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Fear appeals  worden in steeds meer studies in een narratieve vorm gegoten. Van narratieven is 

bekend dat ze attitudes en gedragsintenties kunnen beïnvloeden, vooral doordat lezers getrans-

porteerd worden in het verhaal en zich met de hoofdpersoon identificeren (Green & Broek, 2000; 

Moyer-Gusé, 2008). Om inzicht te krijgen in de rol van transportatie en identificatie bij narratie-

ve  fear appeals  is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Mannen (n = 92) lazen een verhaal over 
reelbalkanker, en vrouwen (n = 116) over borstkanker. In beide verhalen pleitte de hoofdpersoon 

voor tijdig zelfonderzoek. De directe effecten van transportatie en identificatie op de intentie rot 

het uitvoeren van zelfonderzoek bleken niet significant. Wel werden er meerdere significante indi-

recte effecten gevonden via de emoties angst, compassie en 'ontsteltenis'. Enkele van deze effecten 

bleken gemodereerd te worden door geslacht/gezondheidsonderwerp. 

IN LEID N G  

Fear appeals  worden vaak gebruikt in gezondheidsvoorlichting. Te denken valt aan waarschu-

wingen zoals 'roken is dodelijk' op sigarettenpakjes. Door ontvangers te confronteren met de 

ongewenste gevolgen van bepaald gedrag en ze daarmee angst aan te jagen, wordt getracht een 

positieve gedragsverandering teweeg te brengen (in dit voorbeeld: 'stoppen met roken'). In 

studies naar de effecten van  fear appeals  worden steeds vaker narratieve vormen gebruikt. Zo 

verwerkte Morman (2000) een  fear appeal  in een fictief, geschreven verhaal over een kanker-

patiënt. Murray-Johnson et al. (2001), gerepliceerd in Jansen, Van Baal en Bouwmans (2007), 

gebruikten verhalen over een meisje dat besmet raakt met hiv en daarna aids krijgt. Ook Jan-

sen en Verstappen (2014) gebruikten verhalen over een meisje dat een seksueel overdraagbare 

aandoening oploopt en daardoor onvruchtbaar wordt. 

Van narratieven wordt aangenomen dat ze attitudes en gedragsintenties in de gewenste 

richting kunnen beïnvloeden, met name doordat lezers getransporteerd worden in het verhaal 

en zich identificeren met de protagonist (Green & Broek, 2000; Moyer-Gusé, 2008). Met dit 

onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de invloed van narratieve mechanismen en 

van de daardoor opgeroepen emoties op de uitkomsten van  fear appeals.  
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1.1 Transportatie en identificatie 

Bij het narratieve overtuigingsproces Spelen twee variabelen de belangrijkste rol: transportatie 

(Green &  Brock,  2000) en identificatie (Green, 2006; De Graaf, Hoeken, Sanders & Beesi-

tjes, 2012). Van transportatie is sprake als de lezer zich zo verliest in het verhaal dat hij of zij de 

echte wereld om zich heen als het ware vergeet (Green & Broek, 2000). Identificatie doet zich 

voor als iemand zich zo inleeft in één of meer van de hoofdpersonen dat hij of zij de emoties 

van die persoon of personen meevoelt, en het perspectief en de doelen van die persoon of per-

sonen overneemt (Cohen, 2001). Beide variabelen leiden tot betrokkenheid bij het verhaal, 

maar waar transportatie betrekking heeft op het verhaal als geheel, is identificatie gericht op 

één of meer personages in het verhaal (Tal-Or & Cohen, 2010). 

Transportatie en identificatie kunnen op verschillende manieren de overtuigingskracht 

van een narratieve boodschap vergroten. Vaak wordt genoemd dat transportatie en identifi-

catie kunnen leiden tot reductie van het vermogen om argumenten in te brengen tegen de 

persuasieve strekking van de boodschap (Green & Broek, 2000;  Slater  & Rouner, 2002). 

Dit verschijnsel staat centraal in het zogenoemde Entertainment  Overcoming Resistance  Model 

(EORM) van Moyer-Gusé (2008). Een van de vormen van weerstand die Moyer-Gusé daarin 

bespreekt, is  selective avoidance  (ook wel  defensive avoidance;  Witte, 1992).  Selective avoidance  

kan veroorzaakt worden door angst voor het onderwerp. Wanneer een  fear appeal  angst aan-

jaagt terwijl er geen of een onvoldoende overtuigende maatregel wordt gepresenteerd om  dc  

dreiging af te wenden, zijn ontvangers geneigd om de boodschap te verwerpen (Witte, 1992). 

