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Dutch summary (Nederlandse samenvatting)

Introductie

Nederlandse jongeren van de lagere niveaus van het middelbaar onderwijs mis-
bruiken vaker alcohol dan jongeren van de hogere niveaus en beginnen hiermee 
op jongere leeftijd. De Nederlandse overheid ziet onderwijs over de negatieve 
gevolgen van het drinken van alcohol als een belangrijk onderdeel van de strate-
gie om dit ongezonde gedrag tegen te gaan. Het bestaande lesmateriaal hiervoor 
is ontwikkeld voor de algemene populatie van middelbare scholieren en houdt 
er geen rekening mee dat leerlingen van de lagere niveaus minder capaciteiten 
hebben om informatie te verwerken. Helaas bestaat er op dit moment nauweli-
jks kennis over hoe materialen voor deze doelgroep zo effectief mogelijk kunnen 
worden gemaakt. 

Het is gesuggereerd dat het format waarin informatie wordt aangeboden 
van invloed kan zijn op de verwerking van informatie. Drie formats die vaak 
zijn onderzocht in de context van gezondheidscommunicatie zijn het statis-
tische, narratieve en informatieve format. Deze formats staan centraal in dit 
proefschrift. De bestaande literatuur biedt verschillende redenen waarom deze 
formats de effectiviteit van lesmateriaal zouden kunnen bevorderen. Hierbij 
wordt vooral gesuggereerd dat het narratieve format het meest effectief is, maar 
er zijn ook claims in het voordeel van de andere formats. Deze claims zijn echter 
nog nooit onderzocht bij jongeren van de lagere middelbare opleidingsniveaus. 
In plaats daarvan hebben de meeste studies zich gericht op universitaire stu-
denten die over meer verwerkingscapaciteiten beschikken. Door de variatie aan 
claims over effecten en het gebrek aan onderzoek onder jongeren van de lagere 
middelbare opleidingsniveaus is het onduidelijk welke effecten kunnen worden 
verwacht bij deze doelgroep. Het doel van dit proefschrift is om hier meer 
inzicht in te bieden.

Samenvatting hoofdstukken

Om de onderzoeksvraag van dit proefschrift te beantwoorden, heb ik eerst 
onderzocht of er een verschil is tussen materialen die volledig zijn geschreven 
in een narratief format en materialen die volledig zijn geschreven in een infor-
matief format (hoofdstuk 2). Resultaten laten in beide condities een onmiddel-
lijk effect zien op kennis en attitude in een gezonde richting, maar dat dit effect 
verdwijnt na verloop van tijd. Hierbij is geen verschil gevonden tussen condities. 
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Voor gedragsintentie zijn geen effecten gevonden. Daarom wordt geconcludeerd 
dat de materialen van beide condities even effectief zijn.

De volgende mogelijkheid die is onderzocht, is het toevoegen van teksten in 
andere presentatie formats aan teksten geschreven in het informatieve format. 
Voor dit doeleinde zijn twee strategieën onderzocht: het toevoegen van narratief 
bewijs (testimonials) en het toevoegen van statistisch bewijs. Om inzicht te 
krijgen in de bevindingen van voorgaande studies die deze strategieën hebben 
vergeleken, heb ik eerst een meta-analyse uitgevoerd (hoofdstuk 3). De resul-
taten van deze meta-analyse laten zien dat statistische bewijs een sterker effect 
heeft op de opvattingen van mensen (beliefs) en attitude. Deze variabelen zijn 
gerelateerd aan cognities. Narratief bewijs heeft een sterker effect op gedrag-
sintentie, welke volgens voorgaand onderzoek voor veel gedragingen met name 
gebaseerd is op gevoelens. De effectverschillen tussen de formats voor attitude 
en intentie zijn marginaal significant.

De studies in de meta-analyse zijn voornamelijk afgenomen onder universitaire 
studenten. De bevindingen voor deze hoogopgeleide doelgroep zijn mogelijk 
niet van toepassing voor middelbare scholieren van de lagere schoolniveaus. 
Het is daarom belangrijk om de effecten van de strategieën ook te vergelijken 
in een experiment dat is afgenomen onder de doelgroep van dit proefschrift. De 
bevindingen van de meta-analyse voor gedragsintentie worden echter verklaard 
aan de hand van onderzoek naar het effect van affectieve en cognitieve attitudes 
op gedragsintentie. Op basis van deze bevindingen heb ik beargumenteerd dat 
het marginaal sterkere effect van narratief bewijs op gedragsintentie verklaard 
kan worden doordat narratief bewijs meer affectieve reacties kan losmaken 
bij mensen. Net als de meeste studies naar de vergelijking tussen narratief en 
statistisch bewijs is het onderzoek naar het effect van affectieve en cognitieve 
attitudes op gedragsintentie uitgevoerd onder universitaire studenten. De sam-
ples van deze studies passen daarom goed bij elkaar, maar de resultaten van 
onderzoek naar het effect van affectieve en cognitieve attitudes op gedragsin-
tentie gaan mogelijk niet op voor mijn onderzoekspopulatie. Dergelijke relaties 
verschillen vaak tussen gedragingen en populaties. De belangrijke vervolgstap is 
daarom om de relatie tussen affectieve attitude, cognitieve attitude en gedrag-
sintentie te onderzoeken voor lager opgeleiden en alcoholgebruik (hoofdstuk 4). 
Op deze manier kan een betere voorspelling worden gedaan over het effect van 
narratief en statistisch bewijs op gedragsintentie in deze context.

