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Affect is lang onderbelicht geweest in sociaal-cognitieve gedrags-
modellen en in de persuasieve boodschappen die daarop zijn gebaseerd. 
Om gezond gedrag te bevorderen en ongezond gedrag te verminderen, 
geven dergelijke boodschappen vaak een opsomming van de voordelen, 
respectievelijk de nadelen, van het betreffende gedrag. Dit resulteert in 
zeer rationele boodschappen. Deze rationele inrichting van gezondheids-
boodschappen komt voort uit invloedrijke theorieën, zoals de theorie van 
gepland gedrag (TGG; Ajzen, 1985; Ajzen, 1991). Deze theorie bena-
drukt dat beslissingen worden genomen op basis van een rationeel 
proces waarin de voor- en nadelen van het gedrag worden gewogen. 
Deze rationele benadering van het maken van beslissingen is in het 
afgelopen decennium in twijfel getrokken door een aantal studies die 
uitwijzen dat affect een grote invloed heeft op gezondheidsbeslissingen 
(e.g., Kiviniemi, Voss-Humke, & Seifert, 2007; Lawton, Conner, & 
McEachan, 2009; Van der Pligt & De Vries, 1998). Over hoe affect exact 
meespeelt in het maken van gezondheids-beslissingen, is echter nog 
weinig bekend. 
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In dit proefschrift wordt de invloed van affect afgezet tegen die van 
cognitie. Affect verwijst in deze context naar de evaluatie van de mate 
waarin het uitvoeren van een gedrag als aangenaam wordt ervaren. 
Cognitie daarentegen, verwijst naar een meer rationele evaluatie; deze 
omvat bijvoorbeeld een inschatting van de mate waarin het gedrag 
nuttig of nutteloos is. Affect wordt traditioneel gezien als een distale 
determinant van gedrag, maar recente studies suggereren juist dat 
affect een zeer sterke gedragsdeterminant is (e.g., Lawton et al., 2009). 
Uit deze bevinding vloeien twee thema’s voort die samen de kern van dit 
proefschrift vormen: het integreren van affect en cognitie in gedrags-
modellen en het aanspreken van affect en cognitie middels gezondheids-
boodschappen. Deze twee thema’s worden hier achtereenvolgens 
besproken. 

Het integreren van affect en cognitie 
in gedragsmodellen 

Voor een volledig begrip van de rol die affect en cognitie spelen in 
het maken van gezondheidsbeslissingen, is onderzoek vereist naar 1) 
hun invloed gemeten over de individuen binnen een populatie heen (een 
tussen-persoonsperspectief) en 2) individuele verschillen in de mate 
waarin affect en cognitie het maken van beslissingen beïnvloeden (een 
binnen-persoonsperspectief). De bestaande literatuur heeft met name 
het eerste onderzocht, waardoor individuele verschillen in de invloed die 
affect en cognitie uitoefenen onderbelicht zijn gebleven. Door de groei-
ende mogelijkheden van het internet is het belang van dergelijke 
individuele verschillen evenwel gegroeid. Het internet maakt het 
immers gemakkelijker om mensen advies te bieden dat is toegesneden 
op hun persoonlijke manier van beslissingen maken. Om de mogelijk-
heden van het bieden van advies op maat goed te benutten, is dus 
inzicht nodig in individuele verschillen in het maken van gezondheids-
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beslissingen. De volgende twee secties belichten de invloed van affect en 
cognitie op gezondheidsbeslissingen vanuit een tussen-persoonsper-
spectief, respectievelijk een binnen-persoonsperspectief. 

Hoe interacteert affect met cognitie en andere gedragsdeter-
minanten? 

Lange tijd werden affect en cognitie gezien als componenten van 
attitude (e.g., Breckler, 1984). Attitude wordt gedefinieerd als een zeer 
globale evaluatie van een gedrag die aangeeft in hoeverre het gedrag als 
positief of negatief wordt beschouwd (Breckler & Wiggins, 1989; Crites, 
Fabrigar, & Petty, 1994). Aan het idee dat affect en cognitie compo-
nenten zijn van attitude, ligt de veronderstelling ten grondslag dat 
affect en cognitie beide bijdragen aan de globale evaluatie van een 
gedrag. Dit idee komt onder meer tot uiting in de theorie van gepland 
gedrag (TGG; Ajzen, 1985; Ajzen, 1991), waarin de term attitude 
verwijst naar “de evaluatie van een object, concept, of gedrag in termen 
van voordelig of nadelig, goed of slecht, aangenaam of onaangenaam” 
(Fishbein & Ajzen, 2010, p. 78). In lijn met het idee dat affect en cognitie 
componenten zijn van attitude, omvat deze definitie van attitude globale 
evaluaties, evenals evaluaties in meer affectieve en cognitieve termen. 
De TGG stelt dat iemands attitude ten opzichte van een gedrag, samen 
met zijn of haar waargenomen sociale norm en controle over het gedrag, 
zijn of haar intentie bepaalt om dat gedrag wel of niet uit te voeren. De 
intentie wordt op haar beurt gezien als de belangrijkste determinant 
van het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag. 

