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Annemiek J. Linn, Monique Alblas, Julia van Weert & Nadine Bol*

Een kwestie van voorkeur?
Een experimentele studie naar het aanpassen van

gezondheidsinstructies aan de voorkeur voor modaliteit van de
ontvanger

Inleiding

Online informatie kan door middel van verschillende modaliteiten aangeboden wor-
den. Modaliteiten die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden zijn tekst, tekst met
ondersteunende afbeeldingen of video. De cognitive theory of multimedia learning
(CTML) tracht te verklaren waarom instructies in bepaalde modaliteiten anders ver-
werkt en onthouden worden dan instructies in andere modaliteiten. Deze modalitei-
ten kunnen de wijze waarop informatie begrepen en onthouden wordt significant
beïnvloeden (Chang, 2013). Het correct onthouden van informatie is een fundamen-
tele intermediaire stap wanneer gedragsverandering wordt beoogd (Linn, Van
Weert, Jansen, Smit & Van Dijk, 2013). In empirische onderzoeken naar de effecten
van verschillende modaliteiten zijn de resultaten echter inconsistent (Labranche,
Helweg-Larsen, Byrd & Choquette, 1997; Michas & Berry, 2000; Whatley, Mamdani
& Upshur, 2002). Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat de voorkeur voor
een bepaalde modaliteit in deze onderzoeken meestal genegeerd wordt.
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Instructies voor gezondheidsbevordering en/of gedragsverandering die zijn aange-
past aan de behoeften van de ontvanger worden als relevanter beschouwd door de
ontvanger dan niet-aangepaste instructies en worden daardoor beter verwerkt (Kreu-
ter & Wray, 2003). Tot op heden is het aanpassen van de boodschap voornamelijk
toegepast door de inhoud van de boodschap aan te passen op de ontvanger. Recente-
lijk wordt aanbevolen om te zoeken naar andere manieren van het aanpassen van
boodschappen aan de voorkeuren van de gebruiker (Smit, Linn & Van Weert, 2015).
Meerdere auteurs wijzen op de behoefte aan onderzoek naar de invloed van het aan-
passen aan voorkeuren voor een modaliteit voor het optimaliseren van het onthou-
den van instructies (o.a. Smit et al., 2015) en intentie tot gedragsverandering (Van
Hooijdonk, 2008; Mayer, 2001). Door rekening te houden met de individuele voor-
keuren voor modaliteit kan de effectiviteit van gezondheidsinstructies mogelijk wor-
den vergroot.

Het doel van deze studie is om de inconsistentie uit eerder onderzoek naar de
effecten van modaliteit te verklaren door te onderzoeken of de effectiviteit van
bestaande instructies groter is wanneer de modaliteit van de instructies wordt aan-
gepast aan de voorkeur van de ontvanger, dan wanneer de instructies in een niet-
aangepaste modaliteit aangeboden worden. We zijn daarbij speciaal geïnteresseerd
in het onthouden van informatie en de intentie tot gedragsverandering.

Het effect van het aanpassen van de modaliteit aan de voorkeur van de ontvanger
wordt onderzocht bij instructies voor borstzelfonderzoek. Borstkanker is de meest
voorkomende vorm van kanker onder vrouwen (Jemal et al., 2008). Hoe eerder
borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing (Kratzke, Vilchis &
Amatya, 2013). Weinig vrouwen controleren echter regelmatig hun borsten (Fried-
man, Nelson, Webb, Hoffman & Baer, 1994). Dat komt omdat ze vaak niet weten
hoe ze borstzelfonderzoek moeten uitvoeren (Early, Armstrong, Burke & Thomp-
son, 2011) en omdat ze vaak niet de intentie hebben om hun borsten te controleren
(Early et al., 2011; Norman & Hoyle, 2004).

In de huidige studie staat daarom de volgende vraag centraal: In hoeverre zijn instruc-
ties voor borstzelfonderzoek die zijn aangepast aan de voorkeur voor modaliteit effectiever
dan instructies die niet zijn aangepast aan de voorkeur voor modaliteit wat betreft het
bevorderen van het onthouden van informatie in de instructies en de intentie om borstkan-
kerzelfonderzoek uit te voeren?

