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22 Mediahypes en de constructie van 
socialee problemen 

Zowell  intensiverende als extensiverende mediahypes kunnen een belangrijke rol 

spelenn in de manier waarop een conditie zich tot sociaal probleem of crisis ont-

wikkelt.. Media hebben, zoals bekend, een belangrijke agendasetting functie, maar 

bijj  een mediahype lijk t die invloed nog een stap verder te gaan. Ze agenderen niet 

alleen,, maar ze framen het issue ook; ze geven aan hoe het probleem gedefinieerd 

zouu moeten worden. 

Mediahypess zijn gebaseerd op zichzelf versterkende processen, die gericht zijn op 41 

bevestigingg van het oorspronkelijke nieuwsthema. Dat betekent dat mediahypes 

eenn bepaald perspectief voor het voetlicht brengen en dat vervolgens weer verster-

kenn door op zoek te gaan naar bevestigend nieuws. De intensieve media aandacht 

creëertt een golf van incidenten in het nieuws, die de indruk wekt dat het om een 

ernstigg probleem gaat, dat blijkbaar steeds verder uit de hand loopt. Soms creëren 

dee media prototypen die centraal staan in de beeldvorming rond een probleem. 

Bovendienn zorgen de media voor de snelle verspreiding en acceptatie van zoge-

naamdee containerbegrippen waarmee het nieuwe probleem wordt aangeduid: zin-

looss geweld, seksueel misbruik, versterving, enzovoort. Op die manier leveren 

mediahypess een belangrijke bijdrage, niet alleen aan de agendering, maar vooral 

ookk aan de collectieve definitie van een sociaal probleem. Vervolgens kan dat weer 

eenn voedingsbodem gaan vormen voor nieuwe mediahypes die een bevestiging vor-

menn voor die constructie van dat probleem. Daarom is het van belang om de tel-

kenss op een bepaald terrein opduikende mediahypes te plaatsen in het bredere 

kaderr van de ontwikkeling van de sociale constructie van sociale problemen. In dit 

hoofdstukk zullen we die sociale context verder verkennen. 

2.11 Media en frames 

"Sociall  problems are what people think they are" (Spector & Kitsuse, 1 987: 

73). . 

Inn dit onderzoek is het uitgangspunt dat sociale problemen niet objectief gegeven 

zijn,, maar dat een conditie eerst tot probleem dient te worden gedefinieerd voor er 

sprakee kan zijn van een sociaal probleem. Met andere woorden: sociale problemen 

zijnn sociale constructies die tot stand komen in een complex maatschappelijk 

krachtenveld.. Bij een nieuw probleem vindt doorgaans eerst een bewustwordings-

process plaats in kleine kring, vervolgens ontstaat er een sociale beweging die zich 

probeertt in te vechten op de markt van sociale problemen. Als dat lukt, komt het 

issuee op de politieke agenda en zal de samenleving gaan investeren in de aanpak 
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vann het probleem. Centraal in dit proces staan volgens Rest (1995) de zogenaam-

dee claims-making activities van sociale bewegingen, die ernaar streven om een bre-

derr publiek te overtuigen van hun visie op het probleem. De definitie van het 

probleem,, de veronderstelde oor/aken en gevolgen en de voorgestelde oplossingen 

vindenn hun neerslag in een (aanvankelijk alleen binnen de beweging gemeen-

schappelijkk gedeeld) frame (ook wel discours, vertoog of collectieve voorstelling ge-

noemd),, bestaande uit analyses, perspectieven en typische voorbeelden. Een 

sluitendee definitie van een frame is moeilijk te geven, zo blijk t uit de literatuur (zie: 

Berting,, d Anjou & Steijn, 199"7), maar over het algemeen wordt een frame be-

schrevenn als: 

"AA series of claims or assertions, topics or themes, strung together in a mo-

ree or less coherent wav, and seeking, often with the aid of rhetorical flou-

rishes,, to persuade an audience (Thompson, 1990: 289). 

FramesFrames vormen dus samenhangende argumentaties, die bijvoorbeeld aangeven of 

eenn bepaalde conditie, zoals bijvoorbeeld geslachtsziekten een moreel dan wel me-

dischh probleem is. 

Entmann omschrijft: "to frame" als het selecteren van: "some aspects of a per-

ceivedd reality and make them more salient in a communicat ing text, in such 

aa wav as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

morall  evaluation and/or treatment recommendat ion" (Entman, 1993: 52). 

henn frame is dus niet alleen diagnostisch, maar ook strategisch: een sociale bewe-

gingg streeft er immers naar om het door haar gehanteerde frame tot dé dominante 

maatschappelijkee definitie van het probleem te verheffen. Sommige auteurs spre-

kenn dan ook van strategie framing (McCarthy, Smith & Zald, 1996: 309). Men kan 

onderscheidd maken naar collectieve versus individuele frames. 

"Individuall  frames are defined as mentally stored clusters of ideas, that gui-

dee individuals' processing of information' (Hartman, 1993: 53). 

2.1.11 Kenmerken collectieve frames 
Collectievee frames zl\n sociaal gedeelde referentiekaders die hun neerslag vinden in 

dee communicatieve uitingen van de sociale beweging. Deze collectieve frames heb-

benn doorgaans de volgende kenmerken. 

-- Het frame is meestal herkenbaar aan allesomvattende termen of metaforen 

(catehphrases),(catehphrases), die een centrale rol spelen in de redeneringen. Er is vaak een kop-

pelingg aan een schokkende gebeurtenis, die beschouwd kan worden als startpunt, 

alss tvpisch voorbeeld of als de ult ieme bevestiging van het frame. Vaak is er ook 

eenn beeld (een foto bijvoorbeeld) dat uitgroeit rot het icoon van hei frame. 

-- Een frame bestaat onafhankelijk van specifieke actuele problemen en kan op een 

groott aantal problemen of condities worden toegepast, 

"Suddenly,, thev can reveal themselves, be adopted by other actors" (media, 

politicss enzovoort.), dominate media coverage and public opinion and dis-

appear,, and, finally, be applied again' (Van Corp, 2001: 6). 
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-- Frames zijn behoorlijk stabiel, maar nieuwe gebeurtenissen of onverwachte ont-

wikkelingenn kunnen leiden tot reframingxnn het oorspronkelijke frame. 

-- Er is meestal sprake van allerlei subframes binnen het grote allesomvattende core 

frame. frame. 

-- Uiteraard bestaan er in de samenleving meestal een groot aantal elkaar becon-

currerendee frames. 

'Sociall  problems may be framed in a number of ways, and social actors of-

tenn struggle to imbue discussions of these issues with different meanings 

andd associations" (Beckett, 1996: 1). 

-- AJs de sociale beweging voldoende politieke macht verwerft, kunnen de opvat-

tingenn uit het frame doordr ingen in wetten en regels. 

Socialee bewegingen streven ernaar om hun frame zoveel mogelijk bekendheid te ge- 43 

ven.. In dat streven spelen de media een zeer belangrijke rol. Claims-makers, de ver-

tegenwoordigerss van sociale bewegingen hebben de media nodig om hun claims op 

dee publieke agenda te krijgen, bekendheid te geven aan 'hun' probleem (Gusfield, 

1989)) en uiteraard om de sociale beweging verder uit te bouwen door meer aan-

hangerss te werven. 

2.1.22 Media: frames en templates 
"Sociall  movements increasingly depended on the press to relay their con-

cernss to the general public, attract new members, and get their issues on the 

agendass of society and policymakers. As an institution, however, the press 

wass not a neutral conveyor of messages originated by any key event. Instead 

thee values and routines of news organizations came to determine the quan-

tif yy and nature of media attention accorded social movements" (Kielbowics 

&&  Scherer, 1986: 74). 