Hoewel affect en cognitie traditioneel worden gezien als compo-
nenten van één construct (i.e., attitude), hebben onderzoeken aange-
toond dat zij van elkaar kunnen worden onderscheiden. Tevens kunnen 
affect en cognitie worden onderscheiden van attitude wanneer deze op 
een globale manier wordt geoperationaliseerd (e.g., in termen van goed 
versus slecht, positief versus negatief, etc.) (Crites et al., 1994; 
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Trafimow & Sheeran, 1998; Van den Berg, Manstead, Van der Pligt, & 
Wigboldus, 2005). Een aantal onderzoekers heeft affect, cognitie en 
attitude daarom beschouwd als individuele concepten. Dit roept de 
vraag op hoe deze constructen aan elkaar gerelateerd zijn. Op basis van 
de notie dat affectieve en cognitieve evaluaties worden samengevat in 
een globale evaluatie (i.e., attitude), zou men verwachten dat affect en 
cognitie beide attitude beïnvloeden. Die verwachting wordt inderdaad 
ondersteund door sommige onderzoeken (Breckler & Wiggins, 1989; 
Crites et al., 1994; Trafimow & Sheeran, 1998). In andere onderzoeken 
is attitude buiten beschouwing gelaten en zijn affect en cognitie 
gepositioneerd als determinanten van intentie. Deze studies wijzen over 
het algemeen uit dat zowel affect als cognitie intentie beïnvloeden en 
dat de invloed van affect groter is (French et al., 2005; Kraft, Rise, 
Sutton, & Røysamb, 2005; Lawton et al., 2009; Lowe, Eves, & Carroll, 
2002). Deze bevindingen roepen twee vragen op. Ten eerste: beïnvloeden 
affect en cognitie intentie onafhankelijk van attitude? Het idee dat 
affect en cognitie componenten zijn van attitude suggereert dat hun 
invloed op intentie grotendeels door attitude wordt gemedieerd. Als 
affect en cognitie een directe invloed hebben op intentie, onafhankelijk 
van attitude, wordt dat idee in twijfel getrokken. Ten tweede: geldt de 
bevinding dat affect een sterkere invloed uitoefent op intentie dan 
cognitie voor een groot aantal gezondheidsgedragingen? Hoewel in 
eerdere studies consistent bleek dat affect een betere voorspeller was 
van intentie dan cognitie, is het nog maar zeer de vraag in hoeverre 
deze bevinding kan worden gegeneraliseerd naar andere gezondheids-
gedragingen. De meeste eerdere studies hebben namelijk slechts een of 
twee gedragingen onderzocht.  

In hoofdstuk twee worden deze twee vragen behandeld. Voor een 
groot aantal gezondheidsgedragingen wordt onderzocht of de invloed 
van affect en cognitie op intentie direct is, of dat zij wordt gemedieerd 



 

144 

door attitude. De resultaten wijzen uit dat affect, en voor sommige 
gedragingen ook cognitie, een directe invloed heeft op intentie, onge-
medieerd door attitude. Dit resultaat trekt het idee dat affect en 
cognitie componenten zijn van attitude in twijfel en geeft aan dat affect 
en cognitie beter kunnen worden gezien als individuele, onafhankelijke 
constructen dan als componenten van attitude. In lijn met eerdere 
studies, gaven de resultaten aan dat affect een grotere invloed heeft op 
intentie dan cognitie (French et al., 2005; Kraft et al., 2005; Trafimow et 
al., 2004). Dit gold echter niet voor alle onderzochte gedragingen. 
Intenties met betrekking tot sport- en dieetgedrag werden bijvoorbeeld 
wel meer door affect bepaald, maar gedragingen met betrekking tot 
gebitsverzorging (zoals ten minste twee keer per dag de tanden poetsen 
en dagelijks gebruik van tandenstokers of flosdraad) werden juist meer 
door cognitie bepaald. Toekomstig onderzoek zou kunnen wordt toege-
spitst op het identificeren van gedragskarakteristieken die voorspellen 
of een gedrag vooral wordt bepaald door affect of cognitie. Mogelijk is 
het verschil tussen promotiegedragingen en detectiegedragingen hierbij 
van belang (e.g., het gebruik van een condoom [preventie] versus het 
laten testen op SOA’s [detectie]). Deze veronderstelling volgt uit het idee 
dat een mogelijke gezondheidsdreiging inherent is aan de beslissing om 
een detectiegedrag uit te voeren en dat een dergelijke dreiging sterke 
emotionele reacties oproept die de beslissing kunnen beïnvloeden 
(Millar & Millar, 1993a). Promotiegedragingen daarentegen, dragen 
weinig risico voor de gezondheid met zich mee. Daardoor zullen 
affectieve reacties beperkt blijven en kunnen individuen zich sterker 
richten op de instrumentele uitkomsten van het gedrag. Een andere 
gedragskarakteristiek die mogelijk van invloed is op de mate waarin een 
gedrag op affect en cognitie is gebaseerd, is de termijn waarbinnen 
affectieve en cognitieve consequenties worden verwacht. Gedragingen 
waarvan de affectieve gevolgen op korte termijn worden verwacht en de 
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instrumentele gevolgen op lange termijn (e.g.,  sporten), worden 
mogelijk meer door affect beïnvloed dan door cognitie. Cognitie zou een 
sterkere determinant kunnen zijn van gedrag waarvan de 
instrumentele consequenties meer in de nabije toekomst liggen (e.g., het 
dragen van een veiligheidsgordel biedt direct veiligheid). 