Wanneer een  fear appeal  gepresenteerd wordt als een narratief, kunnen ontvangers zich 

verliezen in het verhaal en een band gaan voelen met de protagonist(en), waardoor volgens 

Moyer-Gusé (2008) de kans bestaat dat ze, ondanks de opgewekte angst, doorlezen:  'Because  

of  the engaging structure  of a  narrative,  viewers  may  be  uniquely willing  to  attend  to  mes-

sages that  are  personally fear inducing  to  them  in a way  they otherwise would  not' (pp.  417-

418). Op deze manier kunnen ontvangers van de narratieve  fear appeal  toch besluiten om de 

dreiging tegen te gaan in plaats van dat ze hun angst bezweren door zich af te sluiten voor de 

boodschap.' 

Green en Broek (2000) veronderstellen dat transportatie en identificatie de overtuigings-

kracht van narratieven ook positief kunnen beïnvloeden, doordat ze tot relatief sterke emoties 

leiden. Volgens 0at1ey (2002) is emotie zelfs het belangrijkste bestanddeel van narratieve 

overtuiging. Recente onderzoeken laten zien dat door een narratief opgeroepen emoties in-

derdaad kunnen bijdragen aan persuasieve effecten van het narratief. Zo toonden Hoeken en 

Sinkeldam (2013) aan dat een sterkere mate van identificatie (in die studie gemanipuleerd 

door de protagonist als meer of minder sympathiek te presenteren) leidde tot sterkere emoties 

en een positievere attitude (in dat geval ten opzichte van persoonsgebonden budget). Hierbij 

bleek dat negatieve emoties een mediërende rol speelden bij het effect dat het narratief had op 

de attitude. Maar ook meer positieve emoties kunnen een rol spelen in het overtuigingsproces 

zoals compassie, een emotie die wordt opgewekt door het zien van andermans lijden (Lazarus 

1991a, p.  289;  Goetz,  Keltz & Simon-Thomas, 2010, p.  2). Uit onderzoek van Oliver, Di]-

lard,  Bae en Tamul (2012) naar de attitude ten opzichte van gestigmatiseerde groepen bleek  
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bijvoorbeeld dat narratieven meer compassie opwekten dan niet-narratieven en dat de onder-

zochte narratieven via compassie tot positievere attitudes en gedragingen leidden. 

Het is vooralsnog onduidelijk of het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de overtui-

gingskracht van narratieven ook geldt voor narratievefear  appeals  en zo ja, of ook in dat geval 

emoties een mediërende rol spelen. Zo is compassie voor zover ons bekend nog niet eerder ge-

meten in onderzoek naar  fear appeals.  Wel is aangetoond dat  fear appeals  ook andere emoties 

kunnen opwekken dan angst  (Dillard,  Plotnick,  Godbold,  Freimuth & Edgar, 1996).  Dillard  
et al. (1996) vonden dat 97% van de door hen onderzochte hiv/aids-boodschappen zorgde 

voor een verandering in twee of meer emoties. In beide studies die worden beschreven in  Dil-

lard  et al. (1996) bleek dat angst en verrassing (surprise) positief correleerden met acceptatie 

van de boodschap, terwijl verwarring  (puzzlement)  negatief correleerde met acceptatie. Voor 

woede en verdriet waren de resultaten minder eenduidig: in de eerste studie had verdriet een 

significante positieve relatie en woede een significante negatieve relatie met acceptatie van de 

boodschap, maar in de tweede studie bleken deze relaties niet significant. 

Ook spelen andere emoties, die niet werden gemeten in de studies van  Dillard  et al. 

(1996), mogelijk een rol in de effectiviteit van  fear appeals. Morales, Wu  en  Fitzsimons  (2012) 

onderzochten de rol van walging  (disgust)  bij  fear appeals  en toonden aan dat  fear appeals  die 

ook walging opriepen overtuigender waren dan  fear appeals  die dat niet deden.  So  (2013) 

adviseert om in onderzoek naar  fear appeals  behalve met angst  (fear)  ook rekening te houden 

met bezorgdheid  (anxiety).  Hoewel angst en bezorgdheid allebei leiden tot de drang om een 

bepaalde situatie te vermijden, zijn ze het resultaat van een verschillende evaluatie van de 

situatie. Angst ontstaat door de onmiddellijke dreiging van een concreet gevaar, terwijl er bij 

bezorgdheid geen duidelijke oorzaak aangewezen kan worden voor het ontstane gespannen 

gevoel (Lazarus, 1991b). Bij  fear appeals  kan de ervaren vatbaarheid  (perceived susceptibility)  

voor de gepresenteerde dreiging (bijvoorbeeld: 'Ook ik loop risico om longkanker te krijgen') 

tot onzekerheid leiden, die weer bezorgdheid kan opwekken. In hoeverre bezorgdheid en 

angst bij  fear appeals  verschillende effecten hebben, is nog niet empirisch onderzocht. 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of transportatie en identificatie in narratieve  fear ap-

peals  een voorspellende waarde hebben voor de intentie om gezondheidsgedrag te veranderen 

en welke rol verschillende emoties daarbij spelen. Daarbij zal duidelijk worden of transporta-

tie en identificatie via dezelfde route(s) intentie beïnvloeden of dat ze verschillende invloeden 

hebben. Hiertoe is een verkennend onderzoek uitgevoerd. 