Dee media fungeren weliswaar als boodschappers van nieuws over sociale proble-

men,, maar hebben tegelijkertijd een grote invloed op het framing proces, de car-

rièress van de diverse frames en daarmee op ontwikkelingen in de sociale constructie 

vann die sociale problemen. Vooral in de eerste fase wanneer een groep mensen zich 

voorr het eerst organiseert rond een bepaald sociaal probleem en besluit om collec-

tievee actie te ondernemen, is de rol van de media cruciaal. Een belangrijk doel is dan 

ookk dat de media het gepropageerde frame overnemen en daar hun berichtgeving op 

baseren.. Want niet alleen sociale bewegingen, maar ook de media hanteren frames 

omm feiten en gebeurtenissen te structureren en in een context te plaatsen (Tuchman, 

1978). . 

Aann de basis van de nieuwsproductie liggen behalve de nieuwswaardecriteria (afwij-

kend,, ongewoon, negatief, enzovoort.) ook altijd bepaalde frames: 

"Journalistss actively construct frames to structure and make sense of inco-

mingg information" (Scheufele, 1999: 1 15). 

Doorr een bepaald frame uit te dragen en populair te maken kunnen de media een 
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bclangrijkee bijdrage leveren aan de constructie van een sociaal probleem. De me-

diaa houden zich dus niet alleen bezig met agendasetting, maar ook met framesetting. 

Bijj  onverwachte gebeurtenissen of nieuwe problemen waarvoor nog geen duidelij-

kee frames beschikbaar zijn, kunnen de media een grote maatschappelijke invloed 

uitoefenen,, zeker als het gaat om een nieuwsgolf die tot stand komt direct na een 

onverwachtee schokkende gebeurtenis. De media zullen dan op zoek gaan naar be-

vestigingg voor het gekozen frame en allerlei losstaande incidenten gaan (her-)inter-

preterenn als bevestiging van het frarne 

Naastt de nieuwswaardecrireria en de inhoudelijke frames hanteren de media ook 

watt men zou kunnen omschrijven als professionele templates, letterlijk cliché's, 

waarinn bepaalde narratieve structuren zijn vastgelegd. 

Peterss spreekt van: dramaturgische basisstructuren, "die bei der Ersrellung 

444 von journalistischen Beitragen als eine Art auszufüllendes Formular dienen 

undd mit denen jeweils bestimmte Rollen für Akteure und Quellen sowie 

Felderr für bestimmte Informationen verblinden sind" (Peters, 1994: 178). 

TemplatesTemplates leveren onder meer een duidelijke rolverdeling tussen hoofdrolspelers 

(tussenn de good guys en de bad guys), een bepaalde dramatisering van de gebeurte-

nissenn (er is sprake van het topje van de ijsberg, een schandaal, een koningsdrama, 

eenn horse race, een crisis of een grote doorbraak) en een bepaalde toonzetting (ver-

ontwaardiging,, verrassing, optimisme, enzovoort). Deze templates zijn weer ver-

bondenn met bepaalde journalistieke genres, zoals interview, achtergrondverhaal, 

nieuwsanalysee of nieuwsbericht. Op die maniet kan een onthulling over frauduleu-

zee declaraties van een burgemeester leiden tot de toepassing van het schandaal-tem-

plateplate en tot koppeling van die gebeurtenis aan een inhoudelijk frame, namelijk dat 

vann de onbetrouwbare, corrupte overheid. 

Bijj  de bestudering van de mediaframes en templates is het van belang om er reke-

ningg mee te houden dat de media in verschillende modes or rollen kunnen opere-

ren.. Soms doen de media alleen maar verslag van lopende gebeurtenissen en 

activiteitenn van sociale actoren, of geven een platform aan de verschillende claims-

makers,makers, dan weer dragen ze zeil in hun berichtgeving een duidelijke visie uit. 

Dezee verschillende rollen vloeien voort uit de verschillende functies die de media 

vervullen,, namelijk de nieuwsfunctie, de platformfunctie en de waakhondfunctie. 

Datt betekent dat de media een bepaald frame bekendheid kunnen geven, louter 

doorr het bieden van een platform aan maatschappelijke stromingen, zonder dat de 

mediaa zelf dat /?v/wf overnemen of onderschrijven. Dat kan ook gelden voor de 

verslaggevingg van de activiteiten van claims-makers die op basis van nieuwswaarde-

crireriaa veel aandacht krijgen. Tegenstanders zien dergelijke uitgebreide aandacht 

alss een bewijs dat de media dat frame hebben overgenomen, maar dat hoeft niet zo 

tee zijn. Aan de andere kant gebeurt uiteraard iedere vorm van journalistiek, van 

waarnemenn en verslaan van de realiteit vanuit bepaalde frames. En dus kan een 

nieuww frame wel degelijk doordringen in de dagelijkse verslaggeving en daar beïn-

vloedenn wat als relevant nieuws wordt beschouwd. 
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2.22 Ontwikkeling in de constructie sociaal probleem 

Socialee problemen maken als issue in de samenleving een hele ontwikkeling door. 

Dee in de jaren zeventig populaire theorie over issue attention cycle (Downs, 1972) 

gingg uit van verschillende stadia: een "pre-problem stage"; een tweede van "alar-

medd discovery' and euphoric enthusiasm"; een derde fase waarin duidelijk wordt 

datt er een hoge prijs betaald zal moeten worden om het probleem op te lossen en 

datt maatschappelijke structuren op de helling zullen moeten; een vierde stadium 

waarinn de publieke belangstelling langzaam afneemt; en tenslotte een "post-pro-

blem""  fase waarin hooguit sporadisch het issue opflakkert: "a twilight realm of les-

serr attention or spasmodic recurrence of interest" (Downs, 1972; 39-40). 

2.2.11 Voortdurende vernieuwing probleemconstructie 
Nelsonn (1984) heeft er in haar onderzoek naar de ontwikkeling van het issue kin- 45 

dermishandelingg echter op gewezen dat sociale problemen zich niet altijd ontwik-

kelenn zoals het model van Downs aangeeft. Sommige sociale problemen blijven 

zichh telkens als het ware vernieuwen, waardoor de aandacht van de media op peil 

kann blijven (zie ook: Hilgartner & Bosk, 1988). 

"Fourr factors contribute to the continuing coverage of child abuse and sug-

gestt that media attention to a host of issues can be more long-//v«l than 

previouslyy assumed. These factors include topic differentiation, issue aggre-

gation,gation, the link between professional and the mass media, and the growing 

appeall  of human interest stories. Especially ones with a medical deviance 

twist""  (Nelson, 1984: 57). 

TopicTopic differentiation, het inzoomen op een specifiek type kindermishandeling, 

zorgdee telkens voor hernieuwde belangstelling vooral ook bij de media. Daarnaast 

werdd kindermishandeling gekoppeld aan andere nieuwe issues als huiselijk geweld 

{issue{issue aggregation). Dat kindermishandeling telkens weer in de publiciteit kwam, is 

volgenss Nelson ook te verklaren vanuit de invloed die beroepsgerichte en weten-

schappelijkee publicaties hebben op de wetenschapsredacties van de massamedia. 

Tott slot ontstond er in de media een toenemende behoefte aan zogenaamd soft 

newsnews met veel human interest waarin kindermishandeling goed paste. 

"Softt news stories extend the range of story types, whereas differentiation 

andd aggregation extend the range of story topics" (Nelson, 1984: 58). 

Fasenindeling g 
Ookk Best (1991) gaat er van uit dat de probleemconstructie een hele ontwikkeling 

doormaakt,, culminerend in domain expansion, een verbreding van het terrein waar-

opp de probleemdefinitie betrekking heeft. Hij onderscheidt verschillende fasen in 

dee ontwikkeling van een nieuw sociaal probleem. 

-- De eerste is die van initial claims-making, waarin het probleem nog gevestigd 

moett worden en nieuwe claims-makers zich nog moeten invechten op de com-

petitievee markt van sociale problemen. Typification is daarbij een belangrijk mid-
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del:: het probleem wordt gedefinieerd door middel van een schokkende voor-

beeld,, dat als tvpisch wordt voorgesteld voor een veel grorer aantal gevallen, uit-

gedruktt in ruime schattingen. 