Uit de resultaten van hoofdstuk twee bleek dat affect een unieke 
invloed had op intentie, onafhankelijk van attitude. Dit suggereert dat 
affect als uniek construct kan worden beschouwd en dat het los van 
attitude kan worden gemeten. Dit roept de vraag op hoe affect zich 
verhoudt met andere gedragsdeterminanten. Kiviniemi et al. (2007) 
hebben geopperd dat affect mogelijk fungeert als een mentale shortcut 
in het nemen van beslissingen. Dat wil zeggen dat sociaal-cognitieve 
determinanten, zoals die beschreven in de TGG, resulteren in een gevoel 
op basis waarvan beslissingen worden gemaakt. Zo kunnen individuen 
een positief gevoel ontwikkelen voor gedragingen die veel voordelen 
hebben, sociaal geaccepteerd zijn en gemakkelijk kunnen worden 
uitgevoerd. Individuen kunnen daarentegen een negatief gevoel ont-
wikkelen voor gedragingen die veel nadelen hebben, waarop wordt 
neergekeken en die moeilijk uit te voeren zijn. Wanneer dat affect ten 
opzichte van een gedrag eenmaal is gevormd, kan het gebruikt worden 
als basis voor toekomstige beslissingen met betrekking tot dat gedrag. 
Het gebruik van affect als basis voor gedragsbeslissingen zou zeer 
effectief kunnen zijn omdat het waarnemen van gevoelens mogelijk 
resulteert in snellere evaluaties dan het beoordelen van de voor- en 
nadelen van een gedrag (Fiske & Pavelchak, 1986; Pham, Cohen, 
Pracejus, & Hughes, 2001; Slovic, Peters, Finucane, & MacGregor, 
2005).  

Als affect opereert als mentale shortcut in het nemen van 
beslissingen, zou het de invloed van de TGG-variabelen op intentie 
moeten mediëren. Dit is in hoofdstuk drie getest voor een groot aantal 



 

146 

gezondheidsgedragingen. De resultaten geven aan dat de invloed van 
attitude en waargenomen gedragscontrole op intentie gedeeltelijk wordt 
gemedieerd door affect. Affect kan dus gedeeltelijk optreden als shortcut 
in het nemen van beslissingen, maar elk van de TGG-variabelen heeft 
tevens een unieke invloed op intentie, onafhankelijk van affect. Hoewel 
de rol van affect in het nemen van gedragsbeslissingen beperkt is, geven 
deze resultaten samen met die van hoofdstuk twee duidelijk aan dat het 
nemen van beslissingen niet enkel het resultaat is van een rationeel 
proces waarin de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. 
Traditionele attitudetheorie en de TGG beschouwen affect als een 
distale gedragsdeterminant die intentie enkel beïnvloedt via attitude. 
De resultaten van de studies die in dit proefschrift worden besproken 
leveren echter sterk bewijs voor het idee dat affect een proximale 
determinant van intentie is. Affect heeft een directe invloed op intentie, 
onafhankelijk van attitude en andere TGG-variabelen. Deze resultaten 
suggereren dat affect een meer prominente positie in de TGG toebedeeld 
zou moeten worden. Indien dat niet gebeurt, zal dat resulteren in een 
forse onderschatting van de invloed van affect op het maken van 
gezondheidsbeslissingen. 

Hoe wordt het beslissingsproces beïnvloed door individuele 
verschillen in de mate waarin men zich baseert op affect en 
cognitie?  

De meeste eerdere studies die de invloed van affect en cognitie op 
het maken van gezondheidsbeslissingen hebben onderzocht, hebben 
daarbij een tussen-persoonsdesign gehanteerd. Een dergelijk design 
maakt het mogelijk om over een groot aantal mensen de sterkte van 
gedragsdeterminanten te meten. Zo werd in hoofdstuk twee aangetoond 
dat affect een sterkere determinant was van de intentie om dagelijks 
twee stuks fruit te eten en dat cognitie een sterkere determinant was 
van de intentie om voor controle naar de tandarts te gaan. Deze effecten 
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zijn dus aangetoond onder een grote groep respondenten. Er is nog maar 
weinig bekend over individuele verschillen in de mate waarin men 
gezondheidsbeslissingen baseert op affect en cognitie. Onderzoek toont 
aan dat er betrouwbare individuele verschillen bestaan in de mate 
waarin men hun attitudes baseert op affect en cognitie (Huskinson & 
Haddock, 2004; Trafimow et al., 2004). Sommige mensen baseren hun 
attitudes vooral op affect, anderen vooral op cognitie en weer anderen in 
gelijke mate op affect en cognitie. Ondanks de potentiële invloed van 
zulke individuele verschillen op het nemen van gezondheidsbeslissingen 
en op de effectiviteit van gezondheidscommunicatie, is er weinig onder-
zoek uitgevoerd naar de invloed van deze individuele verschillen op het 
maken van gezondheidsbeslissingen. Dit proefschrift draagt bij aan de 
bestaande literatuur door aan te tonen dat individuele verschillen in de 
mate waarin gezondheidsbeslissingen worden gebaseerd op affect en 
cognitie van invloed zijn op de intentie-gedrags-relatie (hoofdstuk vier) 
en dat deze individuele verschillen een goede basis vormen voor advies-
op-maat (hoofdstuk vijf). 