De effecten van verschillende modaliteiten

Mayer (2002) pleit ervoor dat bij de ontwikkeling van instructiemateriaal rekening
moet worden gehouden met de capaciteit van het geheugen van de ontvanger om de
informatieoverdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De modaliteit waarin
instructies worden gecommuniceerd is van invloed op de capaciteit van het werkge-
heugen van de ontvanger en dus op de wijze waarop deze informatie wordt ver-
werkt. De CTML gaat ervan uit dat het menselijk brein gelimiteerd is in de verwer-
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king van informatie (Mayer, 2002). Door informatie te verwerken met meer dan
één zintuig tegelijk kan de cognitieve belasting worden verlaagd. Een lagere cogni-
tieve belasting betekent een diepere verwerking en betere opslag van informatie
(Mousavi, Low & Sweller, 1995). Volgens de CTML is tekst met illustraties effectie-
ver dan alleen tekst. Dat wordt volgens de theorie verklaard doordat tekst en illustra-
ties via het hetzelfde visuele kanaal (de ogen) wordt ontvangen, maar door middel
van twee verschillende informatieverwerkingssystemen in de hersenen wordt ver-
werkt (Mayer, 2002). De tekst en illustraties worden in het werkgeheugen met
elkaar verbonden waardoor een betekenisvol geheel ontstaat. Door het combineren
van tekst met gerelateerde illustraties wordt betekenisvol leren volgens de CTML
dus verhoogd en de informatie dieper verwerkt. Dit wordt het multimediaprincipe
genoemd. Indien een boodschap door middel van een video wordt gepresenteerd,
wordt de informatie zowel via het verbale (gesproken informatie) als het visuele
kanaal (dynamische illustraties) van de ontvanger ontvangen en vervolgens door
twee verschillende informatieverwerkingssystemen in de hersenen verwerkt. In de
CTML wordt daarom ook verondersteld dat instructies effectiever zijn wanneer ze
worden gepresenteerd in een video dan wanneer ze alleen in tekst worden gepresen-
teerd. Dit wordt ook wel het modaliteitsprincipe genoemd (Mayer, 2002).

De resultaten van empirische studies naar het multimediaprincipe laten tegenstrij-
dige resultaten zien. In enkele studies werd gevonden dat tekstuele instructies met
afbeeldingen effectiever zijn dan alleen tekstuele instructies voor het onthouden van
instructies (Delp & Jones, 1996; Sojourner & Wogalter, 1998) en het verhogen van
de intentie (Whatley et al., 2002). Er zijn echter tevens studies waarbij tekstuele
instructies effectiever bleken. In deze studies wordt geconcludeerd dat tekstuele
instructies leiden tot een beter begrip van de instructies (Labranche et al., 1997;
Lewalter, 2003) en een hogere intentie dan wanneer er afbeeldingen worden toege-
voegd aan die tekstuele instructies (Labranche et al., 1997).

Ook de resultaten van onderzoek naar het modaliteitsprincipe zijn niet eenduidig.
Enkele studies bieden ondersteuning voor het modaliteitsprincipe. Recent onderzoek
toont bijvoorbeeld aan dat instructies voor borstzelfonderzoek gepresenteerd door
middel van een video in vergelijking met enkel tekstuele instructies of tekstuele
instructies met afbeeldingen, beter worden onthouden (Linn & Bol, 2015). In de
context waarin instructies voor het omdoen van verband getoond werden, bleek de
videoconditie eveneens het meest effectief voor het onthouden van informatie
(Michas & Berry, 2000). Bol et al. (2013) vonden bovendien dat een gepersonali-
seerde video beter werkte in het verbeteren van het onthouden van informatie in
vergelijking met geschreven tekst. Mayer, Hegarty, Mayer en Campbell (2005) con-
cluderen daarentegen dat een tekst met afbeeldingen effectiever is dan een video
voor het onthouden van instructies. Ten slotte worden in sommige studies geen ver-
schillen gevonden tussen video en tekst met afbeeldingen voor het onthouden van
instructies (Carroll & Wiebe, 2004).
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Aanpassen aan voorkeur voor modaliteit

Mensen verschillen in hun voorkeur voor de modaliteit waarin zij gezondheidsin-
structies het liefst willen ontvangen: sommige mensen lezen het liefst, anderen zien
graag afbeeldingen bij hun tekst en weer anderen kijken liever naar een video (Van
Hooijdonk, 2008). Het is daarom mogelijk dat voor iedereen een andere modaliteit
het meest effectief is, afhankelijk van iemands voorkeur voor modaliteit. Voor een
effectieve boodschap zou de modaliteit van de instructies daarom aangepast moeten
worden aan de voorkeur van de ontvanger (Kreuter, Farrell & Olevitch, 2000). Een
aangepaste boodschap op basis van individuele eigenschappen wordt verondersteld
effectiever te zijn dan het niet aanpassen van boodschappen, omdat het aanpassen
van de boodschap op de ontvanger ervoor zorgt dat de ontvanger meer aandacht
voor de boodschap heeft (Nguyen, Van Weert, Bol, Loos & Smets, 2015). Aandacht
voor de boodschap is een fundamentele intermediaire stap voor het onthouden van
informatie (Lang, 2006). Immers, wanneer er geen aandacht is voor de boodschap,
zal deze ook niet onthouden en opgevolgd worden. Door de modaliteit van de
instructies aan te passen aan de voorkeur van de ontvanger kan de effectiviteit van
deze instructies mogelijk worden vergroot.