-- De tweede fase is die van erkenning, van validation: de nieuwe claims krijgen 

weerklank,, er ontstaat een zekere verontrusting in de samenleving, de media zor-

genn voor druk op de politiek om onderzoek re doen en maatregelen te treffen. In 

ditt stadium kan een kleine actiegroep uitgroeien tot een bredere maatschappeli j-

kee beweging. 

-- fase drie is die van de domain expansion: niet alleen ontstaat er een uitdi jende 

sectorr van professionals die zich met de aanpak of bestrijding van het probleem 

gaann bezighouden, het probleem /.elf lijk t zich te gaan verbreden. In werkelijk-

heidd worden er steeds meer condities onder de noemer van het centrale probleem 

466 gebracht. 

"Oncee the initial claims have been validated, they offer a foundation upon 

whichh additional claims can be constructed. These new claims can be lin-

kedd to the established problem: claims-makers present the new, peripheral 

issuess as 'another form of... , 'essentially the same as. . .Y' (...) 'or equally 

damagingg as . . .' the original, core problems. In rum, some of those claims 

aree validated, offering an even broader foundation for further rounds of 

claims-making""  (Best, 1990: 80). 

Juistt de mensen en instanties die zich al bezighouden met het centrale probleem 

zullenn de bouwstenen aandragen voor de expansie van het probleem en de ui tbouw 

vann het maatschappelijke instituut voor de aanpak ervan. 

" fourr social sectors are central to this process: the media, the activists, 

government,, and experts. When these four work together to reinforce one 

anotherr their influence seems overpowering. They consti tute an 'Iron 

Quadrangle'' for establishing and promot ing new crime problems' (Best, 

1999:: 63). 

Dee bredere sociale definities die hier uit voortkomen, kunnen op termijn hun neer-

slagg krijgen in de formele strafrechtelijke definities, vastgelegd in het Wetboek van 

Strafrecht.. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen beide definities als datgene 

watt als strafbaar is gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht niet meer als zoda-

nigg wordt ervaren in de maatschappelijke consensus. Of omgekeerd als datgene wat 

maatschappelijkk als onaanvaardbaar wordt beschouwd volgens het Wetboek van 

Strafrechtt (nog) niet strafbaar is. In het eerste geval treedt er een proces op van de-

criminalisering,, in het tweede van criminalisering. 

Amplificatiespiraal l 
Dee sociale definities hebben een grote invloed op de prioriteiten in de rechtshand-

havingg door de overheid (Openbaar Ministerie). Verontrusting in de samenleving 

kann een reden zijn om meer werk te maken van de bestrijding van een bepaald 

soortt criminaliteit (drugsoverlast, straatgeweld, enzovoort), met als gevolg dat er 
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steedss meer zaken in de openbaarheid komen en dar de verontrusting alleen maar 

verderr toeneemt. Bovendien is er vaak sprake van een definitieverbreding waardoor 

steedss meer verschillende gevallen onder een brede noemer zullen worden gerap-

porteerd.. In de criminologie wordt voor dit proces de term amplificatiespiraal ge-

bruikt:: naarmate Justitie meer aandacht gaat besteden aan de opsporing en 

vervolgingg van een bepaald soort criminaliteit lijk t het verschijnsel in ernst en om-

vangg toe te nemen, hetgeen weer de verontrusting voedt en daarmee weer de druk 

opp Justitie. 

"I nn deze paradoxale situatie beïnvloeden strafrechtelijke reactie en maat-

schappelijkee reactie daar weer op elkaar over en weer: hoe meer op een pro-

bleemm wordt gereageerd op een manier die impliceert dat er sprake is van 

criminaliteit,, des te zichtbaarder en 'crimineler' wordt het probleem, des te 

meerr van dit soort gedragingen worden tot het probleem gerekend, en des 47 

tee luider wordt de roep om er met harde strafrechtelijke hand tegen op te 

tredenn - en zo verder in een zichzelf versterkend proces dat met de term 

'amplificatiespiraaff  wordt aangeduid" (Brants & Brants, 1991: 16). 

Dee media kunnen in dit amplificatieproces een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld 

doorr uitvoerig aandacht te besteden aan een bepaalde gebeurtenis die als exempla-

rischh wordt beschouwd en door vervolgens allerlei vergelijkbare incidenten onder 

dezelfdee noemer te rapporteren waardoor het beeld van een golf van incidenten 

ontstaat.. Op die manier dragen de media bij aan de verbreding van de sociale de-

finiti ee van het probleem. 

Valencee issue, position issue 
Bijj  een onderwerp als kindermishandeling zal deze expansie aanvankelijk niet op 

verzett stuiten, het gaat volgens Nelson immers om een zogenaamde valence issue, 

eenn probleem zonder elkaar bestrijdende partijen. 

"Valencee issues are defined as those which elicit a single, strong, fairly uni-

formm emotional response and do not have an adversarial qualitv" (Nelson, 

1984:: 27). Daar tegenover staan de "position issues that engendet alterna-

tivee and highly conflictual responses" (Nelson, 1984: 27). 

Tochh kan er ook bij valence issue als kindermishandeling na verloop van tijd con-

troversee gaan ontstaan over de steeds ruimere definities, de gehanteerde methoden 

omm mishandeling vast te stellen en de voorstellen om het probleem aan te pakken 

(Beckett,, 1996). 

Bestt concludeert dat: "whil e there might be consensus about the core ima-

gess of child abuse, the problem's periphery featured active debates about 

whatt should be considered abuse" (Best, 1990: 83). 

Dezee toenemende controverses hangen samen met de voortdurende expansie 

(d.m.v.. differentiatie en aggregatie) van het oorspronkelijke issue. Brants en Brants 

signaleerdenn in hun onderzoek naar de ontwikkeling van fraude als criminaliteits-

probleemm in Nederland in de jaren tachtig dezelfde processen: de verbreding van 
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dee definities van fraude leidden uiteindelijk tot een toenemende ambivalentie en 

steedss meer controverses over wat al dan niet tot fraude gerekend diende te wor-

denn (Brants & Brants, 1991: 205). Uiteindelijk zal het maatschappelijke debat in 

dezee ambivalentiefase weer leiden tot het bereiken van een zekere maatschappelij-

kee consensus over het probleem. Die verandering luidt de volgende tase in van in-

stitutionalisering:: de nieuwe consensus leidt tot aanpassing van wetgeving en 

overheidsbeleidd en investeringen in de uitbouw van de infrastructuur voor de aan-

pakk van het probleem. Het probleem behoort dan tot de groep van gevestigde pro-

blemenn waar de samenleving werk van maakt. 

2.2.22 Dynamisch amplificatiemodel 
Inn dit onderzoek gaan we derhalve uit van een dynamisch amplificatiemodel, waar-

488 in de volgende stadia te onderscheiden zijn. 

1.. Framingfase: initial claims-making en validation. 
Socialee actoren die een bepaald probleem aan de orde willen stellen, slagen er met 

eenn nieuw frame (probleemdefinitie) in om zich in te vechten op de markt van so-

cialee problemen. Erkenning komt tot uitdrukking in onderzoek naar de omvang 

enn de ernst van het probleem en beleidsvoornemens. 

2.. Expansiefase: differentiatie, aggregatie en verbreding. 
Maatschappelijkee consensus vormt de basis voor een verdere uitbouw van het pro-

bleem.. Het sociaal domein waarop de probleemconstructie betrekking heeft wordt 

breder,, de gehanteerde begrippen worden breder en allerlei andere problemen wor-

denn gelinkt aan het centrale issue. 

33 Ambivalentiefase: affaires en controverses. 
Dee probleemexpansie zal op grenzen stuiten, er ontstaan controverses over de de-

finitiess en de aanpak van het probleem. Andere frames doen hun intrede. 