De kloof tussen intentie en gedrag is een bekende beperking van 
verschillende gedragsmodellen, waaronder de theorie van gepland 
gedrag. Intentie wordt gezien als een directe determinant van gedrag, 
maar de empirische relatie tussen intentie en gedrag is verre van 
perfect (Sheeran, 2002). Persuasieve communicatie richt zich vaak op de 
determinanten van intentie. Het idee daarachter is dat verandering in 
die determinanten tevens zal leiden tot intentieverandering en uitein-
delijk tot gedragsverandering. De kloof tussen intentie en gedrag 
impliceert echter dat gedrag ongewijzigd kan blijven, ook al slagen 
persuasieve berichten erin intentie te veranderen. Een goed begrip van 
de kloof tussen intentie en gedrag is dus essentieel voor het vergroten 
van de effectiviteit van persuasieve berichten. 
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Hoofdstuk vier toont aan dat individuele verschillen in de mate 
waarin mensen hun intenties baseren op affect voorspellend zijn voor de 
intentie-gedragsrelatie. Naarmate mensen hun intenties sterker op 
affect baseren, is de kans groter dat zij hun intenties in daden omzetten. 
Mensen die het affect gerelateerd aan een bepaald gedrag negeren 
wanneer zij hun intentie met betrekking tot dat gedrag vormen, zullen 
hun intentie mogelijk veranderen wanneer het uitvoeren van het gedrag 
dichterbij komt en de affectieve gevolgen duidelijker worden. Zo zullen 
mensen die hun intentie om te sporten niet baseren op het affect dat zij 
met sporten associëren mogelijk afwijken van hun intentie en besluiten 
om niet te sporten wanneer het moment van sporten dichterbij komt en 
het fysieke ongemak helderder wordt. Mensen die hun intentie sterk op 
affect baseren zullen daarentegen intenties hebben die een grotere kans 
hebben om in gedrag te worden omgezet. Hoofdstuk vier toont tevens 
aan dat de mate waarin mensen hun intenties op cognitie baseren geen 
invloed heeft op de intentie-gedragsrelatie. De resultaten van hoofdstuk 
vier laten dus opnieuw zien dat affect een grote invloed heeft op het 
maken van gezondheidsbeslissingen. Ze geven ook aan dat het bestu-
deren van individuele verschillen ons helpt het maken van gezondheids-
beslissingen beter te begrijpen. Meer specifiek kan worden gezegd dat 
gedragsmodellen gezondheidsgedragingen beter zullen voorspellen 
wanneer zij individuele verschillen in de mate waarin intenties zijn 
gebaseerd op affect opnemen als moderator van de intentie-gedrags-
relatie. 

Het aanspreken van affect en cognitie middels 
gezondheidsboodschappen 

De studies waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd, tonen 
aan dat affect een belangrijke rol speelt in het maken van gezondheids-
beslissingen. Het aanspreken van affect in gezondheidsboodschappen is 
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derhalve een veelbelovende persuasieve strategie. Er is momenteel 
echter weinig bekend over hoe affect effectief kan worden aangesproken 
middels gezondheidsboodschappen. Dit proefschrift beantwoordt deze 
leemte in de wetenschappelijke literatuur door in te gaan op twee 
belangrijke vragen: “Wat is het effect van affectieve en cognitieve 
boodschappen op individuen die hun beslissingen vooral baseren op 
affect dan wel cognitie?” en “Kunnen verschillende boodschapeigen-
schappen die inspelen op het onderscheid tussen affect en cognitie 
effectief worden gecombineerd in gezondheidsboodschappen?”. Deze 
twee vragen worden in de volgende secties achtereenvolgens behandeld. 

Het aanpassen van boodschappen aan de mate waarin mensen 
hun beslissingen op affect en cognitie baseren 