Een groot aantal studies heeft aangetoond dat gezondheidsboodschappen die zijn
aangepast aan de behoefte van de ontvanger effectiever zijn dan niet-aangepaste
gezondheidsboodschappen voor onder andere het onthouden van de boodschap
(Brinberg & Axelson, 1990) en de intentie ten opzichte van het gedrag (Brug, Glanz,
Van Assema, Kok & Van Breukelen, 1998; Brug, Steenhuis, Van Assema & De
Vries, 1996). Deze effecten zijn echter gevonden wanneer de inhoud van de bood-
schap aangepast wordt aan de behoefte van de ontvanger (Skinner, Campbell,
Rimer, Curry & Prochaska, 1999). Het aanpassen van de modaliteit aan de voorkeur
van de ontvanger is maar in enkele studies onderzocht (Lewis, Napolitano, Whiteley
& Marcus, 2006; Vandelanotte, Duncan, Plotnikoff & Mummery, 2012; Nguyen et
al., 2015). In twee studies is gekeken of het aanpassen van de voorkeur voor modali-
teit van de boodschap invloed heeft op het gewenste gedrag (meer beweging), maar
in beide studies zijn geen verschillen gevonden tussen participanten die de bood-
schap in de modaliteit van hun voorkeur hadden gekregen en participanten die de
boodschap in een random modaliteit toegewezen hadden gekregen (Lewis et al.,
2006; Vandelanotte et al., 2012). In een recentere studie is het effect van het aan-
passen van de voorkeur voor modaliteit op het onthouden van informatie onder-
zocht. Resultaten wezen uit dat ouderen meer aandacht hadden voor de instructies
wanneer zij deze zelf hadden aangepast aan hun eigen voorkeur voor modaliteit. Dit
leidde er vervolgens toe dat zij de informatie ook beter onthielden (Nguyen et al.,
2015). Deze studies bouwen voort op de attribution × treatment interaction-hypothese.
Deze hypothese veronderstelt dat de mate van verwerking van de instructies afhangt
van de kenmerken van de instructies en de mate waarin de instructies zijn aange-
past aan de leerstijl van de ontvanger (Massa & Mayer, 2006). Visueel ingestelde
ontvangers zullen meer baat hebben bij instructies die visuele elementen bevatten
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zoals afbeeldingen of een video. Verbaal ingestelde ontvangers zullen meer baat
hebben bij tekstuele instructies (Plass, Chun, Mayer & Leutner, 1998). Een review
naar de samenhang tussen iemands leerstijl en voorkeur voor modaliteit liet zien
dat er een zwakke samenhang bestaat tussen deze twee componenten. De variatie
aan voorkeuren binnen deze diverse leerstijlen was echter groot (Loo, 2004). In de
huidige studie zal daarom onderzocht worden of het aanpassen van de boodschap
aan de voorkeur voor modaliteit effectief is voor het onthouden van de informatie en
de intentie met betrekking tot het uitvoeren van borstzelfonderzoekinstructies. Ver-
wacht wordt dat instructies die zijn aangepast aan de voorkeur voor modaliteit van
de ontvanger leiden tot het beter onthouden van de informatie (H1) en een hogere
intentie om borstzelfonderzoek uit te voeren (H2) dan niet-aangepaste instructies.

Methode

Design

Participanten werden in een experimenteel design random toegewezen aan ofwel de
conditie waarin de participant de modaliteit van zijn of haar voorkeur te zien kreeg
(de aangepaste conditie) (N = 106) of een niet-aangepaste conditie (N = 99). In de
aangepaste conditie werd door middel van één vraag de voorkeur voor een modali-
teit gemeten: ‘Als u mocht kiezen, op welke manier zou u de instructies voor het
borstzelfonderzoek dan het liefst ontvangen?’ met de opties tekst, tekst met afbeel-
dingen en video. De participanten kozen voor de tekst met afbeeldingen (N = 59) of
voor video (N = 47). Geen van de participanten koos voor de modaliteit tekst. In de
niet-aangepaste conditie kregen de participanten de instructies willekeurig in een
van de drie modaliteiten te zien. In de niet-aangepaste conditie mochten participan-
ten geen voorkeur aangeven en ontvingen zij de instructies willekeurig in tekst (N =
34), tekst met afbeeldingen (N = 34) of video (N = 31).

Stimulusmateriaal

De modaliteiten die voor dit onderzoek gebruikt zijn, zijn inhoudelijk identiek en
gebaseerd op de bestaande YouTube-video-instructies van Pink Ribbon (Ziekenhuis
Amstelland, 2011). Voor de modaliteit video is slechts een deel van de originele
video van Pink Ribbon gebruikt (van 3:49 tot 5:43). Voor zowel de tekst als de tekst
met afbeeldingen is de gesproken tekst uit de video omgezet in geschreven tekst.
Deze tekst is vervolgens vertaald naar zes stappen voor het uitvoeren van borstzelf-
onderzoek. Voor de modaliteit tekst met afbeeldingen is aan elke stap in de instruc-
ties een afbeelding toegevoegd (een printscreen van de originele video-instructies).
Zie figuur 1 voor de instructies in de drie verschillende modaliteiten.
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Participanten

Om deel te nemen aan dit experiment zijn vrouwen vanaf 18 jaar in de directe
omgeving van de onderzoekers benaderd door middel van een oproep. Deze oproep
werd verspreid via e-mail, sociale media en diverse fora. In totaal hebben 205 parti-
cipanten deelgenomen aan het onderzoek. De leeftijd van de participanten varieerde
van 19 tot 72 jaar (M = 34,36, SD = 14,09). Een aantal participanten (39%) studeerde
nog, de meerderheid van de participanten (87%) had werk. Ruim de helft van de
participanten was hoogopgeleid (56%), 41% was middelhoogopgeleid en 3% was
laagopgeleid.