4.. Institutionaliseringsfase: consensus en infrastructuur. 
Dee maatschappelijke consensus is vertaald in nieuwe wetgeving en eventueel aan-

passingg van strafrechtelijke definities. Bovendien is er een infrastructuur opge-

bouwdd voor de aanpak van het gevestigd probleem. Eventueel ontstaan er na 

verloopp van tijd weer nieuwe cycli in de ontwikkeling van hetzelfde sociaal pro-

bleem. . 

2.33 Rol mediahypes bij agenderen en construeren van 
problemen n 

2.3.11 Media in de framingfase 
Hett is de vraag welke rol mediahypes spelen in de verschillende ontwikkelingsfa-

senn van een sociaal probleem, om te beginnen de Frtimin$ast.\ waarin het probleem 

tott de maatschappelijke agenda probeert door te dringen. In de literatuur (Goode 

&&  Ben Yehuda, 1994: 1 17) wordt vaak onderscheid gemaakt tussen insider en out-

sidersider initiatieven, acties afkomstig van groeperingen die al een gevestigde positie 
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hebbenn in het maatschappelijk bestel (politieke partijen, vakbond, milieugroepe-

ringen,, belangengroepen) en degenen die zich nog moeten invechten in die be-

staandee structuren. De eerste categorie heeft gevestigde contacten met de media, de 

tweedee moet helemaal van de grond af die relatie opbouwen. Bovendien nemen de 

gevestigdee groeperingen deel aan institutioneel overleg dat per definitie deel uit 

maaktt van de dagelijkse nieuwsagenda's (CAO-overleg). 

Dee outsiders hebben echter een machtig wapen: ze komen met nieuwe claims, ze 

wijzenn op nieuwe sociale problemen of op condities die plotseling crisisproporties 

lijkenn aan te nemen. Vooral een opvallende, dramatische en vooral ook dramati-

seerbaree gebeurtenis kan een belangrijke impuls vormen voor een nieuwe sociale 

beweging.. De media hebben immers een grote voorkeur voor nieuwe problemen, 

nieuwee invalshoeken en dramatische gebeurtenissen. Naarmate een sociale bewe-

gingg beter weet in te spelen op de eisen en de routines van de media zullen ze sue- 49 

cesvollerr zijn bij het scoren van media-aandacht. 

"Dramaticc claims also have a competitive advantage. Life-and-death issues, 

taless of heroism or villainy, and stories that compel emotional reactions are 

moree likely to gain attention, sympathy and action. This is where typifica-

tionn becomes important. Using compelling examples to illustrate a social 

problemm shapes our reaction, not just to those cases, but to the larger pro-

blemm they supposedly represent. Often, of course, these examples can be 

coupledd with statistics showing that the problem affects large numbers of 

people,, that it is widespread, and so on" (Best, 1990: 79). 

Inn die beginfase kunnen de nieuwkomers relatief makkelijk toegang krijgen tot de 

media,, vooral wanneer het gewone burgers zijn, die werden geconfronteerd met 

ernstigg leed of groot onrecht. Dat levert aantrekkelijke ingrediënten op voor de me-

dia:: het gaat om mensen met wie het publiek zich makkelijk kan identificeren; 

emotiess spelen een belangrijke rol; er is zichtbaar leed of onrecht; er heeft een 

schokkendee gebeurtenis plaatsgevonden; er zijn mogelijkheden om deze gebeurte-

niss te koppelen aan bredere issues. 

"Thee mass media, particularly television, are in a powerful position synthe-

sizee seemingly fragmented and unconnected situations and create what ap-

pearr to be widespread phenomena. The television network news programs, 

inn fact, strive to convert stories about particular cases into examples of a ge-

nerall  situation. For members of the audience whose own experiences re-

semblee those of the televised cases, such media attention can serve to 

cultivatee a collective awareness, laying the groundwork for a social move-

ment""  (Kielbowics & Scherer, 1986: 81). 

Inn een aantal gevallen manifesteren deze burgers zich vervolgens tot woordvoerders 

vann een min of meer informele sociale beweging die op dat moment alleen nog 

maarr in de publieke opinie bestaat op basis van verontwaardiging en verbonden-

heid.. Als deze mensen zich ontpoppen als voorvechters of als crusaders die er hun 

dagtaakk van maken om het onrecht aan de kaak te stellen, kan zich vervolgens een 
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grassrootsgrassroots beweging omwikkelen waarbij ook de feitelijke organisatie vorm ^aat 

krijgen.. Voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling zijn onder meer de Wit t e 

Bewegingg in België of zinloos geweld in Nederland (zie hoofdstuk 3). 

Synchroonn lopende belangen 

Inn die eerste fase lopen claims en berichtgeving synchroon, omdat de belangen van 

beidee partijen overeenkomen: de beweging krijgt publiciteit, de media krijgen een 

interessantt nieuwsonderwerp. Bovendien zoeken de media na een key ex-ent - als er 

overr die gebeurtenis niet veel nieuws meer te melden valt - altijd naar follow-up 

verhalenn over achtergronden, oorzaken, gevolgen en vooral ook andere vergelijk-

baree voorbeelden. Dat geeft daims-makers de kans om toegang te krijgen tot de me-

diaa zodat zij hun claims verder kunnen uitbouwen. Het probleem komt op een veel 

00 grotere schaal voor dan ooit voor mogelijk werd gehouden, de situatie wordt met 

dee dag ernstiger, er zijn steeds meer gevallen, er is geen opvang, de overheid heeft 

geenn beleid, enzovoort. De r//r/w.<-w//£m hebben er belang bij om het probleem zo 

ernstigg mogelijk voor te stellen. Daarbij keren vaak dezelfde patronen terug: 

-- Er wordt krachtig gegeneraliseerd vanuit één extreem geval dat veel publiciteit 

heeftt gekregen. Dat geval zou typisch zijn voor een bredere ontwikkeling. 

-- Het probleem krijgt een krachtige nieuwe (pejoratieve) ferm. 

-- Er komen al snel (extreem) hoge schattingen over de omvang het probleem. 

-- Er worden bij die schattingen brede definities gebruikt, zodat veel verschillende 

incidentenn allemaal als bewijs voor het nieuwe probleem kunnen worden ge-

bruikt. . 

-- Er worden nieuwswaardige gebeurtenissen gecreëerd om de claims aan op te han-

gen. . 

"I tt would be difficul t to contest the point that, while some participants in 

somee social movements describe the conditions they wish to change accu-

rately,, taken as a whole, social movements tend to exaggerate their extent 

andd seriousness. I o be plain about it, exaggeration is a great deal more ef-

fectivee as a movement strategy than the complex task of literal, point-for-

pointt truth telling. Movement claims-making makes demands on peoples 

limitedd time and attention: there are many issues to deal with, and move-

mentss must convince potentially interested parties that this particular issue 

needss dealing with'1 ( ( ioode, 1992: 436). 

Herr is geen toeval dat deze patronen naadloos aansluiten op de belangen van de 

mediaa en hun belangri|kste nieuwswaardecritena: 

-- Het generaliseren sluit aan bij de behoefte van de media om direct na een opval-

lendee gebeurtenis uitvoerig te willen berichten over de omvang van het pro-

bleem.. Het nieuwsthema structureert de zoektocht naar vergelijkbare gevallen in 

hedenn en verleden. 

-- De nieuwe term heeft kans om een container begrip (it buzz word) re worden, 

eenn nieuwe aantrekkelijke term die zelf carrière gaat maken in de berichtgeving. 
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-- Hoge schattingen zijn populair omdat de media naar bevestiging zoeken voor de 

stellingg dat er sprake is van een ernstig probleem, hn dat heeft meer nieuws-

waardee dan een minder ernstig probleem. 

-- De brede definities bieden de media de mogelijkheid om veel verschil- lende in-

cidentenn onder een noemer te rapporteren. 