2. METHODE 

2.1 Materiaal 

Als materiaal is een narratieve  fear appeal  ontwikkeld waarvan twee versies zijn gemaakt. In 

een eerste studie werd aan mannen een verhaal over teelbalkanker voorgelegd en in een tweede 
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studie beoordeelden vrouwen een verhaal over borstkanker. De verhalen (zie bijlagen I en  II)  
waren grotendeels identiek en gingen over een student(e) die geen zelfonderzoek uitvoert van 
de teelbal/borst en in een laat stadium ontdekt dat hij/zij kanker heeft. Vervolgens moet de 

student(e) ingrijpende behandelingen ondergaan, zoals een operatie en chemotherapie, met 

alle nare gevolgen van dien, en zijn de overlevingskansen klein. In de laatste alinea adviseert 

de student(e) de lezers om elke maand een zelfonderzoek uit te voeren om vroegtijdig kanker 
op te sporen. 

2.2 Vragenlijst 

Nadat de deelnemers het verhaal hadden gelezen, werden enkele stellingen aan hen voorge-

legd. De volgende variabelen werden bevraagd: ervaren emoties, transportatie, identificatie en 
de intentie om zelfonderzoek uit te voeren. Alle stellingen werden beoordeeld op een 7-punts-
schaal. 

2.2.1 Emoties 

De volgende emoties werden bevraagd: angst, bezorgdheid, verwarring, verrassing, blijdschap, 
verdriet, woede, walging en compassie. Steeds werd de stelling 'Tijdens het lezen van dit 

verhaal voelde ik (me) [angstig]' gepresenteerd, waarna er minimaal twee items per emotie 
volgden (bijvoorbeeld: angstig en bang voor het meten van angst). De items waren gebaseerd 
op  Dillard  et al. (1996) en Oliver,  Dillard,  Bae en Tamil (2012). 

Nadat de data waren verzameld, werden de itemscores onderworpen aan een principale 
componentenanalyse, om na te gaan of met de items de beoogde emoties daadwerkelijk wa-
ren gemeten. Er kwamen zeven factoren naar voren (eigenvalue > 1), die samen 72% van 
de totale variantie verklaarden. Items met factorladingen onder .50 werden verwijderd; dit 
betrof één item ('naar'). Drie factoren (blijdschap: a = .85, woede: a = .75, compassie: a = .87) 
bevatten items die waren gegroepeerd zoals verwacht. De items die bedoeld waren om angst 

en bezorgdheid te meten, bleken samengevoegd te zijn onder één factor, samen met de items 

die bedoeld waren om verdriet te meten. Binnen de factor was echter wel een tweedeling 
zichtbaar: de factorladingen van de items van verdriet lagen tussen .54 en .59, terwijl de fac-
torladingen van angst en bezorgdheid tussen de .78 en .89 lagen. Op basis hiervan en omdat 

de items voor angst en bezorgdheid conceptueel in zekere mate overeenkomen, werd besloten 
om de factor te splitsen in twee variabelen: angst (angstig, bang, ongerust, bezorgd, a = .90) 
en verdriet (verdrietig, somber, bedroefd, a = .89). De items die bedoeld waren om verwarring 
en verrassing te meten, bleken samengevoegd te zijn onder één factor. Deze variabele kreeg 
het label ontsteltenis (a = .85). De items voor het meten van walging bleken gesplitst te zijn 
in twee variabelen, die cognitieve walging (afkeer, afschuw, walging, a = .87) en j5isieke walging 
(onpasselijk, misselijk, a = .80; r = .74) werden genoemd.  
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2.2.2 Transportatie en identificatie 

Transportatie werd gemeten met zes items die ontleend werden aan Moyer-Gusé en Nabi 

(2010), afkomstig van Green en Broeks  Transportation Scale  (2000): 'Mijn aandacht werd 

volledig opgeslokt door het verhaal', 'ik was mentaal betrokken bij het verhaal terwijl ik het 

las', 'Tijdens het lezen van het verhaal dwaalden mijn gedachten wel eens af' (omgepoold), 

'Het verhaal raakte me', 'Toen ik het verhaal las, vergat ik even alles om me heen', 'ik was 

benieuwd hoe het verhaal zou aflopen'. 