Procedure

In de oproep voor deelname aan een online onderzoek stond vermeld dat het onder-
zoek betrekking had op instructies voor borstzelfonderzoek, dat deelname mogelijk
was voor alle vrouwen van 18 jaar en ouder en dat er een cadeaubon onder de deel-
nemers verloot zou worden. Nadat participanten op de link in de oproep hadden
geklikt, startte het onderzoek met een introductie waarin werd verteld dat het onder-
zoek ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag zou nemen, dat het onderzoek vrijwillig
en anoniem was en dat het onderzoek te allen tijde beëindigd kon worden. Verder
werd uitgelegd dat men instructies zou gaan zien voor het borstzelfonderzoek,
waarna een aantal vragen zouden volgen.

Wanneer participanten akkoord gingen met deelname aan het onderzoek, werden
zij random toegewezen aan een van de twee condities (aangepast vs. niet aangepast).
Participanten mochten de instructies zo lang bekijken, beluisteren en lezen als zij
wilden om zo veel mogelijk een natuurlijke setting van online leergedrag na te boot-
sen. Als ze de instructies hadden bekeken, konden ze doorklikken. Het was daarna

(a) tekstuele
instructies

(b) tekstuele
instructies met
afbeeldingen

(c) audiovisuele instructies

Figuur 1. Stimulusmateriaal
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niet meer mogelijk om terug te gaan naar de instructies. Na de blootstelling aan de
instructies volgden de vragen voor het meten van het onthouden van de informatie
en de intentie, en vervolgens de controlevariabelen en de manipulatiecheck.

Meetinstrumenten

Het onthouden van informatie
Het onthouden van informatie werd gemeten met behulp van een voor deze studie
aangepaste versie van de Netherlands Patient Information Recall Questionnaire
(NPIRQ: Jansen et al., 2008). Door middel van vijf open vragen die betrekking had-
den op de inhoud van de instructies werd het onthouden van de informatie in de
instructies gemeten. De participanten konden het antwoord invullen als ze het wis-
ten. Als men het antwoord niet wist kon men kiezen uit de antwoordopties ‘deze
informatie is niet gegeven’ (0 punten), of ‘deze informatie is gegeven maar ik weet
het niet meer’ (0 punten). Een voorbeelditem is als volgt: ‘Kunt u kort beschrijven
wat borstzelfonderzoek inhoudt?’. De antwoorden van de participanten zijn
gescoord als 0 (geen correct antwoord gegeven), 1 (gedeeltelijk correct antwoord gegeven),
of 2 (compleet correct antwoord gegeven). De scores zijn vastgesteld aan de hand van
een vooraf opgesteld codeboek (zie appendix 1 voor alle items en het codeboek).
Conform eerder onderzoek (Jansen et al., 2008) zijn de scores op de vijf vragen
opgeteld (range 0-10) en omgerekend naar een totaalpercentage van wat de partici-
pant onthouden heeft (0-100% ; M = 28,73, SD = 20,11).

Intentie
Door middel van vier items op een zevenpunt-Likertschaal werd de intentie (de
mate waarin iemand van plan is om borstzelfonderzoek uit te voeren) gemeten (  =
0,97; M = 4,48, SD = 1,92). Een voorbeelditem is als volgt: ‘Ik ben van plan om
minimaal één keer per maand een borstzelfonderzoek uit te voeren in de komende
drie maanden’ (1 = zeer onwaarschijnlijk, 7 = zeer waarschijnlijk; Ajzen, 2006).

Manipulatiecheck
Om te controleren of de manipulatie van het aanpassen op voorkeur voor modaliteit
was gelukt, werd een manipulatiecheck uitgevoerd door middel van de volgende
vraag: ‘De manier waarop ik de instructies in dit onderzoek heb bekeken (via tekst,
tekst met afbeeldingen of video) komt overeen met mijn voorkeur om instructies
over borstzelfonderzoek te ontvangen’ (1 = helemaal niet, 7 = heel erg) (M = 4,67, SD
= 1,23).

Controlevariabelen
Om een volledig beeld te krijgen van de participanten in dit onderzoek werden leef-
tijd, geslacht, werk (ja/nee), studie (ja/nee) en hoogst afgeronde opleiding bevraagd.
Om uit te sluiten dat de effecten in het onderzoek te wijten waren aan het feit dat
sommige participanten al regelmatig borstzelfonderzoek uitvoerden of dat sommige
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participanten al bekend waren met de instructies, werden de volgende vragen
gesteld: ‘Voert u zelf wel eens borstzelfonderzoek uit?’ (1 = nooit, 7 = altijd) (M =
2,69, SD = 1,54) en ‘Heeft u al eens eerder instructies voor het uitvoeren van borst-
zelfonderzoek bekeken?’ (ja / nee / weet ik niet). De meeste participanten hadden
nog nooit instructies voor borstzelfonderzoek gezien (N = 112), een aantal partici-
panten wel (N = 88) en slechts een paar participanten wist het niet (N = 5).

