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VOORWOORD 

Deze eindverhandeling zou niet zijn wat ze nu is zonder de steun en medewerking van enkele 

personen, die we via dit dankwoord graag in de bloemetjes willen zetten.  

Eerst en vooral willen wij in het bijzonder onze promotor, Prof. dr. Maggie Geuens, bedanken om 

steeds tijd voor ons te maken wanneer we met vragen zaten en ons telkens in de juiste richting te 

loodsen.  

Onze dank gaat verder uit naar homebeheerders dhr. Luc Van den berghe en dhr. Dirk Mathys, 

die ons toelieten advertenties op te hangen en enquêtes af te nemen in hun studentenhomes. 

Daarnaast willen wij graag onze bereidwillige proefpersonen in de verf zetten, want zonder hun 

inbreng zou er geen thesis geweest zijn.  

Tot slot willen wij graag onze ouders bedanken voor de mogelijkheid die we kregen om van deze 

extra opleiding te genieten. 
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INLEIDING 

De laatste jaren maakt obesitas, vooral in westerse landen, een verschroeiende opmars.  Indien de 

voedingsindustrie de consumptie van vet- en suikerrijke voedingswaren verder blijft promoten, 

kan obesitas een gezondheidsprobleem vormen dat álle landen over de ganse wereld treft. VN-

rapporteur Olivier De Schutter stelt zelfs dat op sommige plaatsen Coca-Cola makkelijker te 

vinden is dan drinkbaar water
1
.   

Door onze vooropleiding Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 

voelen wij ons nauw betrokken met dit gezondheidsprobleem, en vonden wij het enigszins 

uitdagend om omtrent deze problematiek een marketingonderzoek op poten te zetten. 

Deze scriptie handelt over de vraag of het verwerken van een fear appeal en/of intentievraag in 

gezondheidsboodschappen effectief is om een gedragsverandering te veroorzaken. Fear appeals 

zijn boodschappen die door angst op te wekken, het gedrag van mensen in een bepaalde richting 

trachten te sturen. Intentievragen worden net als fear appeals gebruikt om tot een bepaald gedrag 

aan te sporen. De theoretische onderbouw van intentievragen berust op de veronderstelling dat 

vragen over toekomstig gedrag leiden tot een gedragsverandering die consistent is met de 

onderliggende attitudes.  

Omdat obesitas verschillende oorzaken heeft, beperken wij ons onderzoek tot het in kaart 

brengen van het drankgedrag bij studenten. Meer specifiek richten we onze gezondheids-

campagne op het promoten van water. 

De doelstelling van deze thesis is om aan te tonen welke impact elke afzonderlijke 

marketingtechniek heeft op het drankgedrag van de proefpersonen en welke techniek het meeste 

effect heeft om mensen aan te zetten meer water te drinken. 

Dit uit twee delen bestaande werkstuk begint met een studie van de relevante literatuur die tot op 

heden beschikbaar is en inzicht verschaft in de werking van fear appeals en intentievragen. Het 

tweede deel bestaat uit een empirisch onderzoek met bijhorende resultaten, discussie en 

conclusie.  

                                                 
1
 Vanderstraeten S. (2012, 7 maart). Obesitas wordt probleem van álle landen. Het Laatste Nieuws, p. 13. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

1.1.  Obesitas 

1.1.1. Definitie 

Obesitas wordt omschreven als een conditie waarbij een pathologische overmaat aan lichaamsvet 

aanwezig is in een individu (Wabitsch, 2000). Een adequate methode om de hoeveelheid 

lichaamsvet te schatten is de Body Mass Index (BMI). Deze waarde wordt berekend door het 

lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van de lichaamslengte (in m) (Dietz & 

Bellizzi, 1999). Bij volwassenen stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat overgewicht 

optreedt vanaf 25 kg/m² en dat er sprake is van obesitas vanaf een BMI van 30 kg/m². Voor 

kinderen en adolescenten dient men echter ook rekening te houden met de leeftijd, het geslacht en 

de fase van de puberteit om een classificatie te maken (Kipping, Jago & Lawlor, 2008). 

 

1.1.2.  Prevalentie 

De prevalentie van overgewicht en obesitas is wereldwijd dermate toegenomen dat de WHO 

obesitas als een epidemie heeft uitgeroepen (WHO, 2000). Volgens recente schattingen zijn er 

wereldwijd ongeveer 500 miljoen mensen die aan obesitas lijden (WHO, 2011). Deze conditie 

treft mensen van alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen en alle sociaaleconomische klassen 

worden ermee geconfronteerd (WHO, 2000). Een rapport van de WHO geeft aan dat in België 

14% van de mannen en 13% van de vrouwen obees zijn (WHO, 2006). 

 

1.1.3.  Oorzaken 

Overgewicht en obesitas komen tot stand door een combinatie van intrinsieke en extrinsieke 

factoren. De voornaamste intrinsieke factor is de genetische aanleg voor obesitas. Zo zou men 

meer kans hebben om obees te worden naargelang het aantal obesen in de familie toeneemt (Lee, 

Reed & Price, 1997). Bij de extrinsieke factoren spelen de mate van fysieke activiteit en 

voedselconsumptie een belangrijke rol, aangezien obesitas onder meer het gevolg is van een 

langdurig onevenwicht tussen een te hoge energieopname en een te laag energieverbruik 

(Caballero, 2007). Wanneer de inname van energierijk voedsel namelijk hoger is dan het 
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energieverbruik, kan dit op lange termijn leiden tot een toename in gewicht (Katzmarzyk et al., 

2008).  

 

1.1.4.  Gevolgen 

Obesitas is een complexe conditie die zowel fysieke, sociaalpsychologische als economische 

gevolgen met zich meebrengt. Zo is de conditie een belangrijke risicofactor voor een aantal 

chronische ziekten zoals diabetes en kanker. Diabetes type 2 heeft wellicht de sterkste relatie met 

BMI. Het risico op diabetes type 2 wordt namelijk groter naarmate het lichaamsgewicht toeneemt 

(Kopelman, 2000). Obesitas kan eveneens gezien worden als oorzaak van verscheidene kankers. 

Ongeveer 10% van alle sterfgevallen ten gevolge van kanker bij niet-rokers zijn gerelateerd aan 

obesitas. Tenslotte wordt de conditie ook geassocieerd met een toenemend risico op 

cardiovasculaire aandoeningen (bv. hypertensie) en ademhalingsproblemen (Haslam & James, 

2005). 

Obesitas gaat ook gepaard met een aantal psychosociale problemen zoals depressie, angst en een 

laag zelfbeeld ten gevolge van de vele vooroordelen en discriminatie tegenover mensen met 

overgewicht (Chan, Prendergast, Grønhøj & Bech-Larsen, 2009; Wabitsch, 2000). 

Tenslotte heeft men de directe economische kosten van obesitas in een aantal ontwikkelde landen 

geschat op 2-7% van de totale kosten van de gezondheidszorg (Department of Health, 2005 in 

Chan et al., 2009). 

 

1.1.5.  Preventie 

Een belangrijke stap in de preventie van obesitas is het promoten van een actieve levensstijl en 

een gezonde voeding. In deze scriptie wordt de nadruk gelegd op het promoten van gezonde 

voeding via een campagne gericht op jongeren. Het begrijpen van de specifieke percepties van 

jongeren tegenover gezonde en ongezonde eetgewoonten en hun perceptie van verschillende 

communicatiestrategieën is van belang om de effectiviteit van deze gezondheidscampagnes te 

vrijwaren (Chan et al., 2009). Een van de meest gebruikte technieken in massamediacampagnes 

om gezondheidsgerelateerd gedrag te promoten zijn fear appeals of angstprikkels (Wong, 2009 in 

Brengman, Wauters, Macharis & Mairesse, 2010).  
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1.2.  Fear appeals 

"Fear appeals have been used since antiquity by preachers and teachers alike. They are used by 

doctors, parents, police officers, and politicians - all in an effort to get individuals to think or act 

in a certain way" (Witte & Allen, 2000, p. 607). 

1.2.1.  Definitie 

Emotional appeals worden vaak toegepast in de reclamewereld waarbij men via advertenties 

bepaalde emoties probeert los te maken bij de consument. Op die manier zal het gedrag van de 

consument eerder op emoties gebaseerd zijn dan op cognities. Fear appeals of angstprikkels 

maken gebruik van dezelfde techniek om gedrag te beïnvloeden (De Pelsmacker, Geuens & Van 

den Bergh, 2010).  

Het eerste gecontroleerd gebruik van fear appeals in massacommunicatie kan gelinkt worden aan 

de studie van Janis en Feshbach (1953). Sindsdien is dit concept niet meer uit het onderzoeksveld 

te weren en zijn er tal van onderzoekers die een zo compleet mogelijke definiëring van het 

concept trachtten te formuleren: 

Rogers (1983) was de eerste die een dergelijke definitie in zijn studie introduceerde: “Fear 

appeals zijn overtuigende boodschappen die angst proberen op te wekken om op die manier de 

motivatie tot het ondernemen van voorzorgsmaatregelen en zelfbeschermend gedrag te 

promoten”. 

Witte (1992) vulde deze definitie verder aan door te stellen dat er ook aanbevelingen in deze 

boodschap moeten geïntegreerd zijn: "Fear appeals zijn persuasieve boodschappen die mensen 

schrik aanjagen door de negatieve gevolgen te beschrijven die hen zullen overkomen indien ze 

niet doen wat de boodschap hen aanbeveelt".  

Ruiter, Verplanken, De Cremer & Kok (2004) concludeerden dan ook dat een fear appeal uit 

twee componenten moet bestaan. Eerst en vooral wordt een poging ondernomen om angst op te 

wekken door een dreiging te presenteren waarvoor de ontvanger gevoelig is. Ten tweede wordt 

een beschermende maatregel aangeboden die de dreiging neutraliseert en de angst reduceert. 
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In de literatuur komt ook vaak de term threat appeal voor. Toch mag men fear appeals en threat 

appeals niet zomaar over dezelfde kam scheren. Er is namelijk een subtiel verschil tussen beiden. 

Threats of bedreigingen verwijzen naar de ongewenste gevolgen van een bepaald gedrag en als 

emotionele reactie op deze dreiging ontstaat angst. Threat appeals zijn dus de inhoudelijke 

elementen van een boodschap die deze ongewenste gevolgen weergeven en bijgevolg angst 

uitlokken (Lewis et al., 2007a; 2007b). In deze scriptie wordt verder gebruik gemaakt van de 

term fear appeals of angstprikkels om angstopwekkende boodschappen te beschrijven die een 

bepaald gedrag willen stimuleren. 

 

1.2.2. Het gebruik van fear appeals 

Er zijn zes soorten risico's die vaak in fear appeals worden gebruikt (De Pelsmacker et al., 2010):  

1. Fysiek: het risico op lichamelijke schade 

2. Sociaal: het risico op sociale uitsluiting  

3. Tijd: het risico op tijdverlies door een te langdurige uitvoering 

4. Productprestatie: het risico dat concurrerende merken niet voldoende werken 

5. Financieel: het risico op geldverlies  

6. Gemiste kans: het risico op het mislopen van een bepaalde opportuniteit indien men geen 

actie onderneemt 

 

Figuur 1: Voorbeeld van een fysiek risico in een fear appeal (uit Asia Injury Prevention Foundation, Helmet Wearing 

Awareness Campaign, 2007) 
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Angstprikkels worden zowel in de profit als in de non-profit sector gebruikt. 

Verzekeringsmaatschappijen maken bijvoorbeeld gretig gebruik van fear appeals om klanten aan 

zich te binden door te dreigen dat men veel geld kan verliezen indien men niet verzekerd is 

(financieel) en waspoederproducenten maken vaak de vergelijking met concurrerende merken om 

hun eigen product er beter te laten uitkomen (productprestatie).  

Fear appeals worden echter nog vaker gebruikt in sociale marketing. Deze techniek wordt in veel 

gezondheids- en veiligheidscampagnes toegepast om mensen bewust te maken van de risico's die 

ze lopen indien het aanbevolen gedrag niet wordt aangenomen (Witte, 1992). Deze campagnes 

gaan meestal uit van de overheid of andere non-profit organisaties met de bedoeling om sociaal 

wenselijk gedrag te stimuleren in het belang van de doelgroepen en de gehele maatschappij. Zo 

kan de overheid bijvoorbeeld adviseren een autogordel om te doen of geen alcohol te nuttigen 

indien men achter het stuur kruipt (De Pelsmacker, 2010). 

In gezondheidscampagnes maakt men meestal gebruik van fysieke en sociale risico’s om 

gezondheidsgerelateerd gedrag te promoten. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn o.a. 

longkanker door te roken, auto-ongelukken ten gevolge van roekeloos rijgedrag, HIV/AIDS door 

onveilig te vrijen, sociale afwijzing met betrekking tot obesitas,… (Witte, 1992). Vaak omvatten 

deze boodschappen ook aanbevelingen onder de vorm van preventiegedrag om deze risico’s te 

vermijden, zoals condoomgebruik voor het voorkomen van HIV/AIDS, het gebruik van 

zonnebrandcrème tegen huidkanker, flossen voor het bevorderen van de mondhygiëne,… (Witte 

& Allen, 2000). 

 

1.2.3. De werking van fear appeals 

1.2.3.1.   Inleiding 

Onderzoek naar de werking van fear appeals is ontstaan in de jaren ’50. Sindsdien zijn er 

verschillende modellen naar voor geschoven die de werking van angstprikkels proberen te 

verklaren. Het verschil tussen deze modellen wordt bepaald door twee factoren, met name de 

mate waarin de boodschap eerder cognitief dan wel emotioneel verwerkt wordt en de bestudeerde 

uitkomst van de modellen (De Pelsmacker, 2010). De voorgestelde modellen worden hieronder 

besproken.  
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1.2.3.2.   Drive Models 

De eerste studies naar de werking van fear appeals hebben geleid tot het ontstaan van de Drive 

Theories. Janis en Feshbach (1953) waren de eerste die de werking van angstprikkels probeerden 

te verklaren via een Drive Model. Daaropvolgend zijn er nog andere varianten op het model 

ontstaan zoals het Nonmonotonic Drive Model van McGuire (1966), maar het meest gekende is 

het Fear-as-acquired Drive Model van Hovland, Janis & Kelley (1953). De overeenkomst tussen 

deze modellen is dat ze allen gebaseerd zijn op de veronderstelling dat angst de functionele 

eigenschappen van een drive bezit (Hovland et al., 1953). Dit is een interne toestand van 

emotionele spanning die men tracht te reduceren door actie te ondernemen (Witte, 1992). De 

Drive Models gaan er dus vanuit dat angst, opgewekt door een fear appeal, een aandrijvende rol 

speelt om attitude- en gedragsverandering te verwezenlijken (Witte & Allen, 2000).  