-- Gecreëerde gebeurtenissen (bezettingen, demonstraties) stellen de media in staat 

omm het issue te verbinden met een concrete nieuwswaardige gebeurtenis. De me-

diaa zijn tenslotte sterk event oriented. 

Voorr de claims-makers kan al die publiciteit waarin zij als belangrijkste woordvoer-

derss optreden, betekenen dat zij het eigendomsrecht op dit probleem veroveren. 

Zi jj  worden beschouwd als legitieme gesprekspartners die kunnen bijdragen aan de 

oplossingg van het probleem. 

"T oo own a social problem is to possess the authority to name that condi- 51 

tionn a problem and to suggest what might be done about it" (Gusfield, 

1989:433). . 

Doorr het synchroon lopen van de wederzijdse belangen en de massale media aan-

dachtt ontstaat binnen de nieuwe beweging vaak het idee dat de media naar belie-

venn zijn in te schakelen voor het uitdragen van de boodschap van de beweging. 

Dezee instrumentele benadering loopt op een mislukking uit zodra de mediahype 

rondd het onderwerp voorbij is, dan gelden andere wetmatigheden in het nieuws en 

wordtt het steeds moeilijker om nog tot de media door te dringen. 

"media"media coverage does produce an increase in expressions or concern about 

ann issue, but those expressions of concern fade just as quickly when cover-

agee wanes" (Klandermans & Goslinga, 1996: 313). En dat heeft allerlei ge-

volgenn voor de strategieën van de nieuwe beweging. "Paradoxically, the 

dynamicss of newsgathering that facilitate a movement 's emergence and 

maintenancee also undermine it, alter its structure, or change its direction. 

Thee fundamental problem stems from the media's ceaseless quest for see-

minglyy new material to fil l finit e news holes and air t ime" (Kielbowics & 

Scherer,, 1986: 85). 

Naarmatee sociale bewegingen zich aanpassen aan de eisen van de media treden er 

veranderingenn op in hun structuur en hun claims. 

Omm toch tot de media door te dringen zoekt men zijn toevlucht in hardere acties 

off  nog meer retoriek. Kielbowics en Scherer (85) noemen als mogelijke effecten 

vann dit proces op de sociale bewegingen: 

"ann increasing radicalism or conservatism, changes in structure, including 

factionalization,, and recourse to movement-control led media and speciali-

zedd publications to complement the channels of mass communicat ion" 

(Kielbowicss & Scherer, 1986: 85). 

Kxtremee retoriek en harde acties kunnen binnen een beweging al snel tot conflic-

tenn en afsplitsingen leiden tussen radicalen en gematigden. Bovendien zullen de 

mediaa juist de conflicten binnen een beweging breed uitmeten en daarmee accen-
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cueren.. (Zie ook Van Zoonen [1992], die beschrijft hoe de media de vrouwenbe-

wegingg eerst omarmden en vervolgens ondermijnden.) Sommige bewegingen over-

levenn deze fase en bereiken de status van insiders in het maatschappelijke 

krachtenveld.. Op dat moment vormen de woordvoerders geloofwaardige bronnen 

voorr de media en zal het initiatief vaak van de media uitgaan. Media hebben een 

voorkeurr voor gevestigde, legitieme en vooral gezaghebbende bronnen. Dit valt sa-

menn met de institutionalisering van de beweging die steeds meer gebruik gaat ma-

kenn van professionele PR-mensen, die geen wilde acties nodig hebben om in het 

nieuwss te komen. Een geïnstitutionaliseerde beweging zal eerder het nieuws pro-

berenn te halen met wetenschappelijk bewijs gebaseerd op het systematisch monito-

renn van incidenten. 

2.3.22 Omslagen in probleemconstructie 
Dee media spelen dus niet alleen een cruciale rol bij het agenderen van een nieuw 

sociaall  probleem, maar ook in de latere fasen wanneer conflicten en controverses 

overheersen.. Aan de ene kant is er de groeiende maatschappelijke ambivalentie 

overr het containerbegrip, aan de andere kant zijn er de (nieuwswaardige) scheu-

ringenn in de sociale beweging als gevolg van meningsverschillen over de te volgen 

strategie.. De media volgen dit soort ontwikkelingen op de voet en zullen de te-

genstellingenn uitvergroten. Het oorspronkelijke frame kan dan uiteindelijk ook ter 

discussiee komen te staan en worden vervangen door nieuwe benaderingen. Gezien 

dee werkwijze van de media ligt het voor de hand om te veronderstellen dat er op-

nieuww een key event nodig is om een nieuw frame in de berichtgeving te laten op-

duiken.. Een nieuwe benadering is voor de media buitengewoon interessant omdat 

hett mogelijkheden creëert voor nieuwe invalshoeken bij een onderwerp, waar het 

nieuwee al lang vanaf is. Bovendien zal er - zoals gebruikelijk - een stroom van be-

richtenn op gang komen over gebeurtenissen die het nieuwe frame lijken te bevesti-

gen.. Na een key event is er meer aandacht voor vergelijkbare gebeurtenissen in 

hedenn en verleden en vindt er een herinterpretatie plaats van allerlei andere ge-

beurtenissenn die tot dat moment onopgemerkt waren gebleven. Er ontstaat een 

compleett nieuw kader waarmee de media tal van gebeurtenissen en incidenten in 

eenn relevant context kunnen plaatsen. Dergelijke mediahvpes kunnen gevoed wor-

denn door allerlei maatschappelijke actoren die een mogelijkheid zien om hun fra-

meme xc koppelen aan de schokkende or controversiële sleutelgebeurtenis. Na verloop 

vann tijd stijgen de nieuwsdrempels weer en neemt de belangstelling van de media 

weerr af tot zich weer een nieuw key event aandient op dit terrein. Het publieke de-

batt in deze fase kan leiden tot een nieuwe consensus over de definitie van het pro-

bleemm en de vereiste aanpak. Als dat het geval is neemt in de daarop volgende 

institutionaliseringfasee de belangstelling van de media geleidelijk af en gaat het on-

derwerpp tot het agendanieuws behoren dat gekoppeld is aan maatschappelijke in-

stituties.. Mediahvpes zullen zich in deze fase nauwelijks meer voordoen, het 

probleemm is immers onder controle. Incidenten die voorheen aan de basis stonden 
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vann mediahvpes, komen nu weer in het nieuws als afzonderlijke voorvallen en niet 

alss symptomen van een om zich heen grijpende epidemie. 

Berichtgevingg en probleemconstructie 
Inn schema 2-1 is de rol van de media en mediahypes in de verschillende ontwik-

kelingsfasenn weergegeven. In hoofdstuk 4 zullen we aan de hand van dit schema de 

berichtgevingg over seksueel misbruik in de periode van 1980 tot en met 2000 on-

derzoekenn om vast te stellen welke rol media en mediahypes spelen in de verschil-

lendee ontwikkelingsfasen van een sociaal probleem. 

Opp welke manier dragen mediahypes bij aan de vestiging van een nieuw centraal 

frame.,frame., aan de differentiatie- en aggregatieprocessen en aan de expansie van het pro-

bleem?? In hoeverre worden omslagen of koerswijzigingen in het centrale frame me-

dee bepaald door mediahypes? 53 

Sociaall probleem Media en mediahypes 

Fasee 1: Framing 

-- Initial claims-making 

—— Validation: consensus 

—— Nieuw frame 

-- Mediahypes bevestigen nieuw frame 

-- Extensivering 

-- Creatie golf versterkt urgentie 

-- Beeldvorming: hoge schattingen, brede 

definities,, ernstige gevallen 

-- Topje- i jsberg-^m/^f t' 

Fasee 2: Expansie 

-- Domeinverbreding 

-- Differentiatie 

-- Aggregatie 

-- Verbreding definities 'm frame 

-- Mediahypes rond ontdekking nieuwe 

vormenn van... 

