloop een grotere diabeteskennis te hebben 
dan lezers van een traditionele brochure die ook over diabetes ging. Een controlegroep die niets te 
lezen had gekregen, scoorde op dit punt het laagst. De gevonden positieve kenniseffecten van het 
fotoverhaal bleken niet afhankelijk van de groep (al dan niet laaggeletterd). Op attitude en 
gedragsintenties werden geen effecten gevonden.  
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Figuur 4. Omslag van het fotoverhaal Zoete verleiding. 
© University of Southern California, 2009 / Rijksuniversiteit Groningen, 2014. 
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Figuur 5. Pagina uit het fotoverhaal Zoete verleiding. 
© University of Southern California, 2009 / Rijksuniversiteit Groningen, 2014. 
 
Wat moet nog worden onderzocht? 
 
Gegeven de belangrijke rol die met name transportatie blijkt te spelen in de overtuigingskracht van 
verhalen is het van belang dat verder wordt onderzocht welke kenmerken van verhalen dit 
entertainment feature beïnvloeden. Hoe meer de lezers of kijkers uit de doelgroep immers worden 
meegesleept door een verhaal en hoe meer ze de echte wereld om zich heen vergeten, hoe groter de 
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kans dat ze meer kennis krijgen van de ziekte waar het verhaal over gaat, en dat ze gevoed door die 
kennis uiteindelijk ook het gewenste gezondheidsgedrag gaan vertonen. 

Een intrigerende vraag voor toekomstig onderzoek betreft de cultuurgebondenheid van de 
effecten van verhalen die gebruikt worden in gezondheidscommunicatie. Op diverse plaatsen in de 
gezondheidscommunicatie-literatuur wordt beklemtoond dat die verhalen alleen dan de gewenste 
effecten kunnen hebben als ze geworteld zijn in de cultuur van de doelgroep, en als dat ook zichtbaar 
wordt gemaakt in het taalgebruik en de eventuele foto’s die worden gebruikt (zie bijvoorbeeld Larkey & 
Hecht, 2010; Lee, Yoon, Chen & Juon, 2013). 

Tot nu toe zijn deze veronderstellingen echter niet empirisch onderzocht. Daar ligt dus een 
lacune. Denkbaar is immers dat juist bij narratieven de noodzaak van afstemming op de culturele 
achtergrond veel minder groot is dan bij meer traditionele vormen van gezondheidscommunicatie. 
Iedereen die wel eens gefascineerd is geraakt door een verhaal over niet-bestaande personages, of 
dat nu op papier werd verteld of op een scherm werd vertoond, weet uit eigen ervaring dat 
waargenomen gelijkenis niet per se nodig is om getransporteerd te worden naar de wereld van het 
verhaal, of om de emoties van de hoofdpersoon te herkennen. Denkbaar is dan ook dat in de 
gezondheidscommunicatie de gewenste effecten bereikt worden met een goed verteld verhaal dat in 
een andere context speelt dan die waar de lezer of kijker vertrouwd mee is. Eerste studies naar de 
cultuurgevoeligheid van verhalende angstaanjagende boodschappen in Nederland, Spanje, China en 
Zuid-Afrika wijzen al in deze richting (Jansen & Van der Kroef, 2018; Jansen & Verstappen, 2014). In 
hoeverre aansluiting van gezondheidsboodschappen bij de culturele achtergrond van de doelgroep 
meebepalend is voor hun effecten, is sowieso een kwestie die meer aandacht verdient van 
onderzoekers (zie ook Massamediale gezondheidscommunicatie: angstaanjagende boodschappen 
Massamediale gezondheidscommunicatie: angstaanjagende boodschappen). 

Hetzelfde geldt voor de mate van subtiliteit die nodig is wanneer een verhaal een 
gezondheidsboodschap bevat. Wellicht worden te diep verborgen boodschappen niet opgemerkt en 
hebben ze daarom weinig effect. Aan de andere kant: als lezers of kijkers zich ergeren aan 
boodschappen die ze als duidelijk belerend ervaren, is de kans groot dat die boodschappen niet tot 
minder maar juist tot meer weerstand tegen de overtuigingspoging leiden (Moyer-Gusé, 2008). Nieuw 
onderzoek zou ook hier welkom zijn. 
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