Statische analyse

Om vast te stellen of de randomisatie succesvol was, zijn F-toetsen en 2-toetsen uit-
gevoerd. Er waren geen verschillen in leeftijd t (203) = -1,01, p = ,316, 95% CI [-5,86,
1,90], opleidingsniveau 2 (2, N = 205) = 2,59, p =,273, het aantal participanten dat al
borstzelfonderzoek uitvoert t (203) = -0,81, p = ,419, 95% CI [-0,60, 0,25], en het
aantal participanten dat bekend was met de instructies 2 (2, N = 205) = 3,39,
p = ,184.

Om te onderzoeken of de twee condities (aangepast vs. niet aangepast) van elkaar
verschillen in de mate waarin de ontvangen modaliteit volgens de participanten
overeenkomt met hun voorkeur, is een manipulatiecheck gedaan aan de hand van
een t-toets. De manipulatie was succesvol: participanten vonden de instructies in de
aangepaste conditie meer overeenkomen met hun voorkeur (Maangepast = 5,08, SD =
0,96) dan de instructies in de niet-aangepaste versie (Mniet-aangepast = 4,23, SD = 1,33),
t (177,62) = 5,17, p < ,001, 95% CI [0,52, 1,17].

Om te toetsen of het effectiever is om de instructies aan te passen aan de voorkeur
van de ontvanger in het bevorderen van het onthouden van de informatie (H1) en
intentie (H2) is gebruik gemaakt van ANOVA’s. Geen van de participanten had in
dit onderzoek een voorkeur voor de modaliteit tekst. Verschillen tussen aangepast
aan de voorkeur vs. niet aangepast aan de voorkeur zouden dus het gevolg kunnen
zijn van het feit dat de modaliteit tekst alleen in de niet-aangepaste conditie verte-
genwoordigd was. Om dat uit te sluiten, zijn de effecten van het aanpassen aan de
voorkeur op het onthouden van informatie en de intentie nogmaals onderzocht zon-
der de modaliteit tekst. Het weglaten van de modaliteit tekst veranderde de effecten
van het aanpassen aan de voorkeur op het onthouden van informatie en de intentie
echter niet.

Resultaten

Aanpassen aan voorkeur en het onthouden van informatie

Eerst is de effectiviteit van het al dan niet aanpassen aan voorkeur op het onthouden
van de informatie in de borstzelfonderzoekinstructies onderzocht (H1).We vonden
geen significant effect van het aanpassen van de modaliteit van de instructies aan de
voorkeur van de ontvanger op het onthouden van de informatie in de instructies
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(F(1, 203) = 0,14, p = ,706, 95% CI [25,94, 31,49]). Dat wil zeggen dat het voor het
onthouden van de informatie niet uitmaakte of de modaliteit van de borstzelfonder-
zoekinstructies de voorkeur van de respondent had (Maangepast = 29,25, SD = 20,32)
of dat het een willekeurig toegewezen modaliteit was (Mniet-aangepast = 28,18, SD =
19,97). Dit geldt ook voor beide modaliteiten apart: het onthouden was voor de
modaliteit tekst met afbeeldingen niet hoger of lager wanneer deze modaliteit de
voorkeur van de respondent had (Maangepast = 27,12, SD = 18,67) dan wanneer het
willekeurig toegewezen was (Mniet-aangepast = 26,76, SD = 16,65), F(1, 91) = 0,01,
p = ,927, 95% CI [23,10, 30,78]). Net als voor de modaliteit tekst met afbeeldingen,
waren er voor de modaliteit video ook geen verschillen in het onthouden van de
informatie (Maangepast = 31,91, SD = 22,13 vs. Mniet-aangepast = 31,61, SD = 22,38, F(1, 76)
= 0,00, p = ,953, 95% CI [26,64, 36,89]). Het aanpassen van de modaliteit van de
instructies aan de voorkeur van de ontvanger is dus niet effectiever dan instructies
die niet zijn aangepast voor het onthouden van de instructies.

Tabel 1. Effecten van de verschillende condities op het onthouden van de informatie