Volgens Stiff en Mongeau (2003) kunnen er zich drie mogelijkheden voordoen bij het Drive 

Model: 

1) Bij een zeer laag angstniveau in de boodschap zal de ontvanger geen emotionele spanning 

ontwikkelen, waardoor deze boodschap niet als bedreigend wordt beschouwd en er geen 

verandering van attitude of gedrag zal plaatsvinden. 

2) Bij een zeer hoog angstniveau in de boodschap zal de ontvanger een te grote emotionele 

spanning ontwikkelen, met als gevolg dat de ontvanger zichzelf zal willen beschermen door 

de boodschap te negeren. 

3) Bij een gemiddeld angstniveau zal de ontvanger een gematigd emotionele spanning 

ontwikkelen. Dit optimale angstniveau geeft aanleiding tot een attitude- of 

gedragsverandering. 
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Figuur 2: Drive Model (uit De Pelsmacker, 2010) 

 

Kortom, Drive Models suggereren dat er een omgekeerd U-vormige relatie bestaat tussen het 

angstgehalte in de boodschap en de mate van gedragsverandering, waarbij een gematigd niveau 

van angstopwekking aanzet tot de grootste gedragsverandering. 

Gedurende de jaren '70 kwam er veel kritiek op het Drive Model en al zijn variaties. Zo is men er 

niet in geslaagd het “optimale angstniveau” te achterhalen waardoor de omgekeerde U-vorm van 

het Drive Model empirisch niet was onderbouwd. Meer recent onderzoek heeft zelfs uitgewezen 

dat er eerder een rechtlijnig verband bestaat tussen het angstniveau en het gewenste gedrag, 

waardoor het bestaan van defensief vermijdingsgedrag verloochend wordt (Witte & Allen, 2000). 

Bovendien werd ook het Fear-as-acquired Drive Model verworpen aangezien de centrale 

veronderstelling van dit model, namelijk dat de boodschap enkel aanvaard wordt wanneer de 

angst wordt gereduceerd, niet kon worden aangetoond (Witte & Allen, 2000). 
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1.2.3.3.   Parallel Response Model 

Als reactie op de tegenstrijdige bevindingen bij het Drive Model, ontwikkelde Leventhal (1970) 

het Parallel Response Model (of Parallel Proces Model). In tegenstelling tot het Drive Model, 

dat eerder de nadruk legt op het emotionele verwerkingsproces van angstprikkels, maakt dit 

model het onderscheid tussen zowel cognitieve als emotionele processen. Leventhal stelde dan 

ook dat angstopwekkende boodschappen in een fear appeal twee parallelle processen kunnen 

teweegbrengen. Het danger control proces heeft betrekking op de cognitieve verwerking en stelt 

dat men na blootstelling aan een angstprikkel op zoek gaat naar een strategie om het gevaar af te 

wenden. Dit kan men bijvoorbeeld doen door zijn intenties, attitudes of gedrag aan te passen. Het 

fear control proces is eerder een emotionele activiteit en stelt dat men zich na blootstelling aan de 

boodschap, focust op de angstgevoelens en deze probeert te controleren. Dit emotioneel 

verwerkingsproces treedt eerder op in het geval van een hoog angstniveau, met als gevolg dat 

men de opgewekte angst tracht te reduceren door bijvoorbeeld de dreiging te ontkennen (Witte, 

1992). Het Parallel Response Model gaat er dus van uit dat adaptief gedrag wordt gesteld 

wanneer men de dreiging probeert te controleren (cognitief proces) en niet wanneer men de angst 

tracht te controleren (emotioneel proces). 

 

Figuur 3: Parallel Response Model (uit Stiff & Mongeau, 2003) 

Leventhal slaagde er echter niet in om op een duidelijke manier weer te geven wanneer één van 

beide processen domineerde over het andere. Ondanks de kritiek wegens een gebrek aan 

specificiteit en reproduceerbaarheid, had het Parallel Response Model een grote invloed op de 

toenmalige gedachtegang over fear appeals, namelijk door een onderscheid te maken tussen 

cognitieve en emotionele verwerkingsprocessen (Witte & Allen, 2000).  

                           Herkenning   Gevaar-  Adaptief resultaat  

                           van gevaar   controle  (bv. attitude- & gedragsverandering) 

 

Angstprikkel 

 

  Angst-     Angst-  Maladaptief resultaat 

             opwekking                controle  (bv. ontkenning & minimalisatie van de dreiging) 
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1.2.3.4.   Protection Motivation Theory 

In de Protection Motivation Theory (Rogers, 1975; 1983) wordt het cognitieve aspect (danger 

control) uit het Parallel Proces Model van Leventhal (1970) verder uitgewerkt. Het emotionele 

verwerkingsproces (fear control) komt hier niet aan bod. Rogers tilde het onderzoek omtrent fear 

appeals naar een hoger niveau door de verschillende componenten in de boodschap te 

specificeren en het cognitieve verwerkingsproces verder uit te werken. 

De PMT onderscheidt vier componenten in het cognitieve verwerkingsproces:  

1) Perceived severity of the threat of gepercipieerde ernst van de dreiging: Dit is de mate 

waarin een individu de ernst van de bedreiging en de gevolgen ervan inschat. 

2) Perceived susceptibility of gepercipieerde kwetsbaarheid tegenover de dreiging: Dit is de 

mate waarin een individu de kans inschat dat het gevaar hem kan overkomen. 

3) Perceived response efficacy of gepercipieerde responseffectiviteit: Dit is de mate waarin 

een individu gelooft dat het aanbevolen gedrag het gevaar kan afwenden. 

4) Perceived self-efficacy of gepercipieerde zelfeffectiviteit: Dit is de mate waarin een 

individu gelooft dat hij het aanbevolen gedrag kan uitvoeren. 

De originele formulering van de Protection Motivation Theory (1975) omvatte aanvankelijk de 

eerste drie onderdelen. Bij de herziening van de PMT in 1983 heeft Rogers de gepercipieerde 

zelfeffectiviteit als vierde component aan zijn model toegevoegd en heeft hij daarenboven de 

term response costs geïntroduceerd. Dit stellen de kosten voor die gepaard gaan met het uitvoeren 

van het aanbevolen gedrag (Milne, Sheeran & Orbell, 2000). 

Deze vier componenten kunnen verder ingedeeld worden in twee categorieën, namelijk de 

inschatting van de dreiging (threat appraisal) en de inschatting van de effectiviteit (efficacy 

appraisal). De eerste categorie omvat de gepercipieerde ernst en kwetsbaarheid, terwijl de 

gepercipieerde responseffectiviteit en zelfeffectiviteit in de tweede categorie vallen. 
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Volgens Rogers leidden bovenstaande variabelen tot een zekere mate van motivatie om zichzelf 

te beschermen tegen de dreiging (Protection Motivation). Verder suggereerde hij dat indien de 

vier componenten van het cognitief verwerkingsproces een hoge score halen, dit zou leiden tot 

een hogere beschermingsmotivatie met een grotere adaptatie van het gewenste gedrag als gevolg. 

Bovendien wordt het resultaat ook bepaald door de afweging van de voordelen van de 

gedragsverandering tegenover de daaraan verbonden kosten (Block & Keller, 1998). Men kan 

dus concluderen dat de kans op een gedragsverandering in positief verband staat met de vier 

componenten van de PMT, maar negatief gecorreleerd is met de response costs (Milne et al., 

2000). 

 

Figuur 4: Protection Motivation Theory (naar De Pelsmacker, 2010) 

Rogers veronderstelde aanvankelijk dat zijn PMT een multiplicatief model was. Hij ging er 

namelijk van uit dat er een interactie-effect was tussen de vier componenten van het cognitief 

proces en dat deze dezelfde invloed hadden op de intentie om het aanbevolen gedrag aan te 

nemen. Block en Keller (1998) hebben in hun studie echter enkel een significant interactie-effect 

gevonden tussen gepercipieerde ernst, vatbaarheid en zelfeffectiviteit. Ze suggereerden dus dat de 

grootste intentie tot gedragsverandering wordt teweeggebracht indien deze drie variabelen het 

hoogst scoren. Men heeft dus geen bewijs gevonden voor het multiplicatief model van Rogers en 

daarom beschouwen Block en Keller (1998) de Protection Motivation Theory eerder als een 

additief model, waarbij elk onderdeel van het model een onafhankelijk effect heeft op de 

uitkomst. Een hogere score van eender welke variabele zou dus volgens het additief model het 

overtuigend effect van de angstprikkel versterken.  

               Gepercipieerde dreiging 

   Ernst van de dreiging 

        Kwetsbaarheid 

Boodschap       Beschermings-  Adaptief  

    motivatie   gedrag 

            Gepercipieerde effectiviteit 

    Responseffectiviteit 

       Zelfeffectiviteit 
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Angst heeft slechts een onbeduidende rol in de PMT, namelijk dat het enkel een invloed heeft op 

het resultaat door zijn impact op de gepercipieerde ernst en vatbaarheid (Cauberghe, De 

Pelsmacker, Janssens & Dens, 2009). Bovendien is angst volgens dit model geen noodzakelijke 

vereiste om het aanbevolen gedrag in de angstboodschap over te nemen. 

Toch is er ook kritiek op de Protection Motivation Theory. Het model is namelijk uitsluitend 

gericht op het verklaren van adaptief gedrag maar biedt geen inzicht in de processen die leiden tot 

het verwerpen van het aanbevolen gedrag (De Pelsmacker, 2010).  

1.2.3.5.   Extended Parallel Proces Model 

Witte (1992) probeerde met het Extended Parallel Proces Model (EPPM) alle voorgaande 

modellen in één samenhangend geheel te integreren om een zo compleet mogelijk theoretisch 

kader te schetsen. De meerwaarde van dit model is dat het ook een verklaring biedt voor het 

mislukken van fear appeals (Witte & Allen, 2000).  

Het EPPM baseert zich op het Parallel Response Model van Leventhal (1970) om een 

onderscheid te maken tussen het cognitieve (danger control) en het emotionele (fear control) 

verwerkingsproces. De interpretatie van het cognitieve aspect wordt overgenomen van de 

Protection Motivation Theory (Rogers, 1983), waarin het danger control proces als verklaring 

wordt voorgesteld voor het aanvaarden van de boodschap. Het Extended Parallel Proces Model 

gaat hier echter verder op in door het fear control proces aan te wenden als verklaring voor het 

verwerpen van de boodschap. Witte breidt dus in het EPPM de voorgaande modellen uit met de 

definiëring en verdere uiteenzetting van het fear control verwerkingsproces. 

Witte onderscheidt twee opeenvolgende fasen in de verwerking van een fear appeal. In eerste 

instantie wordt een inschatting gemaakt van de waargenomen dreiging (threat appraisal). Indien 

deze als laag wordt gepercipieerd, zal men onvoldoende gemotiveerd zijn om de fear appeal 

verder te verwerken met als gevolg dat de boodschap wordt genegeerd.  

Als de dreiging echter voldoende ernstig en relevant wordt ingeschat, zal er angst opgewekt 

worden. De ontvanger wil deze angst reduceren waardoor men voldoende gemotiveerd is om 

over te schakelen naar de tweede fase. In deze fase wordt een inschatting gemaakt van de 

effectiviteit (efficacy appraisal).  
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Indien zowel de gepercipieerde dreiging als effectiviteit hoog worden ingeschat, wordt het proces 

van danger control geïnitieerd. Men moet dus eerst de dreiging in de boodschap als ernstig en 

relevant beschouwen (threat appraisal) en vervolgens het gevoel hebben dat men het gevaar 

effectief kan afwenden (efficacy appraisal) vooraleer het danger control proces kan plaatsvinden. 

In dit geval zal men gemotiveerd zijn om zichzelf te beschermen en zal de kans op het stellen van 

het aanbevolen gedrag toenemen. Toch kan het voorkomen dat sommige personen hun 

maladaptief gedrag verder zetten hoewel ze op beide dimensies hoog scoren. Dit voorval kan zich 

volgens Witte (1992) manifesteren wanneer men de beloning van het maladaptief gedrag hoger 

inschat dan de ernst of kwetsbaarheid van de dreiging. 

Omgekeerd, wanneer de dreiging hoog wordt ingeschat maar de gepercipieerde effectiviteit laag 

is, dan wordt het proces van fear control in gang gebracht. De ontvanger gelooft niet dat hij het 

gevaar kan afwenden en zal zijn angst dus op een alternatieve manier proberen te reduceren. Dit 

kan hij doen door bijvoorbeeld de angst te negeren of zich tegen de oorzaak ervan te verzetten. 

Het aanbevolen gedrag wordt in dit geval niet aangenomen. 

 

Figuur 5: Extended Parallel Proces Model (naar De Pelsmacker, 2010) 

 

Witte (1992) heeft angst opnieuw een belangrijke rol gegeven in de verwerking van fear appeals. 

Indien de opgewekte angst te laag is, zal de boodschap genegeerd worden. Hoge angstgevoelens 

zetten daarentegen het proces van fear control in gang, wat resulteert in het verwerpen van de 

boodschap. Het EPPM stelt dus, analoog aan het Drive Model, dat er een geschikte hoeveelheid 

angst nodig is om het gewenste effect te verkrijgen. Fear appeals wekken dus angst op, wat 

enerzijds het proces van fear control in gang kan zetten. Anderzijds kunnen angstprikkels leiden 

tot een verhoogde gepercipieerde dreiging, wat op zijn beurt leidt tot meer angst en nog meer 

dreiging. Er is dus sprake van een soort feedback effect. Op die manier kan de rol van angst zowel 

adaptief als niet-adaptief gedrag verklaren (De Pelsmacker, 2010).  

             Hoog  
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Aangezien het EPPM moeilijk in zijn geheel te testen is, heeft men tot op heden nog geen 

empirisch bewijs kunnen leveren voor de volgorde van effecten die optreden na confrontatie met 

een angstprikkel (De Pelsmacker, 2010). 

 

1.2.3.6.   Conclusie 

Er zijn in de loop van de geschiedenis een aantal modellen geïntroduceerd die de werking van 

fear appeals trachten te ontleden en te verklaren. Er is echter nog geen doorslaggevend bewijs 

geleverd dat één bepaald model erbovenuit steekt, aangezien ze elk wel hun beperkingen hebben. 

Sterker nog, in een recente studie hebben Cauberghe et al. (2009) aangetoond dat er geen 

correlatie of causaal verband bestaat tussen gepercipieerde dreiging, gepercipieerde effectiviteit 

en opgewekte angst maar dat elk van deze variabelen een onafhankelijk positief effect heeft op de 

attitude en de intentie tegenover het gewenste gedrag. Deze vaststelling gaat dus in tegen de 

assumptie van de PMT en het EPPM dat er een verband bestaat tussen gepercipieerde dreiging en 

gepercipieerde effectiviteit. Bovendien heeft dezelfde studie uitgewezen dat het effect van 

gepercipieerde effectiviteit op attitudes en intenties groter is dan het effect van gepercipieerde 

dreiging. Het belang van goede aanbevelingen in angstboodschappen mag dus niet onderschat 

worden. 