-- Voortbouwend op centrale frame 

-- Versterking daarvan 

Fasee 3 Ambivalentie 

-- Ambivalentie, controverse en schandalen 

-- Alternatieve frames 

-- Mediahypes rond nieuwe invalshoeken 

vestigenn nieuwe frames 

—— Nieuwe golven van incidenten 

-- Intensiverende mediahypes 

-- SchandaA- template 

Fasee 4 Institutionalisering 

-- Institutionalisering sociaal probleem 

-- consensus over sociale en strafrechtelijke 

definities s 

-- Infrastructuur voor aanpak probleem 

-- Afnemende belangstelling media 

-- Afwezigheid mediahypes op dit terrein 

-- Reguliere berichtgeving over afzonderlijke 

incidenten n 

-- Aangepaste frames 

Schemaa 2-1 Media en de ontwikkelingsfasen sociale problemen 
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2.44 Media en risico-amplificatie 

2.4.11 Risicosamenleving 
Kenn specifiek terrein binnen het grotere geheel van sociale problemen in de sa-

menlevingg vormt dat van de zogenaamde risico issues. In de wetenschap wordt het 

begripp risico gedefinieerd als de kans op een ongewenste gevolg in een onzekere si-

tuatiee (Adams, 1995). Risico is een kwestie van kansberekening en wordt uitge-

druktt in getallen als bijvoorbeeld één dode op een x-aantal verkeersongevallen. 

Naastt dit wetenschappelijk risico bestaat er ook nog een ander concept van risico, 

namelijkk risico als sociale constructie. Want wie maakt uit wat ongewenste gevol-

genn zijn en wie bepaalt welke risico's al dan niet acceptabel zijn? 

Kenmerkendd voor dit concept van risico is de factor onzekerheid, de precieze kan-

senn zijn (nog) niet bekend, het gaat om gevolgen die zich mogelijk in de toekomst 

344 zouden kunnen voordoen. Zullen later nog miljoenen mensen bezwijken aan de 

ziektee van Creurzfeldt-Jakob, veroorzaakt door BSF, of zal de schade beperkt blij -

ven?? Dat vormt een groot verschil met al die andere sociale problemen (zoals crimi-

naliteit)) waarbij de huidige (afkeurenswaardige of disfunctionele) conditie centraal 

staat.. Ook dan is er veel controverse over definities, oorzaken en oplossingen, maar 

anderss dan bij risico onderwerpen tast de samenleving niet in het donker over de 

mogelijkee gevolgen. 

Onzichtbaree risico's 

Inn de sociologie is sinds het verschijnen van Risikogesellschaft; Auf dem weg in eine 

andereandere Moderne (1986) vanUlrich Beek een hele stroming ontstaan die de postmo-

dernee samenleving definieert in termen van onzichtbare, onbeheersbare risico's. 

Dee welvaart is dankzij de technologische ontwikkelingen enorm toegenomen, 

maarr dat geldt ook voor allerlei potentiële chemische, nucleaire of gentechnologi-

schee bedreigingen. Werden risico's vroeger vooral gedefinieerd in termen van ziek-

te,, oorlogen, hongersnoden en religieuze gevaren (in ongenade vallen), in de 

huidigee westerse samenlevingen staan de risico's centraal die voortkomen uit com-

plexee abstracte systemen die soms (bij rampen) buitengewoon kwetsbaar blijken te 

zijnn (zie: Eldridge, 1999: 109). Zoals Ulrich Beek die risico's definieert: 

"Byy risks I mean above all radio-activity, which completely evades human 

perceptivee abilities, but also toxins and pollutants in the air, the water and 

foodstuffs,, together with the accompanying short and long-term effects on 

plants,, animals and people. They induce systematic and often irreversible 

harm,, generally remain invisible, are based upon causal interpretation and 

thuss initiall y only exist in terms of the" (scientific and anti-scientific) 

knowledgee about them. They can thus be changed, magnified, dramatized 

orr minimized within knowledge, and to that extent are particularlv open to 

socialsocial definition or construction. Hence the mass media and the scientific and 

legall  professions in charge of defining risk, become key social and political 

positions""  (Beck, 1992: 22-3). 



M ii  ni \ m i >h IN l>l- IDNMRI I TIF. Y \ \ MK 1AI I PROBI I Ml N 

Doorr hun onzichtbaarheid bestaan deze risico's maatschappelijk gezien uitsluitend 

inn termen van kennis en zi)n derhalve ob|ect van sociale constructie. Risico's kun-

nenn worden uitvergroot en zodoende een maatschappelijke werking krijgen, of om-

gekeerdd geminimaliseerd en sociaal gezien onopgemerkt blijven. Soms zorgen 

opzienbarendee rampen (zoals de aanslagen van elf september 2001 in de VS of in 

Nederlandd het neerstorten van de El Al-Boeing in de Bijlmermeer in 1992) voor 

eenn focus op nieuwe risico's die tot dan toe onzichtbaar waren gebleven. In de na-

sleepp van de Bijlmerramp kwam echter niet het risico van de landing- en aanvlieg-

routess boven dichtbevolkte gebieden centraal te staan, maar de mogelijke 

gezondheidsrisico'ss die omwonenden en hulpverleners hadden gelopen tijdens en 

naa de ramp. Di t maatschappelijk proces, waarbij een bepaald risico sterk wordt uit-

vergroot,, staat in de literatuur bekend als de "social amplification of risk.'' 

"(This)) denotes the phenomenon by which information processes, institu- 55 

tionall  structures, social-group behavior and individual responses shape the 

sociall  experience of risk, thereby contr ibuting to risk consequences" 

(Kasperson,, Renn, Slovic, Brown, Kmel, Goble, Kasperson & Ratick, 

1988:: 237). 

Aangezienn mensen bij veel risk issues niet kunnen terugvallen op persoonlijke erva-

ringen,, gaan de informatiestromen een sleutelfactor vormen: 

"Attributess of information that may influence the social amplification are 

volume,, the degree to which information is disputed, the extent of drama-

tizationn and the symbolic connotat ions of the information'' (Kasperson et 

al,, 1988: 241). 

Tijdenss dit amplificatieproces worden bepaalde signalen telkens versterkt, terwijl 

anderee worden afgezwakt, resulterend in een uitvergroting van een bepaald risico. 

Vervolgenss zorgt dat weer voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en effec-

ten,, die op hun beurt dat risicoperspectief weer versterken. Risico-amplificatie kan 

deell  uitmaken van de hiervoor besproken ontwikkeling in de constructie van een 

sociaall  probleem. Vooral in de fasen van framing en expansie is de kans groot dat 

zichh een dergelijk amplificatieproces voordoet, waarbij een bepaalde constructie 

vann een risico enorm wordt uitvergroot met alle maatschappelijke gevolgen van 

dien. . 

Aanjagendee rol van de media 
Allerleii  sociale actoren kunnen een belangrijke rol spelen in dit amplificatieproces, 

dee overheid, de medische sector, wetenschappelijke instituten, belangengroepen 

vann slachtoffers, maar die van de media is cruciaal. Door hun manier van bericht-

gevenn kunnen de media een versterkende, aanjagende rol gaan spelen, zeker als zich 

grotee nieuwsgolven voordoen die het onderwerp hoog op de maatschappelijke 

agendaa plaatsen. 

"Thee mass media can play a critical role in dramatizing and framing of the 

riskk problem or threat. Particularly important are both the extent of cover-
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agee and the particular 'facts' selected and the language used to characterize 

thee risk" (Kasperson et al, 1988: 22). 

Dee invloed van de media op de amplificatie is dus afhankelijk van factoren als de 

omvangg en de intensiteit van de herichtgeving, de toonzett ing, het woordgebruik, 

dee invalshoek (bijvoorbeeld human interest) en de context (politiek schandaal) 

waarinn de feiten worden geplaatst. 

""  I he media play a key role in framing and anchoring the meaning of par-

ticularr events and issues through the headline language and visual images 

theyy employ" (Petts, Horlick-Jones & Murdock, 2001: 7). 