aangepast niet aangepast

N M SD N M SD

Tekstuele instructies 0 - - 34 26,47 20,87

Tekstuele instructies met
afbeeldingen

59 27,12 18,67 34 26,76 16,65

Audiovisuele instructies 47 31,91 22,13 31 31,61 22,38

Totaal 106 29,25 20,32 99 28,18 19,97

Aanpassen aan de voorkeur en intentie

Daarna is de effectiviteit van het al dan niet aanpassen van de modaliteit aan voor-
keur op de intentie ten opzichte van het uitvoeren van borstzelfonderzoek onder-
zocht (H2). We vonden een significant effect van het aanpassen van de modaliteit
aan de voorkeur op de intentie om borstzelfonderzoek uit te voeren (F(1, 203) =
5,69, p = ,018, 95% CI [4,20, 4,73]). Participanten die de instructies in de modaliteit
van hun voorkeur kregen, hadden een hogere intentie om borstzelfonderzoek uit te
voeren (Maangepast = 4,78, SD = 1,97) dan participanten die de instructies in een wille-
keurige modaliteit ontvingen (Mniet-aangepast= 4,15, SD = 1,81). De intentie was voor de
modaliteit tekst met afbeeldingen marginaal significant hoger wanneer deze moda-
liteit de voorkeur van de respondent had (Maangepast = 4,44, SD = 2,04) dan wanneer
het willekeurig toegewezen was (Mniet-aangepast = 3,69, SD = 1,83), F(1, 91) = 3,14,
p = ,080, 95% CI [3,65, 4,49]). Ook voor de modaliteit video was de intentie margi-
naal significant hoger wanneer deze modaliteit de voorkeur van de respondent had
(Maangepast = 5,21, SD = 1,82) dan wanneer het willekeurig toegewezen was (Mniet-aange-

past = 4,39, SD = 1,78), F(1, 76) = 3,87, p = ,053, 95% CI [4,38, 5,21]). Zie tabel 2.
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Tabel 2. Effecten van de verschillende condities op intentie

aangepast niet aangepast

N M SD N M SD

Tekstuele instructies 0 - - 34 4,39 1,78

Tekstuele instructies met
afbeeldingen

59 4,44# 2,04 34 3,69 1,83

Audiovisuele instructies 47 5,21# 1,82 31 4,39 1,78

Totaal 106 4,78* 1,97 99 4,15* 1,81

* = p < .05; # = p < .10

Discussie en conclusie

In deze studie is het effect van het aanpassen van borstzelfonderzoekinstructies aan
de voorkeur voor modaliteit op het onthouden van informatie en intentie onder-
zocht. Hierbij werd verondersteld dat het aanpassen aan de voorkeur voor modaliteit
van de ontvanger effectiever is dan het niet aanpassen.

De resultaten laten zien dat het aanpassen aan de voorkeur voor modaliteit de inten-
tie om borstzelfonderzoek uit te voeren significant verhoogt. Meer participanten die
de instructies in de modaliteit van hun voorkeur ontvingen waren van plan binnen
drie maanden na blootstelling aan de instructies borstzelfonderzoek uit te voeren
dan participanten die de instructies in een willekeurige modaliteit gepresenteerd
kregen. Onze resultaten zijn in lijn met verschillende studies die hebben aange-
toond dat aangepaste boodschappen leiden tot een hogere intentie om bepaald
gedrag uit te voeren (Brug et al., 1998; Brug et al., 1996). Mogelijk kunnen de
inconsistente resultaten uit eerder onderzoek naar het multimedia- en het modali-
teitsprincipe verklaard worden doordat in eerder onderzoek geen rekening gehou-
den werd met de voorkeur voor modaliteit van de ontvanger.

In tegenstelling tot de effecten van het aanpassen aan de voorkeur voor modaliteit
op de intentie zijn er geen effecten gevonden van het aanpassen aan de voorkeur
voor modaliteit op het onthouden van de informatie in de instructies. Participanten
die de instructies in de modaliteit van hun voorkeur kregen, herinnerden de infor-
matie in de instructies dus niet beter dan participanten die een willekeurige modali-
teit kregen. Omdat onderzoek naar aanpassen van de modaliteit aan de voorkeur
van de ontvanger schaars is, hebben wij ons gebaseerd op de huidige literatuur
omtrent communicatie-op-maat waarbij de inhoud van de boodschap wordt aange-
past aan de ontvanger. De huidige traditie naar onderzoek naar de effecten van com-
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municatie-op-maat stoelt op de aanname dat boodschappen die qua inhoud zijn
aangepast op kenmerken en/of behoeften van de ontvanger als relevanter worden
beschouwd, daardoor dieper verwerkt en dus beter onthouden worden (Kreuter &
Wray, 2003). Het aanpassen van de modaliteit aan de voorkeur van de ontvanger
werkt mogelijk via andere mechanismen die niet in het huidige design meegeno-
men zijn. Verschillende mechanismes zoals tevredenheid, empowerment, aandacht
of de frequentie van gebruik kunnen mogelijke mediatoren zijn voor de effecten van
het aanpassen van de modaliteit aan de voorkeur van de gebruiker op het onthou-
den van informatie. Participanten die instructies ontvangen in de modaliteit van
hun voorkeur kunnen tevredener zijn met de instructies dan wanneer deze niet is
aangepast. Die tevredenheid zou tot een hogere intentie kunnen leiden zonder dat
de instructies beter bekeken en onthouden worden (Floyd & Moyer, 2010). Daar-
naast zou het kunnen dat het aanpassen van de modaliteit aan de voorkeur van de
ontvanger een effect had op de intentie door empowerment. Empowerment is de
overtuiging van een individu dat hij of zij ergens controle of macht over heeft (Zim-
merman, 1995). Verschillende studies hebben geconcludeerd dat empowerment
leidt tot een hogere intentie om gezondheidsgedrag uit te voeren (Cooper, Golden-
berg & Arndt, 2011; Luszczynska, Durawa, Scholz & Knoll, 2012). Doordat partici-
panten in de aangepaste conditie zelf een modaliteit mochten kiezen, is het moge-
lijk dat zij zich empowered voelden waardoor hun intentie om borstzelfonderzoek uit
te voeren hoger werd. Aandacht voor de boodschap is een fundamentele intermedi-
aire stap voor het onthouden van informatie (Lang, 2006). Nguyen et al. (2015) lie-
ten zien dat het aanpassen van de modaliteit aan de individuele voorkeur ertoe
leidde dat de informatie beter werd begrepen en onthouden. Zij vonden dit effect
alleen als de aandacht voor de boodschap hoog was. Een andere mogelijke mediator
is de frequentie van het gebruik van de instructies. Recent onderzoek laat zien dat
het aanpassen van de boodschap aan de voorkeur voor modaliteit van de ontvanger
leidde tot een hogere intensiteit wat betreft het gebruik van de website. Ondanks de
toename van gebruik, leidde dit niet tot betere gedragsuitkomsten en de onderzoe-
kers bevelen dan ook aan om verder onderzoek te doen naar de onderliggende
mechanismes (Walthouwer, Oenema, Lechner & De Vries, 2015). In het huidige
design zijn tevredenheid, empowerment, aandacht en frequentie van gebruik als
mediatoren niet meegenomen, wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor
de niet-significante resultaten voor het onthouden van informatie. Onder welke
omstandigheden en voor wie het aanpassen van de modaliteit het beste werkt zou in
vervolgonderzoek bestudeerd moeten worden.