 

1.2.4. Effectiviteit 

1.2.4.1.   Inleiding 

Het gebruik van fear appeals in gezondheidscampagnes en reclameboodschappen is niet altijd 

evident. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening dient gehouden te worden wil men 

attitudes, intenties en gedrag veranderen door middel van een angstprikkel. Is het überhaupt wel 

mogelijk om een effectieve fear appeal te creëren?  

Witte en Allen (2000) hebben op basis van hun meta-analyse besloten dat individuele verschillen 

zoals persoonlijkheidskenmerken en demografische variabelen geen invloed uitoefenen op de 

verwerking van angstprikkels, maar eerder een directe impact hebben op het resultaat. Veel 

studies hebben zich dan ook beperkt tot het nagaan van de invloed van opwekte angst op de 

werking van fear appeals. Pas vrij recent heeft men de assumptie van Witte en Allen (2000) in 
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vraag gesteld en hebben een aantal studies de invloed van individuele verschillen op de werking 

van fear appeals onderzocht. 

De Pelsmacker (2010) besluit dat de effectiviteit van een angstprikkel afhankelijk is van de mate 

waarin de boodschap aandacht opwekt, geloofwaardig wordt bevonden en tot betrokkenheid leidt. 

De manier waarop de boodschap verwerkt wordt, is echter individueel verschillend en daarom 

speelt ook de doelgroep een mediërende rol in de effectiviteit van een fear appeal.  

 

1.2.4.2.   Intensiteit van opgewekte angst 

De effectiviteit van een fear appeal is afhankelijk van de intensiteit van de opgewekte angst. Er is 

echter veel discussie in de literatuur betreffende de “optimale intensiteit” van een angstprikkel. 

Verscheidene studies hebben onderzoek verricht naar de relatie tussen de mate van opgewekte 

angst en attitude- of gedragsverandering. Sommigen vinden een omgekeerd U-vormige relatie 

(bv. Janis, 1967), anderen eerder een positief lineaire relatie (bv. Sutton, 1982). De meest recente 

meta-analyse wijst echter uit dat het meeste bewijs is geleverd voor een lineair model, zodat meer 

angst leidt tot een groter effect op overtuiging (Witte & Allen, 2000). Ook Milne et al. (2000) 

stellen aan de hand van de PMT dat naarmate de waargenomen dreiging groter is, de opgewekte 

angst zal toenemen en de kans op het aannemen van het adaptief gedrag toeneemt. Soames Job 

(1988) daarentegen beweerde dat de opwekte angst niet te hoog mag zijn opdat het aanbevolen 

gedrag de angst kan verlichten. Er bestaat dus tot op heden nog steeds geen consensus in het 

debat omtrent de optimale intensiteit van een angstprikkel. Op basis van voorgaand onderzoek 

kunnen we toch onder enig voorbehoud stellen dat een matige tot hoge intensiteit het grootste 

effect zal teweegbrengen, op voorwaarde dat de gepercipieerde effectiviteit voldoende hoog is. 

Enkele studies hebben de modererende rol van individuele karakteristieken onderzocht op de 

impact van opgewekte angst in angstboodschappen. Zo hebben Keller en Block (1996) 

aangetoond dat er een positief verband is tussen de mate van opgewekte angst en de mate van 

betrokkenheid. Een hoog angstgehalte is volgens hen effectiever bij betrokken ontvangers, terwijl 

een laag angstniveau beter werkt voor mensen die minder betrokken zijn. Keller en Lehmann 

(2008) hebben in hun meta-analyse daarentegen gevonden dat een gematigd niveau van angst het 

meest effectief is bij zowel een lage als hoge vorm van betrokkenheid.  



16 
 

1.2.4.3.   Individuele verschillen 

Individuele karakteristieken hebben volgens Witte (1998) geen rechtstreeks effect op het resultaat 

van fear appeals, maar kunnen wel op een indirecte manier de reacties op angstboodschappen 

beïnvloeden. Het EPPM voorspelt dat individuele verschillen weliswaar geen directe invloed 

hebben op de uitkomst van een angstprikkel, maar wel van invloed kunnen zijn via verschillen in 

de percepties van dreiging en effectiviteit (Hertgers & Jansen, 2006).  

Er is dan ook een groeiend besef dat gezondheidspromotiecampagnes moeten afgestemd worden 

op de specifieke doelgroep. Daarom is het van belang de juiste doelgroep te identificeren en de 

optimale dreiging voor deze groep te vinden. Doelgroepen kunnen ingedeeld worden op basis van 

demografische (bv. leeftijd, geslacht, woonplaats), psychografische (bv. persoonlijkheid, 

levensstijl) of gedragsgerelateerde (bv. ervaring met het gedrag) factoren (De Pelsmacker, 2010).  

 

Demografische  variabelen 

Een eerste demografische variabele die een invloed kan hebben op de werking van angstprikkels 

is geslacht. Keller en Lehmann (2008) beweerden dat vrouwen ontvankelijker zijn voor 

gezondheidsboodschappen dan mannen. Als mogelijke verklaring hiervoor haalden ze aan dat 

vrouwen meer bezorgd zijn om hun uiterlijk. Bovendien zouden vrouwen volgens dezelfde studie 

ook gevoeliger zijn voor emotionele boodschappen, terwijl mannen eerder beïnvloed worden 

door niet-emotionele boodschappen. Block en Keller (1995) hebben in een studie naar het 

gebruik van fear appeals omtrent seksueel overdraagbare aandoeningen een interactie-effect 

teruggevonden tussen geslacht en het onderwerp van de angstprikkels. Mannen vonden de 

campagne namelijk nuttiger dan vrouwen en ze constateerden ook een groter effect op 

attitudeverandering bij mannen. 

De rol van leeftijd als mediërende variabele voor de effectiviteit van een fear appeal is voor 

discussie vatbaar. Tay, Ozanne en Santiono (2000) stelden in hun studie vast dat angstprikkels 

minder effectief waren bij mensen ouder dan 55 jaar dan bij jongere leeftijdsgroepen. Keller en 

Lehman (2008) daarentegen toonden aan dat oudere mensen ontvankelijker zijn voor 

gezondheidsboodschappen dan jongeren. Het valt dus moeilijk om een uitspraak te doen over de 

invloed van leeftijd op de effectiviteit van fear appeals.  
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Gezondheidsprogramma’s die gericht zijn op adolescenten dienen er rekening mee te houden dat 

sociale druk een grote invloed heeft op attitudes in die leeftijdscategorie. Daarom kan het 

aangewezen zijn om de belangrijkste referentiegroepen, zoals familie en vrienden, bij het 

programma te betrekken zodat deze morele steun kunnen bieden en op die manier een verhoogde 

zelfeffectiviteit bij de ontvanger creëren (Phau, 2000). 

 

Psychografische variabelen 

Arthur en Quester (2004) trachtten in hun studie aan te tonen dat de mate van onzekerheid een rol 

speelt in de verwerking van fear appeals. Ze beweerden dat onzekere individuen makkelijker 

worden beïnvloed door angstprikkels dan mensen die zelfverzekerd zijn. 

Er zijn ook verschillende studies die onderzoek hebben verricht naar de invloed van 

betrokkenheid op de verwerking van fear appeals. Block en Keller (1998) suggereerden dat het 

niveau van betrokkenheid positief gecorreleerd is met de mate van toegeving aan het aanbevolen 

gezondheidsgedrag. Ook Cauberghe et al. (2009) hebben in een studie naar roekeloos rijgedrag 

aangetoond dat de betrokkenheid van de boodschap een mediërend effect heeft op de attitude en 

de intentie tot dit risicogedrag. Hertgers en Jansen (2006) tenslotte hebben de invloed van 

consequentiebetrokkenheid op de verwerking van angstprikkels op het gebied van 

obesitasvoorlichting bestudeerd. De resultaten gaven aan dat consequentiebetrokkenheid positief 

gecorreleerd is met gepercipieerde kwetsbaarheid, gepercipieerde ernst, angstopwekking en 

gepercipieerde responseffectiviteit. Ze hebben geen significant verband aangetroffen tussen 

consequentiebetrokkenheid en fear control, maar er werd wel een positief verband gevonden met 

danger control. Hertgers en Jansen (2006) hebben dus het bewijs geleverd dat 

consequentiebetrokkenheid de kans op een rationele reactie (danger control) op een 

gepercipieerde dreiging doet toenemen. 
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Ruiter et al. (2004) hebben onderzoek verricht naar de mediërende rol van het persoonskenmerk 

need for cognition in de verwerking en het resultaat van angstboodschappen over borstkanker. 

Met de term need for cognition bedoelt men de “tendency […] to engage in and enjoy thinking” 

(Cacioppo & Petty, 1982, p.116). Personen met een hoge need for cognition zullen een bepaalde 

probleemstelling dus eerder op een cognitieve manier trachten op te lossen. Ruiter et al. gingen er 

dan ook van uit dat bij confrontatie met een fear appeal individuen met een hoge need for 

cognition eerder aan danger control zouden doen. Uit de resultaten bleken hun verwachtingen te 

kloppen want in het geval van een hoge gepercipieerde dreiging was de kans op danger control 

groter bij vrouwen met een hoge need for cognition. De mate van need for cognition had echter 

geen invloed op de kans op fear control. Dit kan verklaard worden door het feit dat er geen 

verband bestaat tussen need for cognition en emoties. 

 

Gedragsgerelateerde variabelen 

Phau (2000) heeft de invloed van ervaring met het risicogedrag onderzocht op de effectiviteit van 

angstprikkels in een antirookcampagne. De proefpersonen werden in drie groepen onderverdeeld: 

rokers, ex-rokers en niet-rokers. Ze kregen daarop drie verschillende advertenties te zien die de 

schadelijke gevolgen van roken op lange termijn weergaven. De resultaten van zijn onderzoek 

gaven aan dat fear appeals eerder adaptieve responsen veroorzaken bij personen die nog geen 

ervaring hebben met het ongezond gedrag (bv. niet-rokers) dan bij individuen die er wel al 

ervaring mee hebben (bv. rokers en ex-rokers). De tweede groep zal namelijk sneller 

overschakelen op het proces van fear control en de boodschap negeren. Cauberghe et al. (2009) 

hebben deze conclusie bevestigd in hun onderzoek naar de werking van fear appeals op 

roekeloos rijgedrag. Ze vonden dat ervaring met roekeloos rijgedrag negatief gecorreleerd is met 

de mate van opgewekte angst waardoor het moeilijker is om mensen die reeds ervaring hebben 

met het risicogedrag te overtuigen dit gedrag te veranderen.  
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1.2.4.4.   Framing 

Gezondheidsboodschappen kunnen positief of negatief omkaderd zijn. Positieve gezondheids-

boodschappen leggen de nadruk op de voordelen geassocieerd met het aanbevolen gedrag (bv. 

“Als je stopt met roken, zal het risico op longkanker verlagen”). Negatief geformuleerde 

boodschappen daarentegen beklemtonen eerder de negatieve gevolgen indien men het aanbevolen 

gedrag niet stelt (bv. “Als je niet stopt met roken, zal het risico op longkanker toenemen”) (Block 

& Keller, 1995).  

Over het algemeen geeft de literatuur aan dat de intenties om preventief gedrag te stellen hoger 

zijn in het geval van negatief geformuleerde boodschappen (Rothman & Salovey, 1997). Zo 

hebben Ruiter, Kok, Verplanken en Van Eersel (2003) aangetoond dat negatief geformuleerde 

angstprikkels die veel angst opwekken het grootste effect op attitude tegenover het aanbevolen 

gedrag veroorzaken. Om de detectie van borstkanker bij vrouwen te stimuleren, gaven ze dan ook 

het advies mee om in de campagne voldoende angst op te wekken en de negatieve gevolgen te 

benadrukken indien men het aanbevolen gedrag niet stelt. 

Block en Keller (1995) gingen er van uit dat een lage effectiviteit gepaard gaat met een diepere 

verwerking van de fear appeal. Ze baseren zich hiervoor op de veronderstelling dat mensen de 

informatie in een boodschap grondiger evalueren indien men onzeker is of het aanbevolen gedrag 

tot het gewenste resultaat leidt. Daarop aansluitend hebben ze bewijs geleverd dat in het geval 

van een lage effectiviteit negatieve framing hogere attitudes en intenties om het aanbevolen 

gedrag op te volgen veroorzaakt. Bij een hoge effectiviteit daarentegen veronderstelden Block en 

Keller (1995) dat het aanbevolen gedrag vrijwel zeker leidt tot het gewenste resultaat zodat de 

ontvanger minder moeite zal doen om de boodschap te verwerken. Deze assumptie werd 

bevestigd in hun resultaten waarin ze bij een hoge effectiviteit geen significant verschil hebben 

geconstateerd tussen positieve of negatieve framing. 

De studie van Keller en Lehmann (2008) heeft ook op het vlak van framing een interactie-effect 

gevonden met individuele karakteristieken. Ze suggereerden dat positief geformuleerde 

boodschappen effectiever zijn voor promotiegeoriënteerde mensen en negatief uitgedrukte 

boodschappen beter werken bij preventiegeoriënteerde mensen. Hun meta-analyse heeft echter 

uitgewezen dat eerder het omgekeerde het geval is. Bovendien heeft deze studie, tegen de 
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verwachtingen in, aangetoond dat loss frames niet resulteren in hogere intenties bij mensen die 

sterk betrokken zijn. 

1.2.4.5.   Overige modererende variabelen 

Het type angstprikkel kan ook een mediërende rol spelen. Zo suggereren Smith en Stutts (2003) 

dat sociale risico’s een groter effect zouden teweegbrengen dan fysieke risico’s omdat ze minder 

angst opwekken bij de ontvanger. Keller en Lehmann (2008) hebben in hun studie bewijs 

geleverd voor deze bevinding. De effectiviteit van het type angstprikkel is ook afhankelijk van de 

doelgroep. Zo stelt men dat sociale risico’s beter werken bij vrouwen en jonge populaties en 

fysieke risico’s bij oudere populaties (Gold & Roberto, 2000 in Keller & Lehmann, 2008). 

Ook de gezondheidsdoelstelling kan een belangrijke rol spelen in de effectiviteit van fear 

appeals. Block en Keller (1995) suggereerden dat detectiegedrag als weinig effectief wordt 

beschouwd en preventiegedrag als meer effectief gepercipieerd wordt. Detectiegedrag kan 

namelijk een specifieke aandoening blootleggen maar kan de gezondheid enkel beïnvloeden 

indien het individu verdere preventieve stappen onderneemt. Preventiegedrag daarentegen kan 

het risico op het ontwikkelen van een aandoening drastisch reduceren (Milne et al., 2000). Keller 

en Lehmann (2008) daarentegen hebben aangetoond dat, onafhankelijk van de leeftijd, 

gezondheidsboodschappen gericht op detectiegedrag resulteren in hogere intenties dan 

boodschappen over preventiegedrag. Bovendien heeft men in deze studie ook bewezen dat het 

afraden van ongezond gedrag beter werkt dan het aanzetten tot gezond gedrag. 