De resultaten van een cross-sectionele studie laten zien dat alleen affectieve atti-
tude een positief effect heeft op gedragsintentie, terwijl cognitieve attitude niet 
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gerelateerd is aan gedragsintentie. Op basis van deze bevindingen kan worden 
verwacht dat in een experimentele setting narratief bewijs een sterker effect 
heeft dan statistisch bewijs op gedragsintentie (hoofdstuk 5). Het experiment 
laat echter geen verschillen tussen condities zien. De data laat wel zien dat een 
aanzienlijk deel van de participanten al veel kennis, negatieve attitudes en weinig 
intentie heeft om alcohol te drinken. Het is daarom nodig om in de analyses 
een onderscheid te maken tussen participanten die veel en weinig mogelijkheid 
tot verandering in de gewenste richting hebben. Het negeren van deze factor 
kan namelijk leiden tot een onterechte conclusie dat er geen effecten zijn. Een 
dergelijk gebrek aan effecten zou echter alleen van toepassing kunnen zijn 
op participanten met weinig mogelijkheid tot verandering, die al veel kennis, 
negatieve attitudes en weinig intentie om alcohol te drinken hebben. In de anal-
yses is daarom een onderscheid gemaakt tussen participanten die veel en weinig 
mogelijkheid voor verandering in een gezonde richting hebben. De resultaten 
laten zien dat narratief en statistisch bewijs even sterke effecten hebben op ken-
nis, cognitieve attitude en affectieve attitude onder leerlingen met veel mogeli-
jkheid tot verandering in een gezonde richting. Het effect op kennis verdwijnt 
na verloop van tijd. In beide groepen is er geen effect gevonden op de intentie 
om alcohol te drinken. 

De voorgaande experimenten hebben belangrijke inzichten geboden in de ef-
fecten van verschillende presentatie formats in lesmateriaal over alcohol voor 
middelbare scholieren van de lagere niveaus. Geen van de experimenten had 
echter een controle groep die niet werd blootgesteld aan lesmateriaal. Op basis 
van de voorgaande experimenten kunnen we daarom niet uitsluiten dat de ve-
randeringen die zijn waargenomen na de experimentele manipulatie het gevolg 
zijn van de aandacht die aan het onderwerp wordt gegeven door middel van de 
voormeting. Aandacht voor het onderwerp kan opvattingen en kennis hebben 
geactiveerd, met als resultaat dat dezen toegankelijker zijn geworden in het 
geheugen. Wanneer kennis toegankelijker is in het geheugen, dan is het voor 
participanten makkelijker om negatieve gevolgen op te schrijven van het drink-
en van alcohol. Wanneer opvattingen toegankelijker worden in het geheugen, 
dan zullen deze een sterkere invloed hebben op attitude en gedragsintentie. Het 
gevolg is dat kennis, attitudes en gedragsintentie kunnen zijn veranderd tus-
sen de voor- en nameting door de aandacht die is besteed aan het onderwerp. 
Dergelijke effecten kunnen tot een incorrecte conclusie leiden dat materialen 
effectief zijn, terwijl de verandering in werkelijkheid is veroorzaakt door de 
vragenlijst. Daarom heb ik een aanvullend experiment uitgevoerd met twee 
condities (informatieve teksten zonder testimonials versus informatieve teksten 
met testimonials) en een controle groep zonder blootstelling. De studie laat bij 
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leerlingen met veel mogelijkheid tot verandering effecten zien op affectieve en 
cognitieve attitude in een gezonde richting, maar dit effect is ook te zien in de 
controle groep. De effecten op affectieve en cognitieve attitude lijken daarom 
vragenlijsteffecten te zijn, die niet kunnen worden toegeschreven aan de lesma-
terialen. De resultaten laten ook zien dat lesmaterialen met en zonder testimo-
nials een even sterk positief effect hebben op kennis bij leerlingen met veel mo-
gelijkheid tot verandering in een gezonder richting. Binnen de controle groep is 
geen significante verandering waargenomen in kennis bij deze groep leerlingen. 
De effecten op kennis kunnen daarom worden toegeschreven aan de materialen. 