Deze studie kent enkele beperkingen. Ten eerste waren de meeste participanten in
dit onderzoek hoogopgeleid, waardoor de voorkeur voor een modaliteit of de effec-
ten van de aangepaste conditie in dit onderzoek mogelijk anders zijn dan bij de
gemiddelde Nederlander. Boodschappen waarbij de modaliteit aangepast is aan de
voorkeur van de ontvanger zijn mogelijk het meest effectief voor een doelgroep die
het lastig vindt om online informatie te begrijpen en te gebruiken zoals laaggeletter-
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den of ouderen. Eerder onderzoek suggereert inderdaad dat ouderen meer profijt
hebben van een boodschap die aangepast is dan een jonge doelgroep (Nguyen et al.,
2015). Hetzelfde zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor een doelgroep van laaggelet-
terden of mensen met een laag opleidingsniveau (Nguyen et al., 2015). Een tweede
beperking van deze studie is dat bijna alle participanten voor dit onderzoek zijn
geworven via het internet. Ook het onderzoek zelf vond online plaats. Dit zou de
resultaten kunnen beïnvloeden, omdat de meeste deelnemers veel gebruikmaken
van internet waardoor hun voorkeuren voor modaliteiten wellicht anders zijn dan
mensen die minder of niet op internet zitten. In het huidige onderzoek werden alle
modaliteiten via een website bekeken, terwijl bekend is dat informatie op internet
anders wordt gelezen (minder aandachtig en minder lineair) dan via andere media
(Liu, 2005). In vervolgonderzoek zou een vergelijking gemaakt kunnen worden met
andere media, bijvoorbeeld door de tekst en de tekst met afbeeldingen op papier aan
te bieden en de video op een televisiescherm. Een laatste beperking met betrekking
tot dit onderzoek is dat participanten in de aangepaste conditie verplicht waren om
een keuze te maken tussen een van de drie modaliteiten, hoewel men niet altijd een
specifieke voorkeur voor een modaliteit heeft (Rogers, Courneya, Verhulst, Mark-
well & McAuley, 2008). Bovendien kon het zo zijn dat de participanten in de niet-
aangepaste conditie alsnog de modaliteit van hun voorkeur te zien kregen. Het doel
van ons onderzoek was het onderzoeken of het aanpassen aan de voorkeur voor
modaliteit effectiever was dan de huidige manier van aanbieden (niet aanpassen).
Om deze reden is getracht de huidige manier van aanbieden zo natuurlijk mogelijk
na te bootsen, waarbij het dus voor kan komen dat een ontvanger per toeval een
modaliteit van zijn of haar voorkeur krijgt. Het vragen naar een voorkeur en vervol-
gens de boodschap niet in deze voorkeur aanbieden, zou kunnen leiden tot weer-
stand en dit zou de resultaten kunnen vertekenen. Vervolgonderzoek zou achteraf
de voorkeur voor modaliteit kunnen vragen en op deze manier participanten kun-
nen indelen in een groep die wel of niet de modaliteit van hun voorkeur had ontvan-
gen. Tevens zou het effect van het aanpassen aan de voorkeur voor modaliteit getest
kunnen worden door te stratificeren op voorkeur en de participanten vervolgens toe
te wijzen aan een match- en een mismatchconditie om er zeker van te zijn dat de
participanten in de niet-aangepaste conditie ook niet per toeval de modaliteit van
hun voorkeur te zien krijgen (Walthouwer et al., 2015).