1.2.5. Toepassingen in gezondheidscontext 

Verscheidene studies hebben het effect van angstprikkels aangetoond op gezondheids-

onderwerpen zoals alcoholconsumptie (Stainback & Rogers, 1983; Moscato et al., 2001), 

rookgedrag (Phau, 2000; Smith & Stutts, 2003), seksueel overdraagbare aandoeningen (Block & 

Keller, 1995; Terblanche-Smit & Terblanche, 2010), borstkanker (Boer & Seydel, 1996; Ruiter et 

al., 2003; Ruiter et al., 2004), huidkanker (Block & Keller, 1995), verkeersveiligheid (Tay, 2005; 

Lewis et al., 2007a; 2007b; Cauberghe et al., 2009), sedentarisme (Brengman et al., 2010),... 

Er is slechts beperkt onderzoek gedaan naar de invloed van fear appeals op obesitas. De studie 

van Hertgers en Jansen (2006) heeft wel de werking van angstboodschappen in 
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obesitasvoorlichting onderzocht, maar de nadruk lag eerder op de mediërende rol van 

consequentiebetrokkenheid. We kunnen uit dit onderzoek dan ook weinig specifieke conclusies 

trekken over het gebruik van fear appeals tegen obesitas.  

1.2.6. Beperkingen in het onderzoek 

Hastings, Stead en Webb (2004) leggen toch een aantal beperkingen in het bestaand onderzoek 

naar de werking van fear appeals bloot. Ten eerste worden de meeste studies uitgevoerd in 

kunstmatige omstandigheden. De proefpersonen worden zorgvuldig geselecteerd en worden 

opgedragen aandachtig een specifieke boodschap te verwerken. In de realiteit is dit echter niet het 

geval en kan de consument zelf de keuze maken of hij al dan niet aandacht besteedt aan de 

boodschap. Uit dergelijke labonderzoeken kan men dus weinig concluderen over hoe mensen in 

natuurlijke omstandigheden zouden reageren op bepaalde communicatiecampagnes. Bovendien 

vertellen deze proefopstellingen ons niets over de effectiviteit van fear appeals op lange termijn 

of het effect van een herhaalde blootstelling aan angstboodschappen. 

Verder zijn er de vage definities van gebruikte concepten en de beperkte meetmethoden. Zo 

wordt in de literatuur niet altijd duidelijk het onderscheid gemaakt tussen de concepten dreiging 

(stimulus) en angst (respons). Ook de manipulatie van angst in verschillende niveaus is niet altijd 

duidelijk en kan ruim geïnterpreteerd worden. Bovendien wordt er voor het meten van de 

effectiviteit van een angstprikkel vaak gebruik gemaakt van zelfrapportage, hoewel men reeds 

heeft aangetoond dat het verband met werkelijk gedrag laag is (Austin, Pinkleton & Fujioka, 

1999 in Hastings et al., 2004). 

Tenslotte maakt men in het onderzoek naar fear appeals vaak gebruik van specifieke (en 

onrepresentatieve) steekproeven (bv. studenten). Men moet echter voorzichtig omspringen met 

het trekken van conclusies uit deze studies aangezien deze niet vanzelfsprekend toepasselijk zijn 

voor andere populaties (Hastings et al., 2004). 

1.2.7. Ethische bezwaren en ongewenste effecten 

Het gebruik van angstboodschappen brengt ook ethische implicaties met zich mee. Fear appeals 

maken namelijk expliciet gebruik van de kracht van angst om gedrag te manipuleren (Hastings et 
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al., 2004). Het niet-effectief gebruik van angst in gezondheidspromotiecampagnes kan ernstige 

gevolgen veroorzaken. Zo kunnen deze campagnes het tegenovergestelde van het gewenste effect 

teweegbrengen, namelijk dat de doelgroep het ongezonde gedrag voortzet (Soames Job, 1988). 

Men moet ook rekening houden met het risico op “collateral damage”. Zo kunnen advertenties 

die gebruik maken van massamedia doelgroepen bereiken waarvoor de boodschap niet van 

toepassing is, wat bij deze mensen een ongegronde angst kan bewerkstelligen (Hastings et al., 

2004). 

Verscheidene studies hebben aangetoond dat angstprikkels ook maladaptieve responsen kunnen 

uitlokken. Deze reacties zijn gevaarlijk aangezien ze de dreiging minimaliseren zonder het 

werkelijk risico te reduceren (Schoenbachler & Whittler, 1996 in Hastings et al., 2004). Men kan 

zich bijvoorbeeld uit onmacht neerleggen bij het risico of de persoonlijke relevantie van een 

angstboodschap ontkennen door te beweren dat het wel anderen kan overkomen maar niet 

zichzelf. In het ergste geval kan de opgewekte angst zelfs aanleiding geven tot een toename van 

het risicogedrag. Zo heeft men gevonden dat sommige rokers zich na het zien van een 

antirookcampagne zo slecht voelen dat ze nood hebben aan een sigaret. Personen met een lage 

zelfeffectiviteit hebben meer kans op het stellen van maladaptief gedrag na blootstelling aan een 

fear appeal. Angstopwekkende boodschappen zullen dus het meest effectief zijn bij mensen die 

voldoende gewapend zijn om op een gepaste manier te reageren op de dreiging. Individuen die 

psychologisch minder sterk staan zullen eerder maladaptief gedrag stellen om de opgewekte 

angst te reduceren, waardoor hun risico en kwetsbaarheid alleen maar verder toeneemt (Hastings 

et al., 2004). Witte (1998) besluit dan ook dat het gebruik van fear appeals voor een 

gezondheidspromotiecampagne enkel verantwoord is indien deze even effectief is bij mensen met 

een lage zelfeffectiviteit als bij mensen met een hoge zelfeffectiviteit. 

1.2.8. Conclusie 

Ondanks het bewijs dat angstboodschappen werken als middel om mensen te overtuigen een 

bepaald gedrag aan te nemen, moet men toch voorzichtig omspringen met het gebruik ervan. Zo 

heeft men de werking van fear appeals al uitvoerig onderzocht in laboratoria, maar blijven er 

voor de toepassing in de praktijk nog heel wat vragen onbeantwoord.  
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1.3. Intentievragen 

1.3.1. Definitie 

Fishbein en Ajzen (1975 in Fitzsimons & Moore, 2008) beweerden dat het stellen van vragen de 

meest simpele en efficiënte manier is om de intenties van een individu te achterhalen. 

Verschillende soorten vragenlijsten worden in de praktijk dan ook vaak toegepast om toekomstig 

gedrag te voorspellen. Zo kan men via politieke opiniepeilingen achterhalen op welke partij de 

bevolking zal stemmen, kunnen marktonderzoekers nagaan hoe groot de kans is dat consumenten 

een bepaald product kopen en kan men vanuit de overheid onderzoeken hoe vaak een populatie 

gezondheidsgerelateerd gedrag (bv. veilig vrijen) stelt. 

Aanvankelijk veronderstelde men dat het beantwoorden van dergelijke vragen geen effect had op 

het daaropvolgend gedrag. Sherman (1980) was echter de eerste die tegen deze opvatting inging 

door te beweren dat voorspellingen maken over toekomstig gedrag toch niet zo onschuldig was 

als men destijds dacht. Hij baseerde zich daarvoor op een studie waarin hij zijn subjecten een 

voorspelling liet maken van sociaal wenselijk en niet-wenselijk gedrag. Daarin stelde hij vast dat 

de proefpersonen meer wenselijk gedrag en minder onwenselijk gedrag voorspelden dan ze 

normaal gezien zouden stellen zonder voorafgaande voorspelling. Achteraf bleek dat degenen die 

een voorspelling hadden gemaakt effectief meer sociaal wenselijk en minder sociaal onwenselijk 

gedrag stelden tegenover een controlegroep die geen voorspelling had gedaan. Ze hebben met 

andere woorden de “fout” in hun voorspelling tenietgedaan door hun gedrag af te stemmen op 

diezelfde voorspelling, vandaar de benaming self-erasing error of prediction. Sherman 

concludeerde op basis van deze resultaten dat een voorspelling van eigen gedrag wel degelijk een 

invloed kan uitoefenen op daaropvolgend gedrag. Verscheidene studies hebben zijn bevindingen 

later bevestigd met gelijkaardige resultaten. 

Het fenomeen waarbij bevraging een gedragsverandering impliceert, wordt het question-behavior 

effect genoemd (Sprott et al., 2006a). De richting van deze gedragsverandering is afhankelijk van 

de onderliggende attitudes tegenover het bevraagde gedrag (Fitzsimons & Moore, 2008). 

Wetenschappers die onderzoek naar dit verschijnsel verrichtten, kunnen worden opgedeeld in 

twee stromingen met elk hun eigen benadering. De ene groep (met o.a. Block, Fitzsimons, 

Morwitz en Williams) heeft zich toegelegd op het mere-measurement effect, waarbij men gebruik 
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maakt van intentiemetingen om de aankoop van commerciële producten te beïnvloeden. De 

andere groep onderzoekers (met o.a. Spangenberg, Sprott, Grohmann en Smith) sprak 

daarentegen over het self-prophecy effect, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfvoorspellingen 

om sociaal wenselijk gedrag te beïnvloeden. Aanvankelijk probeerden beide groepen afzonderlijk 

de theoretische mechanismen te achterhalen met als gevolg dat er weinig communicatie was 

tussen beiden. Later hebben Sprott et al. (2006a) echter proberen aantonen dat het voordeliger 

zou zijn om beide onderzoeksstromingen als één geheel met een gelijkaardig mechanisme te 

beschouwen. Vandaar dat de term question-behavior effect wordt gebruikt om elk fenomeen te 

beschrijven waarbij men via bevraging het toekomstig gedrag kan beïnvloeden.  

Desondanks zijn er ook enkele verschilpunten tussen beide benaderingen. Zo hebben de 

onderzoekers van het mere-measurement effect zich gericht op diverse gedragingen en kan men 

antwoorden via een Likertschaal, terwijl bij het self-prophecy effect de nadruk ligt op sociaal 

wenselijk gedrag en er slechts twee antwoordmogelijkheden zijn (Sprott et al., 2006a). 

 

1.3.2. De werking van het question-behavior effect 

1.3.2.1.   Inleiding 

Verscheidene auteurs hebben in de loop van de jaren allerlei mechanismen voorgesteld die het 

question-behavior effect zouden verklaren. Hoewel men de meeste van deze verklaringen via 

empirisch onderzoek heeft kunnen uitsluiten, is er tot op heden nog steeds onduidelijkheid over 

de theoretische onderbouw van het question-behavior effect. Elk van deze mechanismen 

voorspellen wel hetzelfde resultaat, namelijk dat het stellen van vragen over toekomstig gedrag 

leidt tot een gedragsverandering die consistent is met de onderliggende attitudes. Dat wil zeggen 

dat er een toename van gedrag zal plaatsvinden waarvoor men positieve attitudes heeft en een 

afname van gedrag waarvoor men negatieve attitudes houdt. 

 

1.3.2.2.   Cognitieve dissonantie 

Bij het principe van cognitieve dissonantie veronderstelt men dat een bevraging zowel sociale 

normen betreffende het gedrag, als herinneringen opwekt waarin men er niet in geslaagd is zich 
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naar die normen te gedragen. Op die manier ontstaat er een psychologische spanning als gevolg 

van het feit dat de respondent zich bewust wordt dat er een discrepantie is tussen de waarden die 

hij erop nahoudt en het gedrag dat hij reeds heeft gesteld. Deze incongruentie leidt tot een 

cognitieve dissonantie die aanspoort tot toekomstig gedrag dat dichter bij die sociale normen 

aansluit (Spangenberg, Sprott, Grohmann & Smith, 2003). 

 

1.3.2.3.   Attitudetoegankelijkheid 

Het mechanisme van attitudetoegankelijkheid (Morwitz & Fitzsimons, 2004) stelt dat de 

onderliggende attitude, waarop een bepaald gedrag gebaseerd is, toegankelijker wordt door 

vragen te stellen. Dit leidt tot gedragsveranderingen die meer consistent zijn met de bestaande 

attitudes tegenover dat gedrag.  

 

1.3.2.4.   Response fluency 

Hoewel voorgaande mechanismen in de literatuur reeds veel steun kregen, heeft men in een meer 

recent onderzoek geopperd dat er nog bijkomende factoren zouden bestaan die kunnen bijdragen 

tot het question-behavior effect (Janiszewski & Chandon, 2007). Men baseert zich hiervoor op 

een studie die heeft aangetoond dat het question-behavior effect ook optreedt bij nieuw gedrag 

(Chapman, 2001). Dit kan echter niet verklaard worden door de voorgaande mechanismen 

aangezien men geen onderliggende attitudes kan hebben tegenover gedrag waarmee men nog 

geen ervaring heeft. Bovendien is het question-behavior effect sterker bij intentiemetingen dan bij 

attitudemetingen (Spangenberg et al., 2003). Indien het principe van attitude accessibility als 

enige verklaring voor het question-behavior effect zou gelden, is deze bevinding echter 

onmogelijk. Janiszewski en Chandon (2007) stellen dan ook response fluency als bijkomende 

verklaring van het question-behavior effect voor. Deze theorie stelt dat de respondent door het 

stellen van intentievragen zich makkelijker een beeld kan vormen van het gewenste gedrag. 

Wanneer hij nadien wordt gevraagd om actie te ondernemen, zullen de cognitieve processen die 

daarmee gepaard gaan veel vlotter uitgevoerd worden met als gevolg dat de respondent eerder 

geneigd zal zijn het gewenste gedrag te stellen. Er is echter nog maar beperkt onderzoek verricht 

naar deze theorie.  
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1.3.2.5.   Motiverende benadering 

Hoewel voorgaande mechanismen het question-behavior effect reeds grondig kunnen verklaren, 

hebben Van Kerckhove, Geuens en Vermeir (2011) toch twee tekortkomingen ontdekt. Zo is elk 

van deze theorieën wel van kracht voor specifieke situaties maar geen van deze mechanismen kan 

alle gerapporteerde bevindingen verklaren. Bovendien vertrekt geen van deze mechanismen 

vanuit de specifieke karakteristieken van een intentie.  