Uitgebreidee media-aandacht voor een bepaald risico kan leiden tot meer veront-

rustingg bij het publiek, dat alerter zal zijn op al die signalen die mogelijkerwijs een 

bevestigingg van dat risico betekenen. 

^66 "Because media, particularly 'tabloid' media, draw extensively on personal 

testimonyy in constructing stories, self-reinforcing 'circuits' may be esta-

blishedd between lay public representations, everyday experience and social 

conversation""  (Petts, Horlick-Jones & Murdock, 2001: 7) 

Datt geldt ook weer voor de media, met als gevolg dat relatief onbetekenende fei-

tenn of kleine gebeurtenissen plotseling groot nieuws kunnen worden. De overheid 

zall  op die publiciteit moeten reageren en dat geeft weer een nieuwe impuls. Op die 

manierr kan er een actie-reactie patroon optreden, waarin mediahypes vol opwin-

dingg en verontwaardiging telkens zorgen voor een versterking van het frame, waar-

inn één bepaalde sociale definitie van het risico centraal staat. Bij een mediahype 

stortenn de media zich massaal op het onderwerp, maken dat steeds groter vanuit 

eenn centraal perspectief, oordelen en veroordelen ook meteen vanuit dat frame (er 

moetenn koppen rollen), en jagen op nog meer bevestigend nieuws. Gedurende zo'n 

hypee lijken kritische geluiden en filters weg te vallen en wordt één geluid almaar 

versterktt (Van Ginneken, 1999: 90). 

Dezee mediahypes liggen in het verlengde van de manier waarop de media in het al-

gemeenn omgaan met risico-onderwerpen (zie: Singer & Endrenv, 1993): de na-

drukk in de berichtgeving ligt eerder op zeldzame, afwijkende, of exotische gevaren 

dann op alledaagse risico's als verkeersongevallen of hart- en vaatziekten. Rampen of 

ongelukkenn waarbij veel doden in één keer vallen, scoren hoog, met als gevolg dat 

dee media-aandacht vaak omgekeerd evenredig is aan de feitelijke gezondheidsrisi-

coo s. In het nieuws draait het niet zozeer om een genuanceerde wetenschappelijke 

inschattingg van de feitelijke gevaren (dat gebeurt in de wetenschapsbijlagen), maar 

omm schuld, angst, woede en verontwaardiging. 

Hett gaat in de berichtgeving meer om outrage dan om haz/trd (Sandman, 1997). 

Bronnenn die alarm slaan krijgen meer aandacht dan deskundigen die geruststellen-

dee woorden spreken, extreme standpunten meer dan gematigde en opinies meer 

dann data. Vanwege de nieuwswaarde hebben de media een i^rote voorkeur voor 

worstworst case scenarios in tijden van onzekerheid. 

Dee uitgebreide media-aandacht en de maatschappelijke verontrusting zorgen voor 



M h D I A H H ' F ss I N Dl- CONMRI . 'C I IF VAN SOCIAL F I'ROHIHMhN 

grotee druk op de overheid om re reageren, ook al zijn de feitelijke risico's klein en 

iss zero-risk onmogelijk. 

"Thee typical risk controversy comes when the hazard is low and the outra-

gee is high. Captivated by the high outrage, the public insists the problem is 

serious;; lulled bv the low hazard, the utilit y insists it isn't" (Sandman, 

Weinsteinn & Hal lman, 1998: 93). 

Dezee situatie levert voor de overheid een groot di lemma op: niet ingrijpen zal lei-

denn tot een vertrouwenscrisis en het verwijt van de doofpot, wel drastische maat-

regelenn treffen zal de ernst van de risico's definitief bevestigen. Vanuit hun 

waakhondfunctiee zullen de media sterk gefocust zijn op een mogelijk falende over-

heidd en dan vooral op het al dan niet ten onrechte achterhouden van informatie. 

Berichtgevingg over risico's is dan definitief veranderd in berichtgeving over een 

schandaal,, waardoor het inschatten van de feitelijke risico's naar de achtergrond 57 

verdwijnt.. Volgens Beek draait het in de risicosamenleving dan ook vaker om het 

aanwijzenn van zondebokken dan om de gevaren zelf: 

" [ . . . ]]  the risk society contains an inherent tendency to become a scapegoat 

society:: suddenly it is not the hazards, but those who point them out that 

provokee the general uneasiness. [...] The very intangibility of the threat 

andd people's helplessness as it grows, promote radical and fanatical reac-

tionss and political tendencies that make social stereotypes and the groups 

afflictedd by them into ' l ighting rods' for the invisible threats which are in-

accessiblee to direct action" (Beck, 1992: 75). 

2.4.22 Interactie tussen berichtgeving en risicoperceptie 
Stresss stoornissen 

Belangrijkk in dit amplificatieproces is de interactie tussen de media en de mensen 

diee direct bij de ramp of de risk event (bijvoorbeeld de veronderstelde blootstelling 

aann een giftige stof) betrokken zijn geweest. De slachtoffers voeden de media met 

hunn verhalen, hun verontwaardiging en hun verontrusting; aan de andere kant zor-

genn de berichten in de media vervolgens voor meer angst en onzekerheid bij deze 

enn bij andere betrokkenen. Het gevolg kan zijn dat de berichtenstromen in de me-

diaa een belangrijke bron van stress worden voor mensen die op de een of andere 

manierr bij de ramp betrokken zijn geweest. Slachtoffers van een ramp lijden vaak 

enigee tijd aan acute stress; mogelijk ontstaat acuut stress syndroom (ASS), met 

svmptomenn als slaap- en concentrat ieproblemen, herbeleving en vermijdingsge-

drag.. Vervolgens ontwikkelt zich bij sommigen na enige maanden de posttrauma-

tischee stress-stoornis (PTSS) (zie IJzermans & Van der Zee, 1999: 106). 

Dee meest voorkomende symptomen hierbij zijn: obsessief bezig zijn met de ramp, 

emotionelee vervlakking, slapeloosheid, hyperactiviteit of agitatie of prikkelbaarheid 

enn concentrat ieproblemen. Onzekerheid over de mogelijke gevolgen voor de ge-

zondheid,, het gebrek aan erkenning, mogelijke arbeidsongeschiktheid, financiële 

problemen,, herhuisvesting en de controverses in de media over deze kwesties vor-
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menn allemaal bronnen van stress die op de langere duur kunnen leiden tot nieuwe 

gezondheidsklachtenn of een versterking van de bestaande (zie: Bertazzi, 1989: 85-

100).. De betrokkenen zullen het verergeren van de klachten eerder aan de ramp en 

ciee vrijgekomen gifstoffen toeschrijven dan aan een posttraumatische stress-stoor-

nis. . 

Ui tt onderzoek blijk t dat het om een relatief klein repertoire aan klachten gaat zo-

als:: hoofdpijn, moeheid, geheugenstoornis, pijn aan gewrichten en spieren, con-

centratieproblemen,, benauwdheid en slaapproblemen. Dergelijke klachten komen 

niett alleen naar voren in de nasleep van grote rampen, maar ook na afloop van oor-

logenn als de Golfoorlog of de Nederlandse vredesmissies in Bosnië en Cambodja. 

Voorr de artsen die deze mensen onderzoeken, doet zich dan het probleem voor dat 

hunn klachten doorgaans niet-speciflek zijn, hetgeen wil zeggen dat ze ook veel 

88 voorkomen in de normale bevolking, waar ze nogal eens gerelateerd zijn aan psy-

chischee klachten als depressie. De diagnose PTSS leidt bij de getroffenen door-

gaanss niet tot een grotere acceptatie van psychische gevolgen van de ramp of de 

oorlogg die ze hebben meegemaakt. Integendeel, het verzet hiertegen is sterk en ze-

kerr na man-made rampen is de neiging groot, zowel bij getroffenen als de media, 

omm de verschillende symptomen te clusteren tot een syndroom of een ziektebeeld, 

datt is veroorzaakt door bijvoorbeeld de bij deze ramp vrijgekomen schadelijke stof-

fen.. Dat sociale proces is telkens hetzelfde, alleen de labelingv&n de ziekte verschilt, 

afhankelijkk van de cultureel-maatschappelijke context. Zo was vroeger sprake van 

soldatenhart,, of shell shock, later van het Golfoorlogsyndroom, veroorzaakt door in-

entingen,, munit ie met verarmd uranium of Iraakse gifgassen. 