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat participanten liever geen tekstuele
instructies ontvangen. Dit is opmerkelijk, omdat de meeste instructies nog steeds
enkel in de modaliteit tekst uitgegeven worden. Het wordt daarom aanbevolen om
afbeeldingen toe te voegen aan tekstuele instructies wanneer deze gecommuniceerd
worden. Nog belangrijker lijkt het dat ontvangers in de toekomst moeten kunnen
kiezen voor de modaliteit waarin zij instructies willen ontvangen. Juist het aanbie-
den van de informatie in de modaliteit van hun voorkeur is belangrijk voor het ver-
hogen van de intentie om gezond gedrag uit te voeren. Hoewel er meer onderzoek
nodig is naar de effecten van het aanpassen van instructies aan de voorkeur voor
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modaliteit, suggereren de resultaten van deze studie dat het aanpassen van de bood-
schap de effectiviteit van gezondheidsinstructies kan vergroten. Er kan wellicht
vooruitgang worden geboekt in gezondheidscommunicatie-op-maat door niet alleen
te focussen op de inhoud, maar ook de voorkeur voor modaliteit van de ontvanger in
ogenschouw te nemen.
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Appendix 1 Antwoordmodel voor de open vragen voor de herinnering van de instruc-
ties

1. Kunt u kort beschrijven wat borstzelfonderzoek inhoudt?
Antwoord: Controleren van borst, tepel, borstklierweefsel en oksel op knobbel-
tjes en verdikkingen.

0 pt = geen/fout antwoord
1 pt = ‘borst’; ‘tepel’; ‘borst(klier)weefsel(klier)’; ‘oksel’; ‘knobbeltjes’; ‘verdikkin-
gen’; ‘afwijkingen’; ‘onregelmatigheden’; oneffenheden’; ‘veranderingen’. Drie of
vier van deze termen (of soortgelijke termen) in verhaal en enigszins klop-
pend.
2 pt = Vijf of zes van deze termen (of soortgelijke termen) beschreven in een
kloppend verhaal).

2. Om uw borst goed te onderzoeken, moet u uw borst indelen in vier groepen.
Kunt u kort vertellen hoe u vervolgens uw borst moet controleren?
Antwoord: Begin rechtsboven, ga naar rechtsonder en dan linksonder en eindig
linksboven. Maak vier gesloten en gestrekte vingers van je rechterhand, kleine
ronddraaiende bewegingen van je borst naar je tepel toe. Beweeg met lichte
druk.

0 pt = geen/fout antwoord
1 pt = ‘boven naar beneden (rechtsboven naar rechtsonder)’; ‘rechts en links (links-
onder naar linksboven)’; ‘4 zones’; ‘vier gesloten en gestrekte vingers’; ‘kleine rond-
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draaiende bewegingen’; ‘van je borst naar tepel’; ‘lichte druk’. Drie of vier van
deze termen (of soortgelijke termen) in verhaal en enigszins kloppend.
2 pt = Vijf of zes van deze termen (of soortgelijke termen) beschreven in een
kloppend verhaal).

3. Om uw borst goed te onderzoeken, moet u ook uw tepel controleren. Kunt u
kort vertellen hoe u uw tepel kunt controleren?
Antwoord: Controleer je tepel (en het gebied eromheen), als je tepel rustig en
beetje naar voren trekt moet deze soepel meegeven.

0 pt = geen/fout antwoord
1 pt = ‘tepel rustig voren trekken’; ‘(soepel) meegeven’. Een van deze termen in
verhaal en enigszins kloppend.
2 pt = Alle twee deze termen (of soortgelijke termen) beschreven in een klop-
pend verhaal).

4. Kunt u kort beschrijven hoe u uw borstklierweefsel kunt controleren?
Antwoord: Buig voorover en ondersteun de gehele onderkant van je linkerborst
met je linkerhand. Tast met een vlakke rechterhand je borst rondom af. Maak
daarbij rollende bewegingen en zorg voor voldoende druk, op deze manier kun
je het dieper liggende borstklierweefsel op veranderingen controleren.

0 pt = geen/fout antwoord
1 pt = ‘buig voorover’; ‘ondersteunen linkerborst met linkerhand’; ‘rechterhand
borst aftasten’; ‘rollende bewegingen’; ‘voldoende/beetje druk’. Twee of drie van
deze termen (of soortgelijke termen) in verhaal en enigszins kloppend.
2 pt = Vier of vijf van deze termen (of soortgelijke termen) beschreven in een
kloppend verhaal).

5. Kunt u kort beschrijven hoe u uw oksel kunt controleren?
Antwoord: Begin bovenin je oksel en laat je vingers langzaam naar beneden glij-
den. Controleer vervolgens op dezelfde wijze je rechterborst.

0 pt = geen/fout antwoord
1 pt = ‘begin bovenin je oksel’; ‘langzaam vingers naar beneden glijden’;Een van
de twee (of soortgelijke termen) in verhaal en enigszins kloppend.
2 pt = Alle twee deze termen (of soortgelijke termen) beschreven in een klop-
pend verhaal).