Als oplossing voor deze imperfecties in het onderzoek naar de werking van het question-behavior 

effect hebben Van Kerckhove et al. (2011) de motiverende benadering geïntroduceerd. Deze 

theorie suggereert dat het beantwoorden van een intentievraag automatisch een intentie activeert 

en legt dan ook de nadruk op de motiverende eigenschappen van intenties. Een intentie verwijst 

namelijk naar de specifieke manier om een gewenste toestand te bereiken of een ongewenste 

toestand te vermijden. Wanneer een intentie wordt gevormd, zal men er zich dus toe verbinden 

een bepaalde actie uit te voeren en wordt dit in het geheugen opgeslagen als een motiverende 

toestand.  

Van Kerckhove et al. (2011) stellen dat de activering van een intentie wordt gekarakteriseerd 

door drie principes: [1] de relatieve activering van intentiegerelateerde informatie en de relatieve 

inhibitie van informatie die concurreert met de intentie; [2] deze relatieve veranderingen in 

toegankelijkheid blijven aanhouden totdat de intentie is voltooid en [3] voltooiing van de intentie 

zal het voorgaand patroon tijdelijk omkeren waardoor intentiegerelateerde informatie wordt 

geblokkeerd en concurrerende informatie toegankelijker wordt.  

Vertaald naar de praktijk komt dit er op neer dat indien consumenten een intentievraag 

beantwoorden hun meest favoriete merk toegankelijker wordt en concurrerende merken minder 

toegankelijk worden. De verhoogde toegankelijkheid van het meest geprefereerde merk kan wel 

verklaard worden via het mechanisme van attitudetoegankelijkheid, maar de inhibitie van 

concurrerende merken vóór merkkeuze of van het favoriete merk ná het nemen van een beslissing 

kunnen niet verklaard worden via voorgaande mechanismen. In het geval van twee 

achtereenvolgende keuzes gaan de voorgaande theorieën er allen van uit dat men telkens voor het 

meest favoriete merk zal kiezen. De motiverende benadering daarentegen stelt dat dit enkel het 

geval zal zijn indien er een tijdsinterval is tussen het eerste en tweede keuzemoment. Indien deze 

echter onmiddellijk op elkaar volgen, zal men eerst kiezen voor het meest favoriete merk, maar 
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bij de daaropvolgende keuze neemt de toegankelijkheid van dit merk af waardoor men eerder 

voor een ander merk zal opteren (zie [3]). 

 

Figuur 6: Effect van een tijdsinterval en het type vraag op de keuze van het favoriete merk na initiële keuze (uit Van 

Kerckhove et al., 2011) 

De motiverende benadering van het question-behavior effect stelt dus dat het beantwoorden van 

intentievragen een cognitief proces op gang brengt waarin dynamische veranderingen in 

toegankelijkheid optreden. 

1.3.2.6.   Conclusie 

Lange tijd heerste er onduidelijkheid over de mogelijke theoretische mechanismen van het 

question-behavior effect. Zo kon men het principe van cognitieve dissonantie enkel toepassen bij 

sociaal wenselijk gedrag en kon het mechanisme van attitudetoegankelijkheid niet verklaren 

waarom het effect na het beantwoorden van een intentievraag groter was dan na het 

beantwoorden van een attitudevraag. Verder konden beide mechanismen geen verklaring bieden 

voor het optreden van het question-behavior effect bij nieuw gedrag. De theorie van response 

fluency kan dit wel maar is niet toepasselijk voor gedrag waarmee men reeds ervaring heeft. De 

introductie van de motiverende benadering heeft hieromtrent uitsluitsel gebracht aangezien deze 

theorie geldig is voor alle situaties. Bovendien biedt dit mechanisme ook een verklaring voor de 

duur van het question-behavior effect, waarover men lang heeft gespeculeerd bij gebrek aan 

bewijs.  
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1.3.3. Effectiviteit 

Modererende variabelen zijn factoren die een invloed uitoefenen op de effectiviteit van het 

question-behavior effect. Ze kunnen met andere woorden de gedragsverandering na bevraging 

versterken of verzwakken. 

 

1.3.3.1.   Ease of representation 

Levav en Fitzsimons (2006) hebben voornamelijk onderzoek verricht naar de moderatoren van 

het question-behavior effect. Zo introduceerden ze de ease-of-representation hypothese, 

gebaseerd op het vermoeden dat intentievragen een heuristische simulatie van het bevraagde 

gedrag uitlokken. Deze hypothese stelt dat het question-behavior effect groter is naarmate het 

gewenste gedrag in de vraag makkelijker voor te stellen is. Het waargenomen effect is 

bijvoorbeeld groter indien de vraag betrekking heeft op het gedrag van de respondent in plaats 

van op het gedrag van een ander individu. In een tweede experiment hebben ze de ease-of-

representation getest door de framing te manipuleren. In de positief geformuleerde conditie werd 

gevraagd naar de intentie om ongewenst gedrag, in dit geval het eten van vetrijk voedsel, te 

stellen. In de andere twee condities werd gevraagd naar de intentie om dit gedrag niet te stellen 

(negatieconditie) of te vermijden (avoidance-conditie). Bij elk van de drie condities heeft men 

een daling van het ongewenste gedrag waargenomen. Tussen de positief en de negatief 

geformuleerde condities heeft men geen verschil vastgesteld, maar in de avoidance-conditie was 

het question-behavior effect significant groter dan in de andere twee condities. Levav en 

Fitzsimons (2006) suggereren dat het gedrag in deze conditie beter voor te stellen is door de 

congruentie tussen de negatieve attitude tegenover het gedrag en het vermijden van het gedrag. 

Tenslotte hebben deze onderzoekers ook bewijs geleverd dat de temporele focus een rol kan 

spelen in de ease-of-representation hypothese. Zo is het question-behavior effect groter indien het 

tijdskader in de vraag overeenkomt met het tijdskader van het gedrag (bv. 7x flossen/week vs. 8x 

flossen/week). Indien het gedrag op regelmatige basis wordt gesteld, zal in de vraag ook naar een 

regelmatige frequentie moeten verwezen worden om het gewenste effect te bekomen. Indien het 

over willekeurig gedrag gaat, is het beter in de vraag te verwijzen naar een onregelmatige 

frequentie. Op basis van deze bevindingen kan men dus concluderen dat intentievragen 

toekomstig gedrag kunnen beïnvloeden indien het gedrag makkelijk voor de geest te halen is.  
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1.3.3.2.   Overige modererende variabelen 

Spangenberg en Greenwald (1999) hebben in hun studie aangetoond dat de effectiviteit van het 

self-prophecy effect afhankelijk is van de mate van ervaring van de respondent met het gewenste 

gedrag. Zo hebben ze gevonden dat het effect minder goed werkt bij mensen die nooit of bijna 

altijd het gewenste gedrag stellen. Personen die zich tussen deze twee extremen bevinden, zijn 

daarentegen ontvankelijker voor het effect.  

Sprott, Spangenberg en Fisher (2003) hebben gedemonstreerd dat individuele verschillen in 

normatieve overtuigingen tegenover een bepaald gedrag het self-prophecy effect kunnen 

beïnvloeden. Ze suggereerden dat het effect groter is bij mensen met sterke normatieve 

overtuigingen dan bij mensen met zwakke normatieve overtuigingen. In een meer recente studie 

heeft men aangetoond dat specificiteit bij het self-prophecy effect ook een rol kan spelen. 

Specifiekere zelfvoorspellingen resulteren in een grotere samenhang tussen de voorspelling en 

het gedrag, waardoor het effect sterker is in vergelijking met meer algemene zelfvoorspellingen 

(Sprott, Smith, Spangenberg & Freson, 2004). Beide voorbeelden kunnen vanuit het principe van 

cognitieve dissonantie geïnterpreteerd worden. Iemand met sterke normatieve overtuigingen zal 

immers sneller bewust worden van de discrepantie tussen zijn sociale normen en zijn voorgaand 

gedrag. In het geval van een specifieke voorspelling kan men de cognitieve dissonantie enkel 

temperen door specifiek gedrag te stellen waardoor de voorspelling bevestigd wordt. 

 

 

Figuur 7: Invloed van de specificiteit van zelfvoorspellingen op de participatie aan fitheidtesten (uit Sprott et al., 2004)  
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Morwitz en Fitzsimons (2004) hebben daarentegen gevonden dat de sterkte van voorgaande 

merkattitudes ook een modererend effect kan hebben op het question-behavior effect, wat 

uiteraard eerder kan verklaard vanuit het standpunt van attitude accessibility. 

Williams, Fitzsimons en Block (2004) tenslotte hebben vastgesteld dat het effect van bevraging 

op toekomstig gedrag in grote mate kan gereduceerd worden door de respondent op voorhand te 

waarschuwen voor het manipulerende karakter van intentievragen. Daardoor wordt het defensief 

verwerkingsmechanisme van de respondent geactiveerd met als gevolg dat men minder sociaal 

wenselijk en meer sociaal onwenselijk gedrag stelt in vergelijking met een bevraging zonder 

voorafgaande waarschuwing. De respondent moet echter wel over voldoende cognitieve 

middelen beschikken om deze informatie adequaat te verwerken. Dit zal bijvoorbeeld niet het 

geval zijn indien hij tijdens de bevraging wordt afgeleid. 

 

1.3.4. Toepassingen in gezondheidscontext 

In recent psychologisch onderzoek krijgt het manipuleren van gezondheidsgerelateerd gedrag 

steeds meer aandacht. De meest gebruikte theorieën om gezondheidsgerelateerd gedrag te 

wijzigen zijn echter gericht op het veranderen van de cognitieve overtuigingen met betrekking tot 

dat gedrag. Zo veronderstellen de Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) en de 

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988) dat normatieve en gedragsovertuigingen aan de 

grondslag liggen van gedrag. Een andere theoretische benadering waarvan men vaak gebruik 

maakt om gezondheidsgedragingen te beïnvloeden, is het Health Belief Model (Rosenstock, 1960 

in Sprott et al., 2004). Dit model is eveneens gebaseerd op cognitieve overtuigingen en gaat er 

van uit dat er pas gedragsverandering optreedt wanneer men voldoende beseft waarom men het 

gedrag moet veranderen en hoe men dit kan doen. De grote tekortkoming van deze modellen is 

echter dat ze van de assumptie uitgaan dat indien men de overtuigingen kan veranderen het 

gedrag ook kan veranderen, maar dit is echter niet altijd het geval (Sprott et al., 2004). Bovendien 

zijn deze modellen vrij complex om in de praktijk toe te passen.  

Er is dus behoefte aan een relatief simpele en efficiënte manier om gezondheidsgerelateerd 

gedrag te veranderen en in tegenstelling tot voorgaande modellen beantwoordt self-prophecy wel 

aan deze criteria.  
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Voorgaande studies hebben reeds aangetoond dat de toepassing van het self-prophecy effect 

uitermate geschikt is om o.a. huidige leden te stimuleren meer gebruik te maken van een 

fitnesscentrum (Spangenberg, 1997), de consumptie van gezonde snacks te verbeteren (Sprott et 

al., 2003) en de participatie aan fitheidtesten te verhogen (Sprott et al., 2004). Afgaande op deze 

bevindingen concluderen Sprott, Spangenberg, Knuff en Devezer (2006b) dat het gebruik van 

self-prophecy een efficiënte methode is om gezondheidsgerelateerd gedrag te beïnvloeden en 

zodoende een gezondere levensstijl te promoten. 

1.3.5. Toepassingen in massamedia 

Bij alle voorgaande studies die onderzoek hebben verricht naar het question-behavior effect, was 

er sprake van persoonlijk contact tussen de administrator en de respondenten. Deze individuele 

aanpak neemt echter veel tijd in beslag en de organisatorische kosten lopen hoog op. Daarom 

hebben Spangenberg et al. (2003) de mogelijkheid onderzocht om op een efficiënte manier het 

question-behavior effect op grote schaal toe te passen. Indien self-prophecy kan opgewekt worden 

via massacommunicatie, zou men grote populaties ertoe kunnen aanzetten de participatie aan 

sociaal wenselijk gedrag te verhogen. 

Spangenberg et al. (2003) suggereerden namelijk dat een directe respons op intentievragen niet 

noodzakelijk is om een gedragsverandering in de hand te werken. Het is volgens hen dus 

voldoende dat de respondenten geconfronteerd worden met een intentievraag zonder deze 

expliciet te beantwoorden opdat het question-behavior effect zou optreden. Indien dit het geval 

zou zijn, kan dit perspectieven bieden voor de toepassing van intentievragen in massamedia.  

Spangenberg et al. (2003) zijn in hun studie dan ook op zoek gegaan naar bewijs om deze stelling 

te staven. Uit de resultaten kan men afleiden dat intentievragen verwerkt in massamedia 

gelijkaardige cognitieve reacties uitlokken als intentievragen opgenomen in een vragenlijst. Zo 

hebben ze in deze studie het recyclagegedrag bij studenten doen toenemen door intentievragen te 

verwerken in een marketingcampagne en hebben ze via intentievragen in een brochure het 

gebruik van een fitnessclub opgedreven. De studie van Spangenberg et al. (2003) heeft dus het 

empirisch bewijs geleverd dat intentievragen opgenomen in massacommunicatieboodschappen 

wel degelijk het gedrag van een grote doelgroep kan beïnvloeden.  
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Figuur 8: Het effect van self-prophecy in massamedia op het gebruik van een fitnessclub (uit Spangenberg et al., 2003) 

1.3.6. Ongewenste effecten 

Aanvankelijk was het onderzoek naar het self-prophecy effect erop gericht om sociaal wenselijk 

gedrag (o.a. gezondheidsgerelateerd gedrag, stemmen, doneren voor liefdadigheidsinstellingen, 

recycleren, …) op een positieve manier te beïnvloeden. Het overzichtsartikel van Fitzsimons en 

Moore (2008) heeft echter aangetoond dat intentievragen ook kunnen leiden tot een toename van 

ongewenst gedrag.  

Fitzsimons en Moore (2008) hebben zich gebaseerd op het mechanisme van attitude accessibility 

om dit neveneffect bij risicovol gedrag te verklaren. Gedrag wordt als risicovol bestempeld 

indien de uitvoering ervan een bedreiging van de mentale of fysieke gezondheid met zich 

meebrengt. Dit gedrag gaat meestal gepaard met tegenstrijdige attitudes. Enerzijds beseft men 

expliciet dat het risicogedrag slecht voor hen is, anderzijds voelt men zich onbewust 

aangetrokken tot dit gedrag, wat resulteert in negatieve expliciete attitudes en positieve impliciete 

attitudes. Zolang de impliciete attitudes niet aangesproken worden, blijft dit interne conflict op de 

achtergrond. Indien er echter intentievragen over het betrokken gedrag worden gesteld, neemt de 

toegankelijkheid van de impliciete attitudes toe met als gevolg dat het toekomstig gedrag door die 

impliciete attitudes bepaald wordt. Zo kunnen adolescenten bijvoorbeeld gunstige impliciete 

attitudes hebben tegenover alcoholconsumptie. Deze impliciete attitudes worden toegankelijker 
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door bevraging met als gevolg dat de alcoholconsumptie in de toekomst zal toenemen. Andere 

voorbeelden van risicogedrag of vices waarvoor jongeren tegenstrijdige attitudes hebben zijn 

onveilig vrijen, roken, drugsgebruik,… Verschillende studies hebben onderzoek verricht naar het 

question-behavior effect bij vice behavior.  