In de vorige sectie werd duidelijk dat individuele verschillen in de 
mate waarin mensen hun beslissingen baseren op affect en cognitie ons 
helpen het maken van beslissingen te begrijpen. Dergelijke individuele 
verschillen hebben mogelijk ook praktische implicaties. Individuen die 
verschillen in de mate waarin ze hun beslissingen baseren op affect en 
cognitie reageren mogelijk verschillend op affect- en cognitiegerichte 
gezondheidsboodschappen. Hierover zijn in de literatuur twee conflic-
terende hypothesen opgesteld. De eerste voorspelt dat boodschappen 
effectiever zijn wanneer ze qua inhoud congruent zijn aan hetgeen 
waarop mensen hun attitudes baseren (Edwards, 1990). Met andere 
woorden, affectieve boodschappen zullen effectiever zijn in het over-
tuigen van mensen die hun attitude vooral of affect baseren en 
cognitieve boodschappen zullen effectiever zijn in het overtuigen van 
mensen die hun attitude vooral op cognitie baseren. De redenering 
achter deze hypothese is dat het aanspreken van de sterkste de-
terminant (affect of cognitie) van attitude het effectiefst is, simpelweg 
omdat deze determinant het meeste invloed heeft op attitude. De tweede 
hypothese voorspelt exact het tegenovergestelde, namelijk dat bood-
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schappen het meest effectief zijn wanneer ze incongruent zijn aan de 
attitudebasis (Millar & Millar, 1990). Deze hypothese is gebaseerd op de 
aanname dat de dominante attitudebasis (affect of cognitie) waarschijn-
lijk sterk is en resistent tegen verandering. De niet-dominante 
attitudebasis is mogelijk zwakker en vatbaarder voor argumenten. 
Mensen zouden daarom effectiever overtuigd kunnen worden door de 
niet-dominante attitudebasis aan te spreken. Eerdere studies hebben 
voor beide hypothesen ondersteuning gevonden (e.g., Edwards, 1990; 
Millar & Millar, 1990; Millar & Millar, 1993b; See, Petty, & Fabrigar, 
2008). Hoofdstuk vijf helpt deze tegenstrijdige resultaten te verklaren 
door aan te tonen dat de effectiviteit van congruente en incongruente 
boodschappen afhangt van 1) de manier waarop attitudebasis is 
geoperationaliseerd (eigen inschatting versus structureel gemeten) en 2) 
de afhankelijke variabele (beoordeling van de boodschap versus attitude 
en intentie). 

In hoofdstuk vijf worden twee manieren om attitudebasis te meten 
onderscheiden: meta-basis en structurele basis. Meta-basis duidt op de 
eigen inschatting van de attitudebasis. Om meta-basis te meten, wordt 
mensen simpelweg gevraagd in welke mate zij hun attitudes baseren op 
affect of cognitie. Structurele basis is een meer objectieve maat voor 
attitudebasis. Deze wordt bepaald door van individuen het affect, de 
cognitie en de attitude ten opzichte van een aantal gezondheids-
gedragingen te meten. De attitudescores worden vervolgens ge-
correleerd met de affectscores en met de cognitiescores, waarna de 
sterkte van deze twee correlaties wordt vergeleken. Mensen hebben een 
affectieve structurele basis wanneer hun attitude-affectcorrelatie 
sterker is dan de attitude-cognitiecorrelatie en ze hebben een cognitieve 
structurele basis wanneer hun attitude-cognitiecorrelatie sterker is dan 
hun attitude-affectcorrelatie. 
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Hoofdstuk vijf laat zien dat mensen boodschappen positiever 
beoordelen wanneer die congruent zijn aan hun meta-basis. Dit strookt 
met eerder onderzoek dat suggereert dat mensen meer geïnteresseerd 
zijn in informatie die past bij hun meta-basis (See et al., 2008). Hiermee 
is echter niet gezegd dat mensen sterker overtuigd worden door 
dergelijke boodschappen. Of boodschappen congruent of incongruent 
waren aan de meta-basis had namelijk geen invloed op attitudes en 
intenties. 

Attitudes en intenties werden beïnvloed door de mate waarin 
boodschappen congruent waren aan de structurele basis. Boodschappen 
die incongruent waren aan de structurele basis resulteerden in 
positievere attitudes en intenties dan boodschappen die er congruent 
aan waren. Dit resultaat ondersteunt de hypothese dat de dominante 
attitudebasis sterk is en resistent tegen verandering. Boodschappen die 
congruent zijn aan de dominante attitudebasis bieden argumenten die 
ingaan tegen de dominante overtuigingen van de ontvanger, hetgeen 
mogelijk psychologische weerstand tegen de boodschap oproept. Een 
boodschap die incongruent is aan de dominante attitudebasis, valt de 
dominante overtuigingen niet aan, omdat deze een andere soort 
informatie biedt. Dat is mogelijk minder bedreigend dan een boodschap 
die wel dominante overtuigingen aanvalt. Boodschappen die incon-
gruent zijn aan de dominante attitudebasis stuiten daarom mogelijk op 
minder weerstand, waardoor deze boodschappen persuasiever zijn dan 
boodschappen die congruent zijn aan de dominante attitudebasis. 
Kortom, de resultaten tonen aan dat mensen een voorkeur hebben voor 
informatie die congruent is aan hun eigen inschatting van hun 
attitudebasis, maar ze worden overtuigd door informatie die incon-
gruent is aan hun structurele attitudebasis. 
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Het combineren van boodschapeigenschappen die inspelen op 
het onderscheid tussen affect en cognitie 

Aangezien affect een belangrijke determinant is van gezondheids-
gedrag, zijn gezondheidsboodschappen die inspelen op affect een 
veelbelovende persuasieve strategie. Er is echter weinig bekend over 
hoe boodschappen geformuleerd zouden moeten worden om een 
affectieve impact te bewerkstelligen. Twee mogelijkheden die in eerdere 
studies zijn onderzocht, zijn 1) het gebruik van boodschappen met een 
narratieve (versus objectieve) stijl en 2) het gebruik van argumenten 
met betrekking tot de affectieve (versus instrumentele) consequenties 
van het aanbevolen gedrag. Hoofdstuk zes beschrijft het effect van het 
combineren van deze boodschapeigenschappen. 