De mate waarin deelnemers zich identificeerden met de protagonist werd gemeten met 

drie van de vijf items die Tal-Or en Cohen (2010) gebruikten: 'ik begrijp X wel', 'Tijdens het 

lezen van het verhaal voelde ik de emoties van X', 'ik kan me in X verplaatsen'. De overige 

twee items waren niet bruikbaar bij het relatief korte verhaal dat in onze studie als stimulus 

werd gebruikt. 
Omdat transportatie en identificatie gemakkelijk met elkaar verward kunnen worden 

(Tal-Or & Cohen, 2010), werden de itemscores aan een principale componentenanalyse on-
derworpen. Er kwamen twee factoren naar voren (eigenvalue> 1). De eerste factor bevatte vijf 

items om transportatie te meten (a = .83) en de tweede factor bevatte de drie items die be-

doeld waren om identificatie te meten (a = .75). Eén item ('ik was benieuwd hoe het verhaal 

zou aflopen') werd verwijderd vanwege een relatief lage factorlading (.501). 

2.2.3 Gedragsintentie 

De intentie om zelfonderzoek te doen werd gemeten met drie stellingen, gebaseerd op Hoe-

ken, Hornikx en Hustinx (2012): 'Ik ben van plan/zal/ga mezelf het komende halfjaar maan-

delijks (te) onderzoeken om kanker te ontdekken' (a = .96). 

2.3 Deelnemers en procedure 

Het onderzoek werd afgenomen tijdens eerstejaarscolleges van twee opleidingen van de 

Faculteit der Letteren (Rijksuniversiteit Groningen): Communicatie- en Informatieweten-

schappen, en Europese Talen en Culturen. Het invullen van de vragenlijsten duurde maxi-

maal 15 minuten. In totaal vulden 208 eerstejaarsstudenten de vragenlijst in: 116 vrouwen 

(M = 19.3 jaar;  SD  = 1.61) beoordeelden het verhaal over borstkanker en 92 mannen 

vulden de vragenlijst in over het verhaal over teelbalkanker (M = 20.8 jaar;  SD  = 2.53). 

Op een 5-puntsschaal hadden vrouwen een gemiddelde score op gepercipieerde kennis 

over borstkanker (M = 3.37,  SD  = 1.09). Mannen scoorden significant lager op gepercipi-

eerde kennis over teelbalkanker met een gemiddelde van 2.23  (SD  = 1.09; t(205) = -8.56, 

p < .01). 
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2.4 Data-analyse 

Om te bepalen of transportatie en identificatie een voorspellende waarde hebben voor ge-

dragsintentie, en of emoties daarbij een mediërende rol spelen, werden mediatieanalyses uit-
gevoerd met behulp van  PROCESS (Hayes,  2013), een  add-on  voor SPSS. Er werd gekeken 
of X (transportatie/identificatie) een significante voorspeller is van Y (intentie), ofwel, in de 
termen van  PROCESS,  of er een 'totaaleffect' van X op Y was en zo ja, of er sprake was van 
een 'direct effect' van X op Y of van een 'indirect effect', dus via de mediatoren (emoties). 

Er werden steeds 5000 bootstrap-steekproeven gebruikt, zoals aangeraden door  Hayes  
(2009). Eerst werden de data van de totale onderzochte groep meegenomen. Vervolgens werd 

de mogelijk modererende rol van het geslacht van de proefpersoon in combinatie met het 

gezondheidsonderwerp van het verhaal onderzocht. De waarden van de moderator (voor lees-
baarheid verder 'studie' genoemd) betroffen: 1 = man/reelbalkanker en 2 = vrouw/borstkanker. 

3. RESULTATEN 

Eerst werd door middel van een stapsgewijze regressieanalyse nagegaan welke emotie(s) signi-

ficant bijdroeg(en) aan de intentie om een zelfonderzoek uit te voeren. Angst bleek de beste 
voorspeller van intentie te zijn. Deze emotie (0 = .32) verklaarde 10.5% van de variantie in 
intentie en was significant gerelateerd aan intentie (F(1, 200) = 23.54, p < .001). In de tweede 
stap werd ontsteltenis (J3 = .39) toegevoegd, waarmee nog eens 4.7% van de variantie werd 
verklaard (F(2, 199) = 17.83, p < .001). In de derde stap werd compassie (j3 = .42) toege-
voegd, wat de totale verklaarde variantie op 17.7% bracht (F(3, 198) = 14.15, p < .001). De 
overige emoties leverden geen afzonderlijke significante bijdrage aan de verklaarde variantie 
in intentie. Alleen de emoties angst, ontsteltenis en compassie werden daarom meegenomen als 
mogelijke mediatoren in het effect van transportatie en identificatie op intentie. In Tabel 1 
staan de correlaties tussen deze emoties en de overige variabelen (zie bijlage  III  voor een cor-
relatiematrix per studie). 

Tabel 1. Correlatiematrix en descriptieve statistiek (totaal). 