Williams, Block en Fitzsimons (2006) hebben onderzocht of een bevraging van studenten over 

toekomstig drugsgebruik een verandering zou teweegbrengen op het werkelijk drugsgebruik. Uit 

de resultaten van hun studie bleek dat het gerapporteerde drugsgebruik van degenen die een 

voorspelling hadden gemaakt, toegenomen was in vergelijking met de controlegroep. Ook 

Fitzsimons, Nunes en Williams (2007) hebben in hun studie aangetoond dat bij jongeren het 

voorkomen van te vermijden gedrag zoals alcoholconsumptie, TV kijken en spijbelen is 

toegenomen na bevraging. 

1.3.6.1.   Voorkomen van ongewenste effecten 

Om deze negatieve impact op de respondent te vermijden zijn er verschillende oplossingen 

geïntroduceerd. Fitzsimons en Moore (2008) stelden voor om interventies te voorzien na de 

bevraging of “betere” vragen te stellen. Via interventies probeert men de individuen die een grote 

kans hebben op het stellen van risicogedrag zo snel mogelijk te identificeren en hun 

onderliggende attitudes tegenover dat risicogedrag te veranderen. Om het gewenste effect bij 

adolescenten te bekomen, is het van belang hen niet in een bepaalde richting te duwen maar hen 

een gevoel te geven van autonomie zodat ze zelf hun keuze kunnen maken. Zo niet kan dit het 

tegenovergestelde effect hebben en het risicogedrag doen toenemen. Interventies kunnen echter 

niet altijd geïmplementeerd worden en dan is een goedkoper alternatief om “betere” vragen te 

stellen. Hieronder verstaat men het toepassen van een aantal modererende variabelen om het 

question-behavior effect bij risicogedrag te reduceren (zie 1.3.3. Effectiviteit). Zo suggereerden 

Spangenberg, Greenwald en Sprott. (2008) dat het beter zou zijn om adolescenten vragen te 

stellen waarbij de nadruk ligt op het gewenste gedrag in plaats van op het ongewenste gedrag (cf. 

framing). 

Fitzsimons et al. (2007) hebben ook twee mechanismen gesuggereerd om een toename van het 

risicogedrag na het beantwoorden van intentievragen te vermijden. Zo kunnen de respondenten 

zich op voorhand een beloning toekennen indien ze aan het risicogedrag kunnen weerstaan. Een 
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tweede mogelijkheid is implementatie-intenties formuleren in de zin van “Als ik in situatie y 

terechtkom, dan zal ik doelgerichte actie x ondernemen”. Men heeft aangetoond dat deze 

defensieve hulpmiddelen de toename van risicogedrag elimineren doordat ze de negatieve 

attitudes tegenover het gedrag versterken. 

1.3.6.2.   Kritiek 

Sherman (2008) bekritiseerde in zijn studie de bevindingen van Fitzsimons en Moore (2008) dat 

risicogedrag in de toekomst kan toenemen door het stellen van intentievragen. Hij had namelijk 

zijn twijfels dat dit fenomeen kan verklaard worden door een grotere toegankelijkheid van de 

impliciete attitudes na bevraging (attitude accessibility). Waarom zou risicogedrag door 

bevraging toenemen als er in het dagelijkse leven talrijke situaties voorkomen die deze impliciete 

attitudes kunnen activeren? Zo stelt hij bijvoorbeeld dat rookgedrag kan gestimuleerd worden 

door leeftijdsgenoten op een feestje of een beroemde acteur in een film te zien roken. Waarom 

zouden intentiemetingen dan dit effect veroorzaken en andere situaties niet? 

Sherman (2008) argumenteert zijn betoog door te stellen dat de studies, die Fitzsimons en Moore 

(2008) aanhalen om hun theorie te staven, geen werkelijk gedrag meten maar gebruikmaken van 

zelfrapportering en dat er in de literatuur ook studies rond risicogedrag bestaan die wel 

resulteerden in sociaal wenselijk gedrag. Hoewel Sherman (2008) geen alternatieve verklaring 

aanbiedt, is het toch aangeraden met enig voorbehoud de conclusies uit het onderzoek van 

Fitzsimons en Moore (2008) te interpreteren. 

1.3.7. Conclusie 

Het question-behavior effect houdt in dat het beantwoorden van intentievragen een invloed 

uitoefent op toekomstig gedrag. Verscheidene theorieën hebben dit fenomeen trachten te 

verklaren en de motiverende benadering sluit volgens ons het dichtst aan bij de werkelijkheid. 

Het question-behavior effect is een efficiënte manier om gezondheidsgerelateerd gedrag te 

manipuleren, maar men moet toch opletten voor ongewenste effecten zoals een toename van het 

risicogedrag. Om de kans op ongewenste effecten te minimaliseren, is het belangrijk rekening te 

houden met de modererende factoren zodat de intentievragen correct geformuleerd en goed 

omkaderd zijn.  
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2.  ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESEN 

Op basis van de literatuurstudie kan men een aantal onderzoeksvragen en hypothesen formuleren 

die in het hoofdonderzoek worden getest. Voorgaande studies hebben reeds aangetoond dat het 

gebruik van fear appeals en intentievragen in marketingcampagnes mensen er toe kan aanzetten 

om een bepaald gedrag over te nemen. Toch heeft men tot op heden beide technieken nog nooit 

tegenover elkaar in dezelfde studie vergeleken, waardoor het moeilijk wordt om voorspellingen te 

doen omtrent het effect ervan op het betrokken gedrag. 

Zo wenst men eerst na te gaan of de gemanipuleerde advertenties met angstprikkel en/of 

intentievraag een groter effect teweegbrengen dan een controleconditie die geen gebruik maakt 

van deze marketingtechnieken. Verder wordt onderzocht welk van de voorgaande technieken het 

grootste effect veroorzaakt op gezondheidsgerelateerd gedrag en tenslotte wil men ook nagaan of 

een combinatie van beide een grotere gedragsverandering met zich meebrengt dan elk van beide 

technieken afzonderlijk. 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1) Hebben advertenties met [a] een angstprikkel en [b] een intentievraag een groter effect 

dan een advertentie die geen gebruik maakt van deze marketingtechnieken? 

2) Welke techniek brengt het grootste effect teweeg, angstprikkels of intentievragen? 

3) Leidt de combinatie van deze technieken tot een groter effect dan elk van beide technieken 

apart? 

Om de effectiviteit van de verschillende advertenties te meten zijn er een aantal afhankelijke 

variabelen in de vragenlijst opgenomen zoals de relatieve verandering, verandering in 

drankgedrag, attitude tegenover een gezond drankpatroon, bewustzijn door de advertentie 

en attitude tegenover de advertentie. De betrouwbaarheid van deze resultaten kan echter in 

twijfel getrokken worden aangezien het moeilijk te controleren valt of de antwoorden van de 

respondenten al dan niet waarheidsgetrouw zijn.  Daarom werd er besloten om een extra 

afhankelijke variabele te introduceren, namelijk effectief gedrag. De nadruk in deze studie zal 

eerder op het effectief gedrag liggen aangezien deze variabele objectief geregistreerd wordt door 

de onderzoekers.  



36 
 

Verscheidene studies hebben reeds het nut van angstprikkels (Block & Keller, 1995; Brengman et 

al., 2010; Lewis et al., 2007; Moscato et al., 2001; Phau, 2000; Smith & Stutts, 2003; Tay, 2005; 

Terblanche-Smit & Terblanche, 2010; Witte & Allen, 2000) en intentievragen (Spangenberg, 

1997; Sprott et al., 2003 & Sprott et al., 2004) met betrekking tot gezondheidsgerelateerde 

onderwerpen aangetoond. We verwachten dan ook dat de advertenties die gebruik maken van 

deze marketingtechnieken een groter effect teweegbrengen dan de controleconditie. 

Dit leidt tot de volgende hypothesen: 

Hypothese 1a: De advertenties die gebruik maken van een fear appeal resulteren in een groter 

effect dan de neutrale advertenties. 

Hypothese 1b: De advertenties die gebruik maken van een intentievraag resulteren in een groter 

effect dan de neutrale advertenties. 

Hoewel voorgaand onderzoek reeds heeft aangetoond dat zowel fear appeals als intentievragen 

een invloed kunnen uitoefenen op gedrag, hebben beide technieken ook hun beperkingen. Zo 

heeft men gevonden dat er zowel bij het gebruik van angstprikkels (Hastings et al., 2004) als 

intentievragen (Fitzsimons et al., 2007; Fitzsimons & Moore, 2008; Williams et al., 2006) 

ongewenste effecten kunnen optreden. Het valt echter moeilijk te voorspellen in welke mate dit 

het geval zal zijn in de huidige studie. Daarenboven is er nog geen onderzoek verricht waarin 

beide technieken tegenover elkaar worden vergeleken, waardoor het moeilijk wordt te 

voorspellen welk van beide het grootste effect zal teweegbrengen. We verwachten dan ook dat er 

geen significant verschil zal teruggevonden worden tussen beide technieken. Dit leidt tot 

onderstaande hypothese: 

Hypothese 2: De advertenties met enkel een fear appeal veroorzaken een gelijkaardig effect als 

de advertenties met enkel een intentievraag. 

Indien we ons baseren op de meest recente theorieën die de werking van fear appeals en het 

question-behavior effect verklaren, verwachten we dat de combinatie van beide technieken in 

dezelfde advertentie een groter effect zal teweegbrengen dan de affiches die gebruik maken van 

één enkele techniek. 
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Het Extended Parallel Proces Model maakt namelijk het onderscheid tussen het cognitieve 

(danger control) en het emotionele (fear control) verwerkingsproces van een fear appeal, die 

respectievelijk leiden tot het aanvaarden en het verwerpen van de boodschap uit de advertentie 

(Witte, 1992). Het al dan niet aannemen van het aanbevolen gedrag wordt volgens deze theorie 

bepaald door de mate waarin de dreiging (threat appraisal) en effectiviteit (efficacy appraisal) 

van de angstprikkel worden ingeschat. Indien beide factoren hoog scoren, wordt het proces van 

danger control in gang gezet waardoor de kans op het stellen van het gewenste gedrag toeneemt.  

Deze uitkomst kan echter beïnvloed worden door een intentievraag aan de angstprikkel toe te 

voegen. De motiverende benadering van het question-behavior effect stelt immers dat het 

beantwoorden van een intentievraag een cognitief proces op gang brengt waarin dynamische 

veranderingen in toegankelijkheid optreden (Van Kerckhove et al., 2011). Dus van zodra de 

proefpersonen de intentievraag gelezen hebben, blijft de intentiegerelateerde informatie uit de 

angstprikkel geactiveerd tot wanneer ze de intentie voltooid hebben. Bovendien zorgt het gebruik 

van een intentievraag in combinatie met een angstprikkel ervoor dat de respondent bewuster gaat 

nadenken over de boodschap, waardoor het cognitieve verwerkingsproces (danger control) van 

het EPPM geprikkeld wordt en de kans op het stellen van het aanbevolen gedrag toeneemt. Dit 

resulteert in onderstaande hypothese: 

Hypothese 3: De advertenties met zowel een fear appeal als een intentievraag leiden tot een 

groter effect dan de advertenties die gebruik maken van één van beide technieken. 

Vervolgens worden de vooropgestelde hypothesen in het hoofdonderzoek op hun juistheid getest. 
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3. EMPIRISCH ONDERZOEK 

3.1. Pretest 

3.1.1. Methodologie 

3.1.1.1.   Inleiding 

Vooraleer het hoofdonderzoek aan te vatten, dient men via een pretest na te gaan of de 

gemanipuleerde condities wel het gewenste effect teweegbrengen bij de respondenten. Aan de 

hand van een bevraging bij een representatieve steekproef van de doelgroep kan men controleren 

of de gehanteerde advertenties voldoen aan de voorwaarden van het EPPM. Dit is noodzakelijk 

indien men deze advertenties wil aanwenden in het hoofdonderzoek.  

 

3.1.1.2.   Onderwerp 

Uit de literatuur is gebleken dat er reeds tal van gezondheidsgedragingen als onderwerp hebben 

gefungeerd in het onderzoek naar het effect van intentievragen of angstprikkels. De focus van 

deze studie ligt in het tegengaan van overgewicht door het drinken van water te promoten. 

Bovendien biedt dit onderzoek een meerwaarde aangezien beide marketingtechnieken in dezelfde 

context worden bestudeerd, wat in voorgaand onderzoek niet het geval was. Op die manier wenst 

men na te gaan welk van beide technieken het grootste effect teweegbrengt op gezondheids-

gerelateerd gedrag.  

 

3.1.1.3.   Populatie 

De doelgroep van dit onderzoek zijn studenten uit het hoger onderwijs. De keuze is op deze 

doelgroep gevallen omdat deze voor ons makkelijk toegankelijk is en in de literatuur wordt 

bovendien vaak gewag gemaakt van studies die studenten aanwenden als doelgroep. Op die 

manier kunnen we onze resultaten makkelijker vergelijken met de resultaten van voorgaand 

onderzoek.  

Voor de pretest hebben we gebruik gemaakt van studenten uit onze vriendenkring om tot een 

steekproef van 13 respondenten te komen. Deze personen waren uiteraard niet op de hoogte van 

de opzet van het onderzoek, om een bias in de steekproef te vermijden.  
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3.1.1.4.   Advertenties 

Op basis van het EPPM zijn er voor dit onderzoek vier verschillende advertenties ontworpen, 

waarin de twee onafhankelijke variabelen (angst en intentie) gemanipuleerd werden om een 2x2-

design te bekomen. Deze advertenties zijn gericht op het promoten van het gewenste gedrag, 

namelijk het drinken van 1,5 l water per dag. Bovendien blijven de opmaak en de aanbevelingen 

over de vier condities constant zodat men bij de verwerking van de resultaten een storende 

invloed van deze variabelen kan uitsluiten. Dit resulteerde in onderstaande condities: 

 INTENTIE: Geen fear appeal met intentievraag (bijlage 1.1.1.) 

Bovenaan de advertentie staat de slogan “Water, zorg voor je gezondheid. Nu & later” met 

daaronder de afbeelding van een flesje water dat wordt uitgegoten in een glas. Onder de figuur 

staat de intentievraag “Ben jij bereid dagelijks 1,5 l water te drinken?”, die duidelijk boven de 

andere tekst uitsteekt door het grotere lettertype en de opvallende kleur. De begeleidende tekst 

onder de intentievraag stelt dat frisdrank de grootste oorzaak is van overgewicht bij 

jongvolwassenen met futloosheid en vermoeidheid als gevolg. Tenslotte worden de 

aanbevelingen vermeld waarin men nogmaals benadrukt dagelijks voldoende water te drinken om 

overgewicht tegen te gaan. 