Op basis van de bevindingen van de experimenten kan worden geconcludeerd 
dat alleen effecten op kennis kunnen worden toegeschreven aan het lesmateriaal, 
maar dat er geen directe effecten zijn van formats. Methodologische literatuur 
suggereert dat het in dergelijke gevallen nog steeds waardevol is om te onder-
zoeken of de lesmaterialen wel een effect hebben op de mechanismes op basis 
waarvan de directe effecten werden verondersteld. Gesuggereerd wordt dat er 
mechanismes kunnen bestaan, die niet zijn overwogen, maar een effect hebben 
in de tegenovergestelde richting van de mechanismes die wel zijn overwogen. 
De niet overwogen mechanismes zouden het effect van de overwogen mecha-
nismes dan kunnen onderdrukken, waardoor er geen direct effect waarneembaar 
is. 

Voor de studies in dit proefschrift kunnen dergelijke effecten worden onder-
zocht door middel van secondaire analyses van de data van de drie experi-
menten. Hierbij kan alleen worden gekeken naar effecten op kennis, omdat de 
persuasieve effecten niet kunnen worden toegeschreven aan de lesmaterialen. 
De experimenten in dit proefschrift hadden allen als doel de veronderstelde 
voordelen van het narratieve format te onderzoeken. De meeste van deze theo-
retisch veronderstelde voordelen betreffen persuasieve effecten en zijn niet ger-
elateerd aan kennis. Het narratieve format kan echter ook een voordeel bieden 
voor effecten op kennis, door het stimuleren van inbeelding van tekst waardoor 
abstracte concepten concreter worden. Het effect van het narratieve format 
via inbeelding op kennis is daarom de focus van het laatste hoofdstuk van dit 
proefschrift (hoofdstuk 7). 

In de studies van dit proefschrift is het narratieve format op twee manieren 
toegepast, door informatieve teksten te vervangen en door testimonials toe te 
voegen aan informatieve teksten. Het verschil tussen deze twee strategieën is 
dat de testimonialstrategie informatie herhaalt, terwijl bij de vervangingsstrat-
egie informatie slechts één maal wordt aangeboden. Dit introduceert de factor 
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herhaling die in beschouwing moet worden genomen, omdat dit invloed kan 
hebben op inbeelding van de tekst. Wanneer informatie wordt herhaald, dan 
hebben leerlingen namelijk meer mogelijkheid om beelden uit hun geheugen op 
te halen van voorgaande ervaringen waarin zij met de negatieve gevolgen van 
alcohol te maken hebben gehad. Inbeelding van tekst kan daarom ook toenemen 
wanneer informatie wordt herhaald, onafhankelijk of dit door middel van een 
narratief format gebeurd of niet. Zodoende kan worden verwacht dat het effect 
van de testimonialstrategie op inbeelding sterker is dan dat van de vervang-
ingsstrategie, maar dat het effect van de testimonialstrategie deels kan worden 
veroorzaakt door het gebruik van een narratief format en deels door herhaling 
van informatie. 

Het narratieve format heeft een significant positief effect op inbeelding. Dit 
geldt zowel voor de vergelijking tussen materialen volledig geschreven in het 
narratieve format en materialen geschreven in het informatieve format, als voor 
de vergelijking tussen materialen geschreven in het informatieve format met of 
zonder testimonials toegevoegd. Het effect van het toevoegen van testimonials 
aan informatieve teksten is significant sterker dan het effect van het vervangen 
van informatieve teksten door narratieve teksten. De vergelijking tussen het 
effect van het toevoegen van testimonials aan informatieve teksten en het effect 
van het toevoegen van statistisch bewijs aan informatieve teksten is slechts mar-
ginaal significant. Dit suggereert dat het effect van het toevoegen van testimoni-
als grotendeels wordt veroorzaakt door de herhaling van informatie. Inbeelding 
heeft zowel een direct positief effect als een indirect positief effect via interesse 
in de lesmaterialen op de cognitieve capaciteiten die leerlingen toepassen om 
informatie te verwerken. Deze cognitieve capaciteiten hebben vervolgens een 
positief effect op kennis. Het indirecte effect van de manipulaties op kennis is 
erg klein, maar significant voor de twee experimenten waarin het effect van de 
manipulatie op inbeelding significant was. Het is slechts marginaal significant 
voor het experiment waarin statistisch bewijs met testimonials is vergeleken. De 
eindconclusie is daarom dat het narratieve format in lesmateriaal over alcohol 
voor middelbare scholieren van de lagere onderwijsniveaus een klein positief 
effect op kennis heeft door het faciliteren van inbeelding.