Angst Ontstel-  
tenis 

Corn-  
passie 

Trans- 
portatie 

Identifi- 
catie 

Intentie Kennis 

Angst - 

Ontsteltenis .16* - 

Compassie .37 .20 

Transportatie 50  .14 .60** -  

FEAR APPEALS IN NARRATIEVEN 

Angst Ontstel-  
tenis 

Corn-  
passie 

Trans- 
portatie 

Identifi- 
catie 

Intentie Kennis 

Identificatie .36** .04 
59** 57** - 

Intentie .32** .16* .22** .25** .19** - 

Kennis .22** .20** .16* ,18** .15* 33* 

3.74 2.86 5.37 4.78 4.79 4.22 2.86  

SO  1.34 1.31 1.30 1.24 1.25 1.46 1.10 

* <.05, 
**p 

 <.01. 

3.1 Transportatie 

Het totaaleffect van transportatie op intentie was significant (zie Figuur 1). Het directe effect 

van transportatie op intentie was nier significant (p = .24). Wel was er een indirect effect van 

transportatie op intentie via angst (f3 = .15, BI 95% [.0645, .2607]). De regressiecoëfficiënt 

van dir pad was positief, net als de twee afzonderlijke paden (zie Figuur 1). Dit betekent 

dat een hogere mate van transportatie leidde tot meer angst, wat vervolgens leidde tot een 

verhoogde intentie om zelfonderzoek te doen. Ook het indirecte effect via ontsteltenis was 

significant (f3 = -.04, BI 95% [-.1002, -.0033]). Hier was sprake van een negatieve regres-

siecoëfficiënt. Transportatie had een positieve, marginaal significante (p = .052) invloed op 

ontsteltenis, terwijl ontsteltenis een negatieve en significante invloed had op intentie: hoe 

meer de proefpersonen ontsteld waren, hoe minder ze de intentie hadden om zichzelf te on-

derzoeken. Hoewel transportatie een positieve en significante invloed had op compassie, was 

het indirecte effect van transportatie op intentie via compassie niet significant (f3 = .08, BI 

95% [-.0445,.21101). 

Figuur 1. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten. *p <.05, **p <.01. Totaaleffect:J3 = .32** 

Angst 

= 

0 =

Transportatie 
13 = .12 

Intenti 
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Vervolgens werd een gemodereerde mediatieanalyse uitgevoerd om na te gaan of de resultaten 

bij mannen die een tekst lazen over teelbalkanker (studie 1) verschillen van de resultaten bij 

vrouwen die een tekst lazen over borstkanker (studie 2). Er werd alleen een significant inter-

actie-effect gevonden van studie en ontsteltenis op intentie (B = .32, t(191) = 2.19, p < .05). 

Voor studie 1 bleek het indirecte effect van transportatie via ontsteltenis significant te zijn (0 = 

-.12, BI 95% [-.2663, -.0338]; voor studie 2 was dit effect niet significant. 

3.2 Identificatie 

Vervolgens werden dezelfde analyses uitgevoerd met identificatie als voorspellende variabele. 

Het totaaleffect van identificatie op intentie was significant (zie Figuur 2). Het directe effect 

van identificatie op intentie was niet significant (p = .72). Er was een significant en positief 
indirect effect van identificatie op intentie via angst (f3 = .13, BI 95% [.0626, .2161]) en via 
compassie (f3 = .13, BI 95% [.0041, .2496]). Zoals te zien is in Figuur 2 waren de regressie-

coëfficiënten van de afzonderlijke paden van beide routes ook positief. Een hogere mate van 

identificatie riep dus respectievelijk meer angst en meer compassie op, wat resulteerde in een 

verhoogde intentie om zelfonderzoek te doen. Het indirecte effect via ontsteltenis was niet 

significant (f3 = -.01, BI 95% [-.0606, .0281]). 

Figuur 2. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten. p 
 <05, p  <01. Totaaleffect: J3 =.21** 

Tot slot werd ook voor identificatie nagegaan in hoeverre de onderzochte relaties werden 

gemodereerd door studie. Er werd een significant interactie-effect gevonden van studie  eil 

identificatie op angst (B = -.33, t(197) = -2.40, p < .05). Voor mannen die een verhaal lazen 

over teelbalkanker (studie 1) bleek het indirecte effect via angst significant te zijn (0 = .2 1, BI 

95% [.0851, .3818]);  voor vrouwen die een verhaal lazen over borstkanker (studie 2) was dit 

niet het geval. Er werd ook een significant interactie-effect gevonden van studie en ontsteltenis 

op intentie (B = .32, t(19 1) = -1.36, p < .05). Er bleek voor beide studies geen significant indi-

rect effect te bestaan van identificatie op intentie via ontsteltenis. Bij studie 1 bleek de relatie  
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tussen ontsteltenis en intentie significant (r = -.27, p < .05; zie bijlage  III),  maar bij studie 2 

niet (r = -.05, p = .60). Voor beide studies bleek de relatie tussen identificatie en ontsteltenis 

niet significant (r = .05). 

4. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

In deze studie werd onderzocht hoe narratieve  fear appeals  de gedragsintentie kunnen beïn-

vloeden. Meer specifiek werd nagegaan of transportatie en identificatie intentie voorspellen 

en of die relatie gemedieerd wordt door angst en/of andere emoties. Ook werd gekeken of de 

combinatie van geslacht en gezondheidsonderwerp een modererende rol speelde. De resulta-

ten laten zien dat noch transportatie noch identificatie een direct effect hadden op intentie. 

Wel was er een indirect effect op intentie, via de emoties angst, ontsteltenis en compassie. 

Voor de totale onderzochte groep medieerde angst zowel de relatie tussen transportatie en 

intentie als die tussen identificatie en intentie. De gevonden indirecte effecten waren positief, 

wat een veelbelovende uitkomst lijkt te zijn voor het gebruik van narratieve  fear appeals.  Waar 

angst bij  fear appeals  soms tot defensieve reacties kan leiden (Witte & Allen, 2000), lijkt angst 

die is opgeroepen door een verhaal een positieve invloed te hebben op de gedragsintentie van 

ontvangers. Wel moet worden opgemerkt dat de medidrende rol van angst bij identificatie 

werd gemodereerd door studie: alleen voor mannen die een verhaal over teelbalkanker lazen, 

bleek het indirecte effect van identificatie op intentie via angst te lopen. Voor vrouwen die 

een verhaal over borstkanker lazen, bleek angst geen mediërende rol te spelen in het effect van 

identificatie op intentie. Hoewel niet uit te sluiten is dat hier sprake is van een genderverschil 

of een effect van het onderwerp, zou bekendheid met de verschillende kankersoorten een rol 

kunnen spelen. Borstkanker komt vaker voor dan teelbalkanker, met als mogelijk gevolg dat 

vrouwen bekender zijn met de gevolgen van borstkanker dan mannen met de gevolgen van 

teelbalkanker. Dat bleek inderdaad zo te zijn: vrouwen rapporteerden een significant hogere 

kennisscore dan mannen. Zoals Jansen, Hustinx en Langeveld (2013) lieten zien, kunnen ont-

vangers met voorkennis over een gezondheidsonderwerp een minder grote dreiging ervaren 

en minder geneigd zijn om hun gedrag aan te passen. Als de vrouwen al bekend waren met de 

gevolgen van borstkanker, kan dit de oorzaak zijn waardoor angst bij hen niet als  motivator  

werkt om zelfonderzoek te gaan uitvoeren. Waarom er bij vrouwen wel een indirect effect via 

angst voor transportatie werd gevonden, kan hiermee echter niet worden verklaard. 

Ontsteltenis medieerde de relatie van transportatie op intentie, maar dit indirecte effect 

was negatief. Dat lijkt met name veroorzaakt te worden door een negatieve relatie tussen 

ontsteltenis en intentie. Deze bevinding is deels in overeenstemming met de negatieve relatie 

die  Dillard  er al. (1996) rapporteerden tussen verwarring, een component van ontsteltenis, en 

overtuigingskracht van de boodschap. In ons onderzoek is ontsteltenis echter een combinatie 

van verbazing en verwarring, en in het onderzoek van  Dillard  et al. (1996) had verbazing een 

positieve relatie met de acceptatie van de boodschap. Voor identificatie werd geen indirect 

effect via ontsteltenis gevonden. Wellicht werden vooral door betrokkenheid bij het verhaal, 

168 169 



FEAR APPEALS IN NARRATIEVEN 

en daarmee door de beschreven gevolgen van de ziekte, gevoelens van ontsteltenis opgeroe-

pen. Studie modereerde de relatie tussen ontsteltenis en intentie: alleen voor mannen leidde 

transportatie via ontsteltenis tot een verminderde intentie om zelfonderzoek te doen. Voor 

vrouwen bleek ontsteltenis geen mediërende rol te spelen. 

Voor beide studies leidde identificatie via compassie tot een verhoogde intentie tot zelfon-

derzoek; voor transportatie was dit indirecte effect niet significant. Deze uitkomsten lijken aan 

te sluiten bij de uitspraken over compassie van Lazarus (1991b), die stelt dat  'compassion  is  

experienced when one comprehends  and  reacts  to  someone else  in  trouble by wanting  to  ame-

liorate the suffering'  (p.  821). Zoals  Myrick  en Oliver (2015) stellen, kan compassie ontvan-

gers ook motiveren om, naast het helpen van andere mensen, hun eigen gedrag te verbeteren. 

Hoewel het bij een fictief verhaal niet mogelijk is om de 'ander' te helpen, kan het medeleven 

met de protagonist ontvangers er wellicht toe hebben aangespoord om zelf maatregelen te 

nemen en zo eigen lijden te voorkomen. 