Narratieve boodschappen zijn boodschappen die informatie 
presenteren in een verhalende stijl. Ze worden ontworpen met als doel 
de aandacht te grijpen en bevatten emotioneel-aantrekkelijke infor-
matie, zoals iemands persoonlijke ervaringen met het aanbevolen 
gedrag. Boodschappen geschreven in een objectieve stijl daarentegen, 
zijn ontworpen met als doel mensen te overtuigen door hen feiten voor 
te leggen. Volgens het transportation imagery model “transporteren” 
narratieve boodschappen de lezer naar de verhaalwereld (Green & 
Brock, 2002). De psychologische staat van getransporteerd worden, kan 
worden beschreven als “een samensmelting van aandacht, verbeelding 
en gevoelens gericht op gebeurtenissen in het verhaal” (Green, 2004, p. 
247). Deze psychologische staat kan overtuiging faciliteren door het 
verminderen van de cognitieve activiteiten die ten grondslag liggen aan 
het bieden van weerstand tegen boodschappen (zoals het formuleren 
van tegenargumenten) (De Wit, Das, & Vet, 2008; Green, 2004; 
Niederdeppe, Shapiro, & Porticella, 2011). Eerder onderzoek heeft 
aangetoond dat narratieve boodschappen sterkere emotionele reacties 
opwekken dan objectieve boodschappen (Kopfman, Smith, Yun, & 
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Hodges, 1998; McQueen & Kreuter, 2010). Deze bevinding suggereert 
dat narratieve boodschappen de potentie hebben om effectief in te 
spelen op het affect van mensen. 

Een tweede techniek die kan worden ingezet om in te spelen op het 
affect van mensen, is het gebruik van argumenten met betrekking tot de 
affectieve consequenties van het aan bevolen gedrag, in tegenstelling tot 
de instrumentele consequenties. Gezondheidsboodschappen met betrek-
king tot alcoholgebruik zouden bijvoorbeeld kunnen beargumenteren 
dat het afzien van overmatig alcoholgebruik gevoelens van lethargie 
voorkomt (affectief argument), of dat het het uitgeven van veel geld 
voorkomt (instrumenteel argument). Eerder is aangetoond dat affectieve 
argumenten inspelen op het affect van individuen en dat instrumentele 
argumenten inspelen op hun cognitie (Millar & Millar, 1993a). Zowel 
affectieve argumenten als een narratieve stijl kunnen dus gebruikt 
worden om in te spelen op het affect van mensen, terwijl instrumentele 
argumenten en een objectieve stijl gebruikt kunnen worden om hun 
cognitie aan te spreken. 

Welke effecten het combineren van de verschillende stijlen (narra-
tief en objectief) met de verschillende argumenten (affectief en instru-
menteel) heeft, is nog niet eerder onderzocht. Hoofdstuk zes toont aan 
dat de persuasieve kracht van objectieve boodschappen onafhankelijk is 
van het type argumenten dat erin wordt gebruikt. Narratieve bood-
schappen daarentegen werden positiever geëvalueerd, persuasiever 
geacht en resulteerden in positievere intenties wanneer ze affectieve 
(versus instrumentele) argumenten bevatten. Narratieve boodschappen 
die affectieve argumenten bevatten waren persuasiever dan narratieve 
boodschappen die instrumentele argumenten bevatten, omdat ze 
resulteerden in meer transportatie en minder psychologische weerstand. 
Dit suggereert dat instrumentele argumenten niet goed passen in een 
verhaal over iemands persoonlijke ervaringen (een narratieve bood-
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schap). Mensen verwachten waarschijnlijk affectieve, maar niet 
instrumentele, argumenten te lezen in narratieve berichten. Instru-
mentele argumenten springen daardoor mogelijk sterk uit de tekst naar 
voren, hetgeen resulteert in verminderde transportatie en hogere 
psychologische weerstand tegen de boodschap. In tegenstelling tot 
narratieve berichten, spelen objectieve berichten vooral in op rationele 
overwegingen. De reden dat het type argumenten geen invloed heeft op 
de effectiviteit van objectieve boodschappen is mogelijk dat zowel 
affectieve als instrumentele consequenties worden beschouwd als 
geldige overwegingen in het maken van een rationele beslissing. 
Verwachten gevoelens van spijt te ervaren (affectief argument) en 
minder helder te kunnen nadenken (instrumenteel argument) als gevolg 
van overmatig alcoholgebruik, kunnen bijvoorbeeld allebei worden 
beschouwd als geldige overwegingen in een rationele evaluatie van 
overmatig alcoholgebruik. 