De intentieconditie heeft dus een neutrale achtergrond met een neutrale slogan, waarbij de 

aandacht getrokken wordt naar de intentievraag. 

 FEAR: Fear appeal zonder intentievraag (bijlage 1.1.2.) 

Deze conditie heeft dezelfde lay-out als de vorige maar toch zijn er enkele subtiele verschillen. In 

deze advertentie is het flesje water in de afbeelding vervangen door een flesje cola. Tijdens het 

uitgieten gaat de frisdrank geleidelijk over in vet, waardoor het glas gevuld wordt met deze 

smerige substantie. Bovendien geldt er in deze conditie ook een andere slogan nl. “Frisdrank 

maakt je vet”. Onder de figuur is de intentievraag vervangen door de zin “Drink 1,5 l water per 

dag!” met daaronder ernstige aandoeningen die gepaard gaan met zwaarlijvigheid. De 

aanbevelingen onderaan de affiche zijn dezelfde gebleven. 

De combinatie van de schrikwekkende afbeelding met de aangepaste tekst moet ervoor zorgen 

dat de fear conditie angst opwekt bij de consument. 

 COMBINATIE: Fear appeal met intentievraag (bijlage 1.1.3.) 
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Voor de combinatieconditie worden de afbeelding, slogan en begeleidende tekst van de fear 

conditie gebruikt met de bedoeling om angst op te wekken. Het enige verschil met de vorige 

advertentie is dat er in deze conditie ook een intentievraag verwerkt is. 

 CONTROLE: Geen fear appeal zonder intentievraag (bijlage 1.1.4.) 

De controleconditie is identiek aan de intentieconditie met uitzondering van de intentievraag 

onder de afbeelding. Deze is vervangen door een oproep die aanspoort om 1,5 l water per dag te 

drinken.  

3.1.1.5.   Procedure 

Via Qualtrics Survey Software (Qualtrics Labs Inc., Provo, UT) is er een vragenlijst (bijlage 3.1.) 

opgesteld waarvan de link naar de respondenten werd doorgestuurd. Eenmaal ze de link hadden 

geopend, werd de vragenlijst automatisch gestart. Bij aanvang van de vragenlijst kregen de 

respondenten een kort woordje uitleg waarin de anonimiteit werd verzekerd en het belang werd 

benadrukt dat ze eerlijk en individueel de vragen beantwoordden. Vervolgens kregen ze in 

willekeurige volgorde de verschillende condities te zien en na elke conditie diende telkens 

dezelfde vragenlijst ingevuld te worden. Alle vragen werden gemeten aan de hand van een 7-punt 

Likert schaal (1 = Helemaal niet akkoord tot 7 = Helemaal akkoord). De vragenlijst bestond uit 

zes constructen: 

 Angst (vraag 1 en 2) omvat acht items die de opgewekte angst bij de respondenten meten na 

het zien van de advertentie en is opgesplitst in twee vragen: 1) Tijdens het bekijken van de 

advertentie voelde ik mij: a] Bang, b] Gespannen, c] Nerveus, d] Angstig, e] Oncomfortabel, f] 

Misselijk en 2) Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: a] In welke 

mate is deze advertentie volgens jou bedoeld om een angstgevoel op te wekken? en b] In welke 

mate denkt u dat deze advertentie een gevoel van angst opwekt bij de doorsnee consument? 

 Dreiging (vraag 4) meet de gepercipieerde ernst van de dreiging na het zien van de advertentie 

aan de hand van vier items: a] Overgewicht kan een ernstig gevaar voor de gezondheid 

betekenen, b] De gevolgen die overgewicht met zich meebrengt, zijn ernstig, c] De fysieke 

risico’s ten gevolge van overgewicht, die in de advertentie vermeld worden, zijn ernstig en d] 

Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.  
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 Kwetsbaarheid (vraag 5) registreert de mate waarin de subjecten zich kwetsbaar voelen 

tegenover de dreiging uit de advertentie. Dit construct bestaat uit vier items: a] Deze 

boodschap deed me beseffen dat overgewicht zware gevolgen kan hebben, b] Ik ben zelf ook 

kwetsbaar voor de fysieke risico’s die de advertentie aanhaalt, c] Deze boodschap deed me 

inzien dat ik waarschijnlijk negatieve gevolgen zal ondervinden als ik te veel gesuikerde 

dranken consumeer en d] Als ik blijf frisdrank drinken, kan ik daar de gevolgen van dragen 

die in de advertentie aangehaald worden. 

 Doeltreffendheid aanbevelingen (vraag 6) bestaat uit drie items die de mate meten waarin de 

respondenten het gevoel hebben dat de aanbevelingen de dreiging kunnen afwenden: a] Water 

drinken zal de positieve resultaten hebben die in deze advertentie aangehaald worden, b] Als 

ik water drink in plaats van frisdrank, zal dit mijn gezondheid ten goede komen en c] Water 

drinken kan me vrijwaren van de gezondheidsproblemen die men in de advertentie aangeeft. 

 Uitvoerbaarheid aanbevelingen (vraag 7) bevat drie items die meten in welke mate de 

proefpersonen zichzelf in staat achten de aanbevelingen uit te voeren. a] Ik zie mezelf in staat 

de aanbevelingen van de advertentie te volgen, b] De aanbevelingen in de advertentie zijn niet 

moeilijk om uit te voeren en c] Ik heb er vertrouwen in dat ik de discipline heb om water te 

drinken in plaats van frisdrank. 

 Geloofwaardigheid van de advertentie (vraag 3) tenslotte wordt gemeten aan de hand van 

vier items: 3) Deze advertentie komt over als: a] Betrouwbaar, b] Oprecht, c] Geloofwaardig 

en d] Vakkundig. 

De eerste vijf constructen van de vragenlijst zijn gebaseerd op het EPPM. Deze factoren zijn van 

belang om na te gaan of de gehanteerde advertenties wel voldoen aan de voorwaarden om verder 

te gaan naar het hoofdonderzoek. Het EPPM stelt namelijk dat de dreiging en kwetsbaarheid 

voldoende hoog moeten zijn opdat er angst zou opgewekt worden. Indien dit het geval is, wordt 

er daaropvolgend een inschatting gemaakt van de aanbevelingen. Deze moeten ook voldoende 

hoog scoren opdat er een effectieve gedragsverandering zou optreden. Daarenboven is er een 

zesde construct toegevoegd om de geloofwaardigheid van de advertentie te meten. De 

antwoorden van de vragenlijst werden nadien in Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS; versie 19, IBM Inc., Armonk, NY) geïmporteerd om ze aan statistische testen te 

onderwerpen. De resultaten van deze analyses worden in het volgende deel besproken.  
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3.1.2. Resultaten 

Vooraleer er nagegaan werd of er significante verschillen bestonden tussen de vier condities, was 

het zinvol om eerst de interne consistentie van elk construct te bepalen. Dit werd gedaan aan de 

hand van een Reliability Analysis. De volgende Cronbach’s Alpha Coëfficienten werden 

verkregen: 

Construct Aantal items Cronbach's 
Alpha 

Angst 8 0,954 

Geloofwaardigheid 4 0,935 

Dreiging 4 0,917 

Kwetsbaarheid   3* 0,803 

Doeltreffendheid 3 0,754 

Uitvoerbaarheid 3 0,786 
*Het construct kwetsbaarheid telde in de vragenlijst 4 items. Inclusief item 2 vertoonde dit construct geen goede betrouwbaarheid 

(α = 0,593), waardoor het item voor verdere analyses weggelaten werd. 

Tabel 1: Reliability analysis 

Alle waarden voor Cronbach’s Alpha scoren hoger dan 0,70 waardoor er geconcludeerd kan 

worden dat de items binnen elk construct een goede onderlinge samenhang vertonen. Om 

significante verschillen tussen de vier condities aan te tonen, werd vervolgens een Paired-

samples T-test uitgevoerd, waarin de condities twee aan twee werden vergeleken: 

Conditie (1) & (2) Construct (1)-(2) t df p-waarde 

Fear & Combinatie Angst -0,118 -0,985 12 0,344 

 Geloofwaardigheid 0,192 0,800 12 0,439 

 Dreiging -0,096 -0,789 12 0,445 

 Kwetsbaarheid 0,256 1,873 12 0,086 

 Doeltreffendheid -0,231 -1,426 12 0,179 

 Uitvoerbaarheid -0,051 -0,433 12 0,673 

Fear & Controle Angst 2,404 7,369 12 0,000 

 Geloofwaardigheid -1,096 -2,974 12 0,012 

 Dreiging 0,404 1,652 12 0,124 

 Kwetsbaarheid 0,949 2,682 12 0,020 

 Doeltreffendheid -0,308 -1,298 12 0,219 

 Uitvoerbaarheid 0,205 0,677 12 0,512 

Fear & Intentie Angst 2,490 7,986 12 0,000 

 Geloofwaardigheid -0,750 -1,820 12 0,094 

 Dreiging 0,391 1,673 12 0,120 

 Kwetsbaarheid 0,821 3,219 12 0,007 
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 Doeltreffendheid -0,026 -0,075 12 0,941 

 Uitvoerbaarheid -0,103 -0,574 12 0,576 

Combinatie & Controle Angst 2,522 6,951 12 0,000 

 Geloofwaardigheid -1,288 -4,649 12 0,001 

 Dreiging 0,500 2,040 12 0,064 

 Kwetsbaarheid 0,692 1,897 12 0,082 

 Doeltreffendheid -0,077 -0,285 12 0,781 

 Uitvoerbaarheid 0,256 0,823 12 0,427 

Combinatie & Intentie Angst 2,608 8,077 12 0,000 

 Geloofwaardigheid -0,942 -2,726 12 0,018 

 Dreiging 0,487 1,930 12 0,078 

 Kwetsbaarheid 0,564 1,877 12 0,085 

 Doeltreffendheid 0,205 0,508 12 0,621 

 Uitvoerbaarheid -0,051 -0,313 12 0,760 

Controle & Intentie Angst 0,087 0,413 12 0,687 

 Geloofwaardigheid 0,346 0,893 12 0,389 

 Dreiging -0,013 -0,093 12 0,928 

 Kwetsbaarheid -0,128 -0,396 12 0,699 

 Doeltreffendheid 0,282 1,000 12 0,337 

 Uitvoerbaarheid -0,308 -1,183 12 0,260 

Tabel 2: Paired-Samples T-test 

Een significant verschil voor het construct angst werd gevonden tussen de conditie met enkel 

fear en de controleconditie (p < 0,001), alsook tussen de fear en de intentieconditie (p < 0,001), 

de combinatie- en controleconditie (p < 0,001) en de combinatie- en intentieconditie (p < 0,001). 

Aan de hand van het verschil in gemiddelden kunnen we besluiten dat de advertenties met een 

fear appeal wel degelijk een grotere mate van angst opwekken. Tussen de fear condities en non-

fear condities onderling werd er voor het construct angst geen significant verschil gevonden.  

Voor het construct geloofwaardigheid is er een significant verschil tussen de fear en de 

controleconditie (p = 0,012), de combinatie- en controleconditie (p = 0,001) en de combinatie- en 

intentieconditie (p = 0,018). Tussen de fear en de intentieconditie (p = 0,094) werd een trend tot 

significantie vastgesteld. Het verschil tussen de gemiddelden toont aan dat de non-fear condities 

telkens een hogere geloofwaardigheid vertonen ten opzichte van de fear condities. 

Als de combinatieconditie vergeleken wordt met de non-fear condities (intentie en controle), 

vertonen deze een trend tot significantie voor het construct dreiging (p = 0,064 en p= 0,078). Uit 

het verschil tussen de gemiddelden in tabel 2 kan men afleiden dat de combinatieconditie hoger 

scoort dan de controle- en intentieconditie.  
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Voor het construct kwetsbaarheid vertoont de fear conditie een significant verschil met de 

controleconditie (p = 0,020) en de intentieconditie (p = 0,007), alsook een trend tot significantie 

met de combinatieconditie (p = 0,086). Het verschil van de gemiddelden geeft aan dat de fear 

conditie telkens hoger scoort. Een trend tot significantie werd gevonden tussen de combinatie- en 

controleconditie (p = 0,082) en tussen de combinatie- en intentieconditie (p = 0,085). Voor de 

constructen doeltreffendheid en uitvoerbaarheid werden geen significante verschillen 

gevonden tussen de vier condities. 

Vervolgens werd getest of de gemiddelde waarden voor de verschillende constructen significant 

verschillen van de neutrale waarde 4 (in een 7-punt Likert schaal) via een One-sample T-test: 

Testwaarde = 4    

  Gem. Gem. verschil t df p-waarde 

ANGST Intentie 1,625 -2,375 -13,984 12 0,000 

 Fear 4,115 0,115 0,367 12 0,720 

 Combinatie 4,233 0,233 0,668 12 0,517 

 Controle 1,712 -2,288 -16,219 12 0,000 

GELOOFWAARDIGHEID Intentie 5,192 1,192 3,692 12 0,003 

 Fear 4,442 0,442 1,184 12 0,259 

 Combinatie 4,250 0,250 0,607 12 0,555 

 Controle 5,539 1,538 4,516 12 0,001 

DREIGING Intentie 5,801 1,801 5,826 12 0,000 

 Fear 6,192 2,192 12,073 12 0,000 

 Combinatie 6,289 2,288 15,320 12 0,000 

 Controle 5,789 1,788 6,112 12 0,000 

KWETSBAARHEID Intentie 4,539 0,538 2,048 12 0,063 

 Fear 5,359 1,359 6,634 12 0,000 

 Combinatie 5,103 1,103 5,916 12 0,000 

 Controle 4,410 0,410 1,298 12 0,219 

DOELTREFFENDHEID Intentie 5,256 1,256 3,262 12 0,007 

 Fear 5,231 1,231 6,231 12 0,000 

 Combinatie 5,462 1,462 6,687 12 0,000 

 Controle 5,539 1,538 5,678 12 0,000 

UITVOERBAARHEID Intentie 5,154 1,154 4,028 12 0,002 

 Fear 5,051 1,051 4,255 12 0,001 

 Combinatie 5,103 1,103 4,244 12 0,001 

 Controle 4,846 0,846 2,317 12 0,039 
Tabel 3: One-Sample T-test 
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De gemiddelde angst die opgewekt werd door de intentie- en controleconditie is significant 

kleiner dan de testwaarde 4 (p < 0,001). De gemiddelde angst die opgewekt werd door de fear en 

combinatieconditie is groter dan het neutrale punt, maar verschilt niet significant van 4 (p = 0,720 

en p = 0,517). 