Zoals hierboven al aangegeven, kan met de opzet van dit onderzoek niet definitief worden 

beslist waar de moderatie-effecten aan toe te schrijven zijn: aan het geslacht van de respondent, 

aan het onderwerp van de tekst of aan de combinatie van geslacht en onderwerp. Mannen 

kregen immers een verhaal te lezen over teelbalkanker; vrouwen kregen een verhaal over borst-

kanker. Hoewel de verhaallijn identiek was, verschillen de besproken kankersoorten van elkaar. 

Dit beperkt de generalisatie van de conclusies van dit onderzoek. Om hier duidelijkheid over 

te krijgen, is thans vervolgonderzoek uitgevoerd bij mannen en vrouwen met één verhaal over 

huidkanker, een gezondheidsonderwerp dat zowel voor mannen als vrouwen relevant is. De re-

sultaten hiervan worden op dit moment geanalyseerd en, zodra mogelijk, elders gepubliceerd. 

Een andere beperking betreft de verkennende aard van dit onderzoek. Er is geen gebruik 

gemaakt van controlecondities en de data zijn op één moment verzameld. Hoewel de veron-

derstelde causale relaties gebaseerd zijn op meerdere onderzoeken, is experimenteel onderzoek 

nodig om de richting van de effecten te toetsen en uit te sluiten dat de veronderstelde relaties, 

tussen bijvoorbeeld transportatie/identificatie en emoties, niet (ook) andersom werken. 

Concluderend: transportatie en identificatie kunnen de overtuigingskracht van narratieve  fear 

appeals  beïnvloeden, en wel via opgeroepen emoties. In dit onderzoek werden significante en 

positieve indirecte effecten gevonden via angst en compassie, en een negatief indirect effect 

via ontsteltenis. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze uitkomsten ook gelden voor 

andere gezondheidsthema's en lezersgroepen. 

NOOT 

Moyer-Gusé (2008, pp.  418-419) stelt daarnaast dat identificatie tot een hogere waargenomen 
kwetsbaarheid  (perceived vulnerability)  kan leiden. Bij  fear appeals  kan een hoge waargenomen 
kwetsbaarheid in bepaalde Situaties leiden tot defensieve reacties. Vanuit dit oogpunt is de kracht 

van narratieven om defensieve reacties bij  fear appeals  te voorkomen van groot belang.  
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BIJLAGEN 

1111MIRM 117111171n, 

AM 
Mijn naam is Bart. ik ben 22 jaar oud en ik studeer Rechten aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Tot voor kort dacht ik alles onder controle 
te  hebben. ik had een fantastische vriendin, zicht op een goede baan, een 

mooi appartement, genoeg geld en veel leuke en trouwe vrienden. 

Wat ik niet ondercontrole had, was de ontwikkeling van kanker, teel~ 

balkanker om precies te zijn. ik had geen idee dat dat de meest voorko- 

mende vorm van kanker is bij jongens tussen de 15 en 30 jaar. Het begon 

met wat pijn in mijn linkerbal. Na ongeveer een maand ging ik naar de 

Ik, een jaar geleden arts, vooral omdat het moest van mijn vriendin. Tot mijn schrik bleek 

het kanker te zijn. 

Uitgezaaid... 

Nog geen week na de diagnose is mijn linkerbal verwij-

derd. Maar daar hield de ellende niet mee op. ik kon geen 

seks meer hebben met mijn vriendin, omdat ik geen erectie 

meer kreeg. ik schaamde me ervoor dat ik nog maar één bal 

had. We hebben het vorige week uitgemaakt. 

Voor mijn studie, studentenverenigingen voetbalclub heb 

ik geen energie meer. Mijn vroegere vrienden behandelen 

me anders. Door de chemotherapie is mijn haar uitgevallen 

en ik voel me steeds ziek. Maar dat is nog niet alles. 

Het echte slechte nieuws is dat de kanker is uitgezaaid naar 

mijn lever, en mijn arts geeft me maar een kleine kans dat 

ik dit overleef ik blijf maar denken: ik ben nog maar 22 

jaar, dit had mij niet moeten overkomen! 

De operatie 

Te macho 

Als ik de tumor eerder had ontdekt, zouden mijn overlevingskansen veel groter zijn geweest. ik 

had wel eens gehoord over zelfonderzoek van de teelballen om te controleren op tumoren, maar 

dat leek me onzin. Niemand van mijn vrienden had het erover en ik dacht dat zij zichzelf ook niet 

onderzochten. Maar wat heb ik nu aan mijn machohouding? ik heb geen vriendin, geen seks, geen 

haar en nauwelijks vrienden. En ik ben doodziek. Misschien overleef ik dit niet. 