Tegenwoordig wordt het gebruik van narratieve gezondheidsbood-
schappen steeds vaker toegepast. De mogelijkheid van narratieve bood-
schappen om weerstand tegen de boodschap te verminderen, maakt het 
gebruik van narratieve boodschappen een veelbelovend instrument in 
de gezondheidsbevordering. Toch geven eerdere onderzoeken niet 
eenduidig aan dat narratieve berichten overtuigender zijn dan 
objectieve berichten. Uit sommige studies blijkt dat narratieve berichten 
persuasiever zijn, uit andere blijkt het tegenovergestelde (Allen & 
Preiss, 1997; Baesler & Burgoon, 1994). De resultaten van hoofdstuk zes 
bieden inzicht in waarom sommige narratieve boodschappen minder 
effectief zijn dan andere. Het type argumenten dat in het bericht wordt 
gebruikt is belangrijke factor in de effectiviteit ervan. Uit hoofdstuk zes 
blijkt dat narratieve berichten die affectieve argumenten bevatten 
persuasiever zijn dan narratieve berichten die instrumentele argu-
menten bevatten.  
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In hoofdstuk zes is een onderzoek beschreven naar twee boodschap-
eigenschappen die inspelen op het onderscheid tussen affect en cognitie: 
stijl van de boodschap en type argumenten. Er is een aantal andere 
boodschapeigenschappen die mogelijk ook gemanipuleerd kunnen 
worden om in te spelen op het affect versus de cognitie van mensen. 
Mayer en Tormala (2010) bijvoorbeeld verwisselden in hun boodschap 
het woord “feel” met het woord “think” (e.g., “I feel / think that donating 
blood is one of the most important contributions I can make to society”). 
Een andere techniek om in te spelen op affect versus cognitie is het 
beschrijven van een object op een manier die een gevoel oproept versus 
het te beschrijven op een objectieve manier. Zo stelden Fabrigar en 
Petty (1999) mensen bloot aan een boodschap die was bedoeld om 
positieve gevoelens ten opzichte van een fictief dier op te roepen, of aan 
een boodschap die er positieve feitelijke informatie over gaf. Nog een 
andere techniek is het plaatsen van verschillende typen afbeeldingen bij 
de boodschap, bijvoorbeeld emotieopwekkende foto’s versus dia-
grammen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het 
verhelderen welke typen manipulaties het meest effectief zijn in het 
aanspreken van affect versus cognitie. Naast het onderzoeken van de 
afzonderlijke effecten van deze manipulaties zou onderzocht kunnen 
worden wat het effect is van het combineren van de verschillende 
technieken in een boodschap. Zoals in hoofdstuk zes is aangetoond, kan 
het inzetten van de juiste combinatie van boodschapeigenschappen de 
effectiviteit van persuasieve communicatie aanzienlijk verbeteren. 

Praktische implicaties 

Hoofdstukken twee tot en met vier belichten de belangrijke rol van 
affect in het maken van gezondheidsbeslissingen. De hoofdstukken 
laten zien dat affect een proximale determinant is van gedragsintentie 
en dat de kans dat individuen hun intentie omzetten in gedrag groter is 
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naarmate zij hun intentie sterker op affect baseren. Deze resultaten 
suggereren dat het aanspreken van affect een veelbelovende per-
suasieve strategie is. Gezondheidsbevorderaars zouden daarom moeten 
overwegen om boodschappen te ontwikkelen die inspelen op affect. 

Aangezien affect een grote directe invloed heeft op de intentie om 
zich gezond te gedragen, zouden gezondheidsbevorderaars affect kunnen 
aanspreken om de intentie in positieve richting te veranderen. Hierbij 
moet de kanttekening geplaatst worden dat hoewel affect een sterkere 
determinant was van de meeste gezondheidsgedragingen dan cognitie, 
er een aantal uitzonderingen op die regel waren. Gezondheidsbevor-
deraars zouden er dus goed aan doen om te onderzoeken of affect of 
cognitie een grotere invloed uitoefent op het specifieke gedrag dat zij 
willen veranderen, alvorens de persuasieve boodschappen te ont-
wikkelen. 

Hoofdstuk vier laat zien dat individuen die hun intenties sterk 
baseren op affect een grotere kans hebben om hun intentie om te zetten 
in gedrag dan individuen die hun intentie zwak baseren op affect. De 
mate waarin individuen hun intentie op cognitie baseren is niet van 
invloed op de sterkte van de relatie tussen intentie en gedrag. Hieruit 
kunnen twee praktische implicaties worden gedestilleerd. Ten eerste 
dat affectieve boodschappen niet alleen kunnen worden gebruikt om 
intenties ten opzichte van het uitvoeren van gezondheidsgedragingen te 
veranderen, maar ook om intenties te creëren die een grotere kans 
hebben in gedrag te worden omgezet. Het inzetten van affectieve 
boodschappen zou daarom bijzonder geschikt kunnen zijn in situaties 
waarin van mensen gedrag wordt verwacht waarmee zij onbekend zijn. 
In dergelijke situaties hebben de betreffende personen nog geen intentie 
gevormd met betrekking tot het gedrag. Als de eerste informatie die zij 
over het gedrag ontvangen affectief van aard is, zullen zij hun intenties 
sterk baseren op affect en is de kans dus groot dat deze intenties in 
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gedrag worden omgezet. Een tweede praktische implicatie is dat 
gezondheidsinterventies zouden moeten inspelen op individuele 
verschillen in de mate waarin mensen hun intenties baseren op affect. 
Zo zouden strategieën die erop zijn gericht om de intentie-gedragsrelatie 
te versterken – zoals het formuleren van implementatie-intenties en het 
induceren van verre-toekomstperspectieven (zie Gollwitzer, 1993; 
Strathman, Gleicher, Boninger, & Edwards, 1994) – met name effectief 
kunnen zijn voor mensen die weinig rekening houden met affect 
wanneer zij hun intentie vormen. Deze mensen hebben namelijk de 
grootste discrepantie tussen hun intentie en gedrag. 