De gemiddelde geloofwaardigheid was significant groter dan 4 bij de intentie- en 

controleconditie (p = 0,003 en p = 0,001). De geloofwaardigheid van de fear en combinatie-

conditie is ook groter dan de neutrale waarde, maar dit verschil is niet significant (p = 0,259 en p 

= 0,555). 

De gemiddelde kwetsbaarheid van de fear en combinatieconditie scoort significant hoger dan de 

neutrale waarde 4 (p < 0,001). De kwetsbaarheid bij de non-fear condities is ook hoger dan 4, 

maar er is geen significant verschil met de neutrale waarde (p = 0,063 en p = 0,219). 

De gemiddelde waarden voor de constructen dreiging, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid 

waren allemaal significant groter dan 4 en dit voor alle condities.  

3.1.3. Conclusie 

Ondanks het feit dat er voor dreiging en kwetsbaarheid meestal geen significant verschil werd 

gevonden, heeft de pretest aangetoond dat er wel een significant verschil in opgewekte angst is 

tussen de fear en non-fear condities. De resultaten geven aan dat de non-fear condities amper 

angst hebben opgewekt. De gemiddelde angst verschilt namelijk significant van de neutrale 

waarde. De fear condities wekken significant meer angst op dan de non-fear condities, maar 

verschillen niet significant van het neutrale punt. Aangezien de angst opgewekt door de fear 

condities boven het neutrale punt ligt en significant hoger is dan het angstniveau van de non-fear 

condities, kan men besluiten dat de manipulatie geslaagd is. Voor de doeltreffendheid en 

uitvoerbaarheid van de aanbevelingen werden geen significante verschillen gevonden tussen de 

fear en non-fear condities, maar deze constructen scoorden voor alle condities wel significant 

hoger dan de neutrale waarde. De aanbevelingen worden dus voor alle condities als effectief 

beschouwd. Tenslotte werden alle advertenties ook geloofwaardig bevonden daar ze het neutrale 

punt overtreffen, maar enkel de non-fear condities scoorden significant hoger dan 4. De non-fear 

condities komen dus geloofwaardiger over dan de fear condities.  
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3.2. Hoofdonderzoek 

3.2.1. Methodologie 

3.2.1.1.   Inleiding 

Uit de pretest kunnen we afleiden dat de resultaten in de lijn van de verwachtingen liggen en de 

verschillende condities het gewenste effect opwekken bij de respondenten, waardoor de 

gehanteerde advertenties kunnen gebruikt worden in het hoofdonderzoek.  

In het hoofdonderzoek worden de vooropgestelde hypothesen getest bij een grotere steekproef 

van de doelgroep. Men wenst hier na te gaan in welke mate het gebruik van angstprikkels en/of 

intentievragen in gezondheidsboodschappen een gedragsverandering bij de ontvanger 

teweegbrengt. 

 

3.2.1.2.   Voorbereiding 

Vier studentenhomes in de binnenstad van Gent werden zorgvuldig geselecteerd als setting voor 

deze studie. Deze faciliteiten worden door de Universiteit Gent aangeboden als huisvesting voor 

haar studenten en vormen de geschikte uitvalsbasis voor dit onderzoek aangezien er honderden 

studenten op een kleine oppervlakte samenleven. Dit maakt het mogelijk om op een efficiënte 

manier een groot aantal proefpersonen te bereiken. 

Elke studentenhome kreeg een verschillende conditie toegewezen waarvan de affiches drie weken 

voor aanvang van de paasvakantie werden opgehangen. De advertenties werden zodanig 

aangebracht dat zoveel mogelijk mensen op korte termijn met de boodschap zouden 

geconfronteerd worden. Daarom werd niet alleen gebruik gemaakt van de prikborden die op elke 

verdieping voorzien waren, maar werden ook affiches bevestigd in de liften en trappenhal. In 

totaal werden er in elke home een twintigtal affiches opgehangen. Gedurende twee weken werd 

er regelmatig gecontroleerd of de advertenties bleven hangen en indien nodig werden er affiches 

bij gehangen. In de laatste week voor de paasvakantie werden de affiches weggehaald en zijn de 

bewoners van de studentenhomes bevraagd aan de hand van een vragenlijst.  
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3.2.1.3.   Bevraging 

Nadat de advertenties waren verwijderd, kon de volgende fase in het onderzoek van start gaan. 

Daarbij werd er van deur tot deur langsgegaan in de studentenhomes om de bewoners individueel 

te bevragen. Indien men toezegde om de vragenlijst in te vullen, kregen de respondenten een 

korte uitleg zonder de achterliggende intentie van de vragenlijst te onthullen. Bovendien werd 

hen als incentive voor hun medewerking aan het onderzoek een consumptie aangeboden, waarbij 

ze konden kiezen tussen water (plat en bruis) of frisdrank (Coca-Cola en Fanta). De respondenten 

wisten echter niet dat hun drankkeuze een belangrijke variabele is die het effect van de 

verschillende condities nagaat op hun werkelijk gedrag.  

De vragenlijst bestaat uit twee delen (bijlage 3.2.). Het eerste deel vat aan met demografische 

variabelen zoals 1) Geslacht, 2) Leeftijd en 3) Studierichting. Deze variabelen kunnen van belang 

zijn om potentiële verschillen in de resultaten te verklaren.  

Vervolgens komen er een aantal constructen aan bod waarvan de vragen telkens via een 7-punt 

Likert schaal (1 = Helemaal niet akkoord tot 7 = Helemaal akkoord) werden gemeten: 

 Betrokkenheid (vraag 5 en 6) meet in welke mate de respondenten er een gezonde levensstijl 

op nahouden en bestaat uit twee items: 5) Ik let op mijn gezondheid en 6) Vind je van jezelf dat 

je een gezond drankpatroon hebt? 

 Verandering in drankgedrag (vraag 11) registreert de invloed van de advertentie op het 

drankgedrag van de proefpersonen. Dit construct omvat de volgende zes items: a] De laatste 

weken denk ik bewuster na over de keuze van drank, b] De laatste weken ben ik bewust meer 

water gaan drinken, c] De laatste weken vervang ik regelmatig frisdrank door water, d] Mijn 

dagelijkse consumptie van water is de voorbije weken gestegen, e] De laatste weken kies ik in 

de winkel bewust voor water i.p.v. frisdrank en f] De laatste weken is mijn consumptiepatroon 

omtrent water niet veranderd. Het laatste item van dit construct dient wel eerst gehercodeerd 

te worden aangezien het in tegengestelde zin staat geformuleerd dan de andere items. 

 Attitude t.o.v. gezond drankpatroon (vraag 12) bestaat uit drie items die de attitude van de 

respondenten tegenover een gezond drankpatroon meten: a] Het is belangrijk een gezond 
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drankpatroon te hebben, b] Het is belangrijk dagelijks voldoende water te drinken en c] Het 

drinken van voldoende water kan gezondheidsproblemen vermijden. 

Het gerapporteerd drankgedrag (vraag 8) meet welk soort drank de respondenten doorgaans 

drinken om hun dorst te lessen. Deze variabele is van belang om na te gaan of hetgeen ze 

beweren te drinken overeenkomt met het effectief gedrag. 

De relatieve verandering probeert aan de hand van twee opeenvolgende vragen na te gaan in 

welke mate het drankgebruik van de respondenten veranderd is sinds de blootstelling aan de 

advertentie: 9) Hoeveel glazen water dronk je gemiddeld per dag een maand geleden? en 10) 

Hoeveel glazen water drink je nu gemiddeld per dag? De antwoorden van beide vragen worden 

met elkaar vergeleken met de bedoeling een toename van het aantal glazen per dag te constateren 

tegenover een aantal weken voordien. Het heeft dus geen zin om een gemiddelde van de twee 

vragen te nemen en ze dusdanig als een construct te beschouwen. 

Tenslotte wordt op het einde van het eerste deel de recall (vraag 13) nagetrokken. Dit is de mate 

waarin de respondenten zich de advertentie al dan niet herinneren en kunnen beschrijven 

waarover deze ging. Indien ze op een van beide vragen negatief antwoordden, wijst dit erop dat 

ze de affiche niet hebben gezien of gelezen waardoor deze haar effect heeft gemist. Daarom 

worden deze proefpersonen voor de analyses van het effect op de afhankelijke variabelen buiten 

beschouwing gelaten.  

Vooraleer aan het tweede deel van de vragenlijst te beginnen, kregen de proefpersonen de affiche 

te zien die twee weken in hun studentenhome heeft opgehangen. Deel twee verwijst namelijk 

uitsluitend naar de advertentie in kwestie en omvat volgende constructen: 

 Angst (vraag 14 en 15) meet de opgewekte angst bij de respondenten na het zien van de 

advertentie en omvat dezelfde items als in de pretest (zie 3.1.1.5. Procedure). Dit construct 

fungeert als manipulation check voor de condities waarvan we verwachten dat ze angst 

opwekken. 

 Bewustzijn door de advertentie (vraag 16) registreert de mate van bewustwording omtrent 

een gezond drankpatroon na het zien van de advertentie. Dit construct wordt gemeten aan de 

hand van de volgende vijf items: a] Deze advertentie maakt me bewust van de voordelen van 
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het drinken van water, b] Deze advertentie doet mij nadenken over mijn drankpatroon, c] Deze 

advertentie doet mij nadenken over de positieve impact dat het drinken van water kan hebben, 

d] Na het zien van de advertentie wil ik meer te weten komen over de voordelen van het 

consumeren van water en e] Deze advertentie zet me aan om in de toekomst meer na te denken 

over mijn drankpatroon. 

 Attitude t.o.v. de advertentie (vraag 16) tenslotte wordt gemeten door de volgende twee 

items: a] Ik vind deze advertentie goed en b] Ik vind deze advertentie effectief. 

 

3.2.1.4.   Populatie 

Totale steekproef 

De totale steekproef had een omvang van 194 proefpersonen, bestaande uit 87 mannen en 107 

vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 20,4 ± 1,9 jaar (bijlage 4.1.). 

Totale  

steekproef 

Conditie 
Totaal 

Intentie Fear Combinatie Controle 

Geslacht Man 

 

24 20 19 24 87 

51,1% 41,7% 38,0% 49,0% 44,8% 

 Vrouw 
 

23 28 31 25 107 
48,9% 58,3% 62,0% 51,0% 55,2% 

Totaal  47 48 50 49 194 
 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 4: Kruistabel (conditie*geslacht); totale steekproef 

De volledige steekproef werd onderverdeeld in vier groepen die elk een andere conditie 

voorgeschoteld kregen. 

De intentieconditie bestond uit 47 subjecten, waarvan 24 mannen en 23 vrouwen. De gemiddelde 

leeftijd van de personen in deze groep bedroeg 20,1 ± 1,7 jaar. De fear conditie omvatte 48 

proefpersonen, waarvan 20 mannen en 28 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten 

in deze categorie was 20,5 ± 1,7 jaar. De groep die aan de combinatieconditie blootgesteld werd, 

bestond uit 19 mannen en 31 vrouwen. Deze 50 respondenten hadden een gemiddelde leeftijd van 

20,2 ± 2,1 jaar. De controleconditie tenslotte bestond uit 49 respondenten, waarvan 24 mannen en 

25 vrouwen. Deze groep had een gemiddelde leeftijd van 20,6 ± 2,0 jaar.  
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Respondenten met recall 

Om het effect van de verschillende condities na te gaan, is het van belang om enkel de 

proefpersonen in rekening te brengen die gedurende de twee weken effectief in aanraking zijn 

gekomen met de advertentie. Daarom worden enkel de respondenten met een positieve recall in 

de analyse opgenomen. 

RECALL 
Conditie 

Totaal 
Intentie Fear Combinatie Controle 

Geslacht Man 

 

18 16 18 15 67 

50,0% 41,0% 41,9% 40,5% 43,2% 

 Vrouw 
 

18 23 25 22 88 
50,0% 59,0% 58,1% 59,5% 56,8% 

Totaal  36 39 43 37 155 
 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 5: Kruistabel (conditie*geslacht); recall 

De respondenten met een negatieve recall buiten beschouwing gelaten, resteerden er nog 155 

bruikbare proefpersonen. Deze uitgedunde steekproef bestond uit 67 mannen en 88 vrouwen, 

waarvan de gemiddelde leeftijd op 20,4 ± 1,8 jaar lag (bijlage 4.2.). 

De intentieconditie bestond uit 36 respondenten, waarvan 18 mannen en 18 vrouwen. De 

gemiddelde leeftijd van deze groep bedroeg 20,2 ± 1,7 jaar. De fear conditie had 39 

proefpersonen, waarvan 16 mannen en 23 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van deze 

respondenten was 20,5 ± 1,8 jaar. In de combinatieconditie zaten er 18 mannen en 25 vrouwen. 

De gemiddelde leeftijd van deze 43 proefpersonen bedroeg 20,3 ± 1,9 jaar. De controleconditie 

tenslotte bestond uit 37 subjecten, waarvan 15 mannen en 22 vrouwen. De gemiddelde leeftijd 

van de personen in deze groep was 20,6 ± 1,9 jaar. 

Nadat alle vragenlijsten waren ingevuld, werden de data manueel ingevoerd in SPSS voor 

verdere verwerking. 
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3.2.2. Resultaten  

3.2.2.1.   Reliability analysis 

Om de interne consistentie van de constructen in de vragenlijst te controleren, werd een 

Reliability Analysis uitgevoerd waarbij de Cronbach’s Alpha berekend werd. Volgende waarden 

werden verkregen: 

Construct Aantal items Cronbach's 
Alpha 

Angst 8 0,931 

Attitude tov gezond drankpatroon 3 0,803 

Verandering in drankgedrag 6 0,900 

Bewustzijn door advertentie 5 0,844 
Tabel 6: Reliability analysis (Cronbach’s alpha) 

Alle α-waarden voor deze constructen lagen hoger dan de vereiste 0,70 waardoor er 

geconcludeerd kan worden dat binnen elk construct de items voldoende samenhangen en dus een 

betrouwbare schaal vormen.  

Er waren binnen de vragenlijst echter twee constructen die slechts twee items telden. Aangezien 

een Reliability Analysis via Cronbach’s Alpha enkel geldig is voor een construct met minstens 

drie items (Wijnen, Janssens, De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002) werd er geopteerd om de 

betrouwbaarheid van de schaal te meten via de Pearson correlatie. Dit gaf de volgende waarden: 

Construct Aantal items p-waarde Pearson r 

Attitude tov advertentie 2 < 0,001 0,583 

Betrokkenheid  2 < 0,001 0,500 
Tabel 7: Reliability analysis (Pearson correlation) 

Voor beide constructen werd een significante p-waarde verkregen (p < 0,001), wat er op wijst dat 