Beter vroeg dan (te) laat 

Beste lezer, maak alsjeblieft niet de fout die ik gemaakt heb. Laat je trots en ego je niet weerhouden van 

zelfonderzoek. Het is echt simpel: één keer per maand, na een warme douche, rol je elke bal zachtjes 

tussen je duim en vingers. Controleer op harde knobbels. Als je pijn voelt of een knobbel vindt, ga dan 

meteen naar je arts. Mijn arts vertelde me dat er een grote kans op genezing is als je het vroeg ontdekt. 

Onderzoek jezelf elke maand. Het kan je leven redden! 
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H. Materiaal voor vrouwen over borstkanker 

Mijn naam is Myrthe. ik ben 22 jaar oud en ik studeer Rechten aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Tot voor kort dacht ik alles onder controle te 
hebben. ik had een fantastische vriend, zicht op een goede baan, een mooi 

appartement, genoeg geld en veel leuke en trouwe vriendinnen. 

Wat ik niet onder controle had, was de ontwikkeling van kanker, borst-
kanker om precies te zijn. ik wist dat dit de meest voorkomende vorm 

van kanker is bij vrouwen, maar had geen idee dat jonge vrouwen het ook 

kunnen krijgen. Het begon met wat pijn in mijn linkerborst. Na ongeveer 

een maand ging ik naar de arts, vooral omdat het moest van mijn moeder. 
Tot mijn schrik bleek het kanker te zijn. 

Uitgezaaid... 

Nog geen week na de diagnose is mijn linkerborst verwijderd. 

Maar daar hield de ellende niet mee op Ik had geen seks meer met F 

mijn vriend omdat ik daar geen zin meer in had ik schaamde me 
ervoor dat ik nog maar een borst had We hebben het vorige week 
uitgemaakt. I 
Voor mijn studie studentenvereniging en hockeyclub heb ik geen 

- 

energie meer. Mijn vroegere vriendinnen behandelen me anders. 

Door de chemotherapie is mijn haar uitgevallen en ik voel me 
steeds ziek. Maar dat is nog niet alles. 

Het echte slechte nieuws is dat de kanker is uitgezaaid naar mijn  

lever, en mijn arts geeft me maar een kleine kans dat ik dit over- 
De operatie 

lee£ ik blijf maar denken: ik ben nog maar 22 jaar, dit had mij 
niet moeten overkomen! 

Te bang 
Als ik de  rumor  eerder had ontdekt, zouden mijn overlevingskansen veel groter zijn geweest. Ik had 

wel eens gehoord over zelfonderzoek van de borsten om te controleren op tumoren, maar ik was 

bang om iets te vinden. Niemand van mijn vriendinnen had het erover en ik dacht dat zij zichzelf 

ook niet onderzochten. Maar wat heb ik nu aan mijn angstige houding? ik heb geen vriend, geen 
seks, geen haar en nauwelijks vriendinnen. En ik ben doodziek. Misschien overleef ik dit niet. 

Beter vroeg dan (te) laat 

Beste lezer, maak alsjeblieft niet de fout die ik gemaakt heb. Laat je angst je niet weerhouden van 

zelfonderzoek. Het is echt simpel: één keer per maand, een week na je menstruatie, onderzoek je 

met kleine ronddraaiende bewegingen je hele borst. Controleer op harde knobbels. Als je pijn voelt 

of een knobbel vindt, ga dan meteen naar je arts. Mijn arts vertelde me dat er een grote kans op 
genezing is als je het vroeg ontdekt. 

Onderzoek jezelf elke maand. Het kan je leven redden!  
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III.  Correlatiematrixen en descriptieve statistiek (per studie) 

Studie 1: Mannen/teelbalkanker 

Angst Ontstel-  
tenis 

Corn-  
passie 

Trans- 
portatie 

Identifi- 
catie 

Intentie Kennis 

Angst - 

Ontsteltenis 22* 

Compassie .41** .31** - 

Transportatie 
53** .27* .62** - 

Identificatie .48** .05 
57** .61** - 

Intentie 
33** .27* .15 .21* .23* 

Kennis -.03 -.20 -.01 .03 .02 
•43** - 

M 3.17 2.94 4.95 4.32 4.49 3.97 2.23  

SD  1.31 1.35 1.47 1.31 1.32 1.56 1.09 

<.05, **p <.01.  

Studie 2: Vrouwen/borstkanker 

Angst Ontstel-  
tenis 

Corn-  
passie 

Trans- 
portatie 

kientili- 
catie 

Intentie Kennis 

Angst - 

Ontsteltenis .16 - 

Compassie .17 .13 - 

Transportatie 33** .05 
49** 

Identificatie .14 .05 
55** 45** - 

Intentie .25** -.05 .24* .22* .10 - 

Kennis .11 .20* -.04 .00 .08 .13 - 

M 4.17 2.79 5.71 5.14 5.03 4.42 3.37  

SD  1.19 127 1.05 1.05 1.15 1.36 0.82 

*p <.05, "bp <.01. 
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