Functionelee somatische syndromen 

Ookk los van rampen en oorlogen kan dit collectieve verschijnsel van clustering en 

labelinglabeling optreden. In dat geval spreekt men functionele somatische syndromen 

(Wessely,, N imnuan & Sharpe, 1999), waarbij de symptomen onder de noemer 

vann een nieuwe ziekte worden gekoppeld aan biomedische verklaringen. De ge-

zondheidsklachtenn zijn niet-specifiek, diffuus, ambigue en endemisch en komen in 

dezelfdee mate ook voor in normale gezonde populaties. Het gaat doorgaans om de 

zogenaamdee unexplained physical symptoms, (lichamelijk onverklaarde klachten), 

omm klachten als moeheid, concentratiestoornissen, problemen aan gewrichten, 

huidd en luchtwegen. Bekende voorbeelden van op deze manier geconstrueerde syn-

dromenn zijn multipele chemische sensitiviteit, sick-building syndrome, chronische 

whiplash,, fibromyalgia-en chronisch vermoeidheidssyndroom. De syndromen ken-

merkenn zich eerder door: 

"'symptoms,, suffering, and disability than bv disease-specific, demonstrable 

abnormalitiess of structure or function" (Barskv &C Bonis, 1999). 

Inn het denken over de nieuwe ziekte ligt grote nadruk op biomedische verklarin-

genn waarin de blootstelling aan giftige stoffen centraal staat. De syndromen hou-

denn zichzelf lange tijd in stand door een zichzelf versterkende cvclus: de angst voor 
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eenn ziekte of de mogelijke gevolgen van besmetting of blootstelling zorgt voor een 

verhoogdee gevoeligheid voor reeds lang bestaande, onverklaarde symptomen. 

Angstt voedt de selectieve aandacht en de eenzijdige interpretatie van die sympto 

menn die allemaal onder één noemer worden gebracht waardoor de situatie van de 

patiëntt steeds ernstiger lijk t te worden. 

Masss psychogenic illness 
Alss dit proces van clustering en labeling zich bij mensen voordoet die op dezelfde 

locatiee zijn geweest (een school of een fabriek), spreekt men van mass psychogenic 

illnessillness of van mass sociogenic illness (Wessely, 2000). Bij deze sociale epidemie gaan 

mensenn van dezelfde groep elkaar telkens bevestigen in de overtuiging dat ze lijden 

aann een geheimzinnige aandoening, veroorzaakt door schadelijke stoffen. Kr is 

meestall  één concreet ziektegeval, de index-case, waarbij sprake lijk t te zijn van ver- 59 

giftiging,, vervolgens gaan steeds meer mensen dezelfde symptomen waarnemen en 

zichh ook als slachtoffer van de nieuwe aandoening zien. Het komt echter zelden 

voorr dat artsen de symptomen in z on groep ten onrechte diagnosticeren als psy-

chogeen,, terwijl er wel degelijk sprake is van blootstelling aan gifstoffen. Mass psy-

chogenicchogenic illness doet zich vooral voor bij groepen mensen die gebukt gaan onder een 

collectieff  gevoel van angst, onzekerheid, en vooral gebrek aan erkenning. Het idee 

slachtofferr te zijn van dezelfde ziekte schept een band, die telkens wordt versterkt 

alss de groep zich manifesteert en in conflict raakt met (medische) instanties en 

overheden. . 

Ui tt allerlei voorbeelden blijk t dat uitgebreid (lichamelijk) onderzoek naar mogelij-

kee chemische of biologische oorzaken een averechtse uitwerking heeft op de ge-

troffenn groep, waarin zich vervolgens allerlei complottheorieën ontwikkelen, die 

moetenn verklaren waarom de oorzaak van hun mysterieuze ziekte niet gevonden 

magg worden. Als er lange tijd voorbijgaat tussen de uitbraak en het medisch on-

derzoekk zal de groep weinig waarde hechten aan de conclusies van de onderzoekers, 

diee overigens zelf ook nooit volledig zullen uitsluiten dat mensen zijn blootgesteld 

aann giftige stoffen, ook al zijn er geen bewijzen gevonden. Meestal komt er steun 

vann buiten voor de groep: van alternatieve genezers, van dissidente artsen en ge-

zondheidsexpertss of van woordvoerders van actiegroepen, die een link willen leg-

genn tussen deze ziekte en hun strijd tegen kernenergie of pesticiden. 

Hett resultaat is een vijandige houding tegenover de gevestigde medische wereld, 

diee voor het di lemma komt te staan dat wel of geen vervolgonderzoek doen in bei-

dee gevallen de groepsdynamiek zal aanjagen. 

Mediaa en de creatie van syndromen 
Bijj  mass psychogenic illness spelen de persoonlijke contacten binnen de groep een 

belangrijkee rol, bi] de functionele syndromen is aanvankelijk geen sprake van een 

samenhangendee groep (die ontstaat pas later) en dus verloopt de communicat ie via 

dee media. De media kunnen bepaalde concepten (zoals bijvoorbeeld chronische 
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vermoeidheid)) populair maken en ervoor zorgen dat mensen hun klachten vanuit 

datt kadet gaan intetpreteren. 

Voorr de media zijn de syndromen aantrekkelijk nieuws: het lijk t te gaan om een 

nieuwe,, geheimzinnige ziekte die snel om zich heen grijpt en waar al veel mensen 

aann lijden. In de berichtgeving staat meestal de individuele patiënt centraal, zijn of 

haarr lange zoektocht in de medische wereld, het gebrek aan erkenning en de inva-

liderendee effecten van de ziekte. Vanuit één specifiek geval wordt vrij makkelijk ge-

generaliseerdd naar een grote groep. Mensen met uiteenlopende klachten kunnen zo 

onderr één noemer worden gepresenteerd. Human interest staat centraal, terwijl 

voorlopigee data, hypothesen en vermoedens al snel de status krijgen van medisch 

bewijss (Showalter, 1998; Glassner, 1999). In de berichtgeving ligt een sterke na-

drukk op het vinden van een biomedische verklaring, bij voorkeur een (alledaagse) 

600 chemische substantie die een vergiftiging kan opleveren. Toezeggingen van de kant 

vann de overheid om onderzoek te doen worden geïnterpreteerd als bevestiging van 

dee gif-hypothese. Er is doorgaans maar weinig aandacht voor psychosociale verkla-

ringg en voor de dynamiek zelf rond de ontwikkeling van een syndroom. Het re-

sultaatt is een schijnbaar onbeheersbaar amplificatieproces. 

"Thingss only go wrong when the nature of an outbreak is not recognized, 

andd a fruitless and expensive search for toxins, fumes and gases begins. 

Anxiety,, far from being reduced, increases. It is only then that long-term 

psychologicall  problems may develop" (Wessely, 1995, geciteerd door 

Showalter,, 1997: 23) 

Inn hoofdstuk 5 onderzoeken we aan de hand van de berichtgeving over de nasleep 

vann de Bij lmerramp eind jaren negentig de hypothese dat de media een aanjagen-

dee rol kunnen spelen in een amplificatieproces waarin steeds meer mensen hun ge-

zondheidsklachtenn gaan toeschrijven aan een oorzaak, namelijk de blootstelling 

aann giftige stoffen. In dat kader wordt vooral ook gekeken naar de effecten van de 

berichtgevingg en de mediahypes op de mensen die op de een of andere manier be-

trokkenn zijn bij de Bij lmerramp. 