Wetenschappelijke implicaties

Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaan sterke claims over de superieure 
effectiviteit van verhalen. De resultaten van dit proefschrift bieden geen onder-
steuning voor deze claims. Wanneer er naar de resultaten van andere studies in 
de literatuur wordt gekeken, dan lijken de claims door die studies eveneens niet 
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te worden ondersteund. Als er al effecten worden gevonden, dan zijn deze zeer 
klein. Het lijkt daarom dat de verwachtingen omtrent de effectiviteit van verha-
len moeten worden aangepast.

Het blijft echter opmerkelijk dat in dit proefschrift helemaal geen persuasieve 
effecten worden gevonden die kunnen worden toegeschreven aan de lesma-
terialen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat theorie over 
de persuasieve effecten van verhalen gebaseerd zijn op verhalen die worden 
geconsumeerd in een entertainment context. De mechanismes die deze theo-
rie beschrijft zouden alleen werken wanneer mensen het doel hebben om ver-
maakt te worden. Het is onwaarschijnlijk dat de leerlingen in de studies van dit 
proefschrift dit doel hebben gehad tijdens het lezen van de materialen. Ook voor 
veel andere studies naar het effect van het narratieve format lijkt het onwaar-
schijnlijk te zijn dat de participanten dit doel hebben gehad. Mogelijk kan dit 
het gebrek aan grote effecten verklaren. Het doel waarmee mensen informatie 
verwerken is daarom een belangrijk factor voor toekomstig onderzoek om in 
beschouwing te nemen.

Voor effecten op kennis laat dit proefschrift zien dat inbeelding van tekst effect-
en op kennis kan vergroten. Hoewel het narratieve format dit kan faciliteren, 
heb ik gevonden dat het effect van herhaling van informatie op inbeelding grot-
er is. Dit effect van herhaling lijkt echter afhankelijk te zijn van de beelden die 
mensen beschikbaar hebben in hun geheugen. In de context van dit proefschrift 
is het aannemelijk dat jongeren beelden beschikbaar hebben gehad in hun ge-
heugen, omdat alcohol gebruik veel voor komt binnen de maatschappij. Wan-
neer het om een minder voorkomend onderwerp gaat, dan zouden deze beelden 
niet beschikbaar kunnen zijn. In dergelijke gevallen zou de faciliterende rol van 
het narratieve format een belangrijkere rol kunnen spelen. Toekomstig onder-
zoek moet hier meer inzicht in verschaffen.

Praktische implicaties

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat lesmaterialen alleen zouden 
moeten worden gebruikt om effecten op kennis te bewerkstelligen. Daarnaast 
laat het zien dat bij één blootstelling effecten op kennis binnen een maand 
weer verdwijnen. Dit suggereert dat meerdere blootstellingen nodig zijn voor 
langetermijneffecten. Materialen in alle verschillende formats zijn effectief voor 
effecten op kennis. Het laatste hoofdstuk laat echter zien dat het effect op ken-
nis net iets sterker is wanneer materialen inbeelding stimuleren. Dit kan zowel 
gebeuren door het gebruik van het narratieve format als door de herhaling van 
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informatie. Aangezien beiden factoren aanwezig zijn in materialen die infor-
matieve teksten combineren met testimonials, lijkt dit de meest effectieve vorm 
van materialen. Met het oog op het bereiken van meerdere blootstellingen, zou 
het echter ook gunstig kunnen zijn deze vorm af te wisselen met andere vormen 
van materialen. Op deze manier worden leerlingen niet verschillende keren aan 
dezelfde materialen blootgesteld.

Conclusie

Dit proefschrift laat zien dat lesmaterialen over alcohol voor jongeren van de 
lagere middelbare onderwijsniveaus een direct effect hebben op kennis over 
de negatieve gevolgen van alcohol. Met een enkele blootstelling verdwijnt dit 
effect echter binnen een maand. Het format waarin informatie wordt gepre-
senteerd heeft een beperkte invloed doordat informatie meer wordt ingebeeld 
bij het gebruik van het narratieve format. Onderzoekers moeten factoren gaan 
onderzoeken die de effect verschillen tussen formats kunnen beïnvloeden. Voor 
persuasieve effecten betreft dit het doel waarmee mensen informatie verwerken. 
Voor kenniseffecten betreft dit de interactie tussen het herhalen van informatie, 
het gebruik van het narratieve format en de beschikbaarheid van beelden in het 
geheugen. Ontwikkelaars van lesmaterialen moeten niet verwachten dat formats 
een grote invloed hebben op het doel wat zij willen bereiken. De effectiviteit van 
materialen geschreven in verschillende formats biedt hun echter de mogelijkheid 
om meerdere blootstelling te bewerkstelligen, zonder leerlingen meerdere keren 
hetzelfde boekje te laten lezen. 
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