Individuele verschillen in de mate waarin mensen hun beslissingen 
baseren op affect en cognitie kunnen ook dienen als basis voor advies-
op-maat. Hoofdstuk vijf liet zien dat individuen boodschappen positiever 
beoordelen wanneer die congruent zijn aan hun meta-base (i.e., hun 
eigen beoordeling van of hun attitude meer op affect of cognitie is 
gebaseerd). Zo hadden mensen die hun attitude beoordeelden als 
cognitief van aard een voorkeur voor boodschappen die de instrumentele 
(versus affectieve) consequenties van het gepropageerde gedrag bena-
drukten. De invloed van de interactie tussen meta-base en argument-
type ging echter niet verder dan de beoordeling van de boodschap. Of de 
boodschap congruent of incongruent was met meta-base had geen 
invloed op attitude- en intentieverandering. Wanneer het doel is om te 
overtuigen, zouden gezondheidsbevorderaars daarom niet moeten 
vertrouwen op communicatie die congruent is aan de meta-base. 
Wanneer het doel niet is om te overtuigen, maar om te informeren, kan 
het ontwikkelen van boodschappen die congruent zijn aan de meta-base 
wel een effectieve strategie zijn. Mensen hebben immers een voorkeur 
voor dergelijke boodschappen. 

Voor het ontwikkelen van persuasieve advies-op-maat, kunnen 
gezondheidsbevorderaars beter inspelen op de structurele basis (i.e., een 
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correlatiemaat die aangeeft of de attitude van individuen sterker 
gerelateerd is aan hun affect of cognitie). Om attitudes te veranderen, 
worden gewoonlijk boodschappen ingezet die zich richten op de 
overtuigingen die het sterkst gerelateerd zijn aan die attitudes. 
Hoofdstuk vijf toont aan dat dat niet altijd de meest effectieve strategie 
is. Wanneer het gaat om overmatig alcoholgebruik, resulteerden bood-
schappen die incongruent waren aan de structurele basis in positievere 
attitude- en intentieverandering dan boodschappen die er congruent aan 
waren. De dominante overtuigingen zijn mogelijk resistenter tegen 
verandering en dus minder vatbaar voor persuasieve argumenten. 
Gezondheidsbevorderaars zouden dus moeten overwegen om de minder 
dominante overtuigingen aan te spreken, in plaats van de dominante. 

Een laatste belangrijke implicatie van de bevindingen in dit proef-
schrift heeft betrekking op de inhoud van narratieve boodschappen. Het 
inzetten van narratieve boodschappen kan een effectieve strategie zijn 
om mensen te overtuigen (Baesler & Burgoon), onder meer omdat 
dergelijke boodschappen inspelen op affect (Kopfman et al., 1998; 
McQueen & Kreuter, 2010). De effectiviteit van narratieve bood-
schappen is echter sterk afhankelijk van het type argumenten dat erin 
wordt gebruikt. Narratieve boodschappen waarin affectieve argumenten 
worden gebruikt, resulteren in minder psychologische weerstand en 
meer transportatie dan narratieve boodschappen waarin instrumentele 
argumenten worden gebruikt. Narratieve boodschappen met affectieve 
argumenten zijn daardoor persuasiever dan die met instrumentele 
argumenten. Ontwikkelaars van gezondheidsboodschappen zouden er 
daarom goed aan doen om hun narratieve boodschappen in te vullen 
met affectieve, in plaats van instrumentele, argumenten. 
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Overtuigen middels feiten of gevoelens? 

De studies die in dit proefschrift worden beschreven laten duidelijk 
zien dat affect een grote rol speelt in het maken van gezondheids-
beslissingen. Affect zou daarom centraal gepositioneerd moeten worden 
in gedragstheorieën. Betekent dit dat affect altijd het mikpunt zou 
moeten zijn van gezondheidsboodschappen? Nee. Affect is belangrijk, 
maar ook de meer traditionele sociaal-cognitieve gedragsdeterminanten 
hebben een grote invloed op gedragsbeslissingen. Daarbij komt dat er 
grote variatie is in de mate waarin individuen hun beslissingen baseren 
op affect en cognitie. Deze individuele verschillen zijn direct gelinkt aan 
de mate waarin mensen vatbaar zijn voor affectieve en cognitieve bood-
schappen. Niet alle individuen zijn dus even vatbaar voor affectieve 
boodschappen. Dat gezegd hebbende, affect heeft een grotere invloed op 
gezondheidsbeslissingen dan voorheen werd aangenomen en er is grote 
winst te behalen wanneer we er meer aandacht aan schenken. Gezond-
heidsbevorderaars zouden het aanspraken van affect dus moeten 
beschouwen als een centraal doel van hun persuasieve boodschappen. 

 
 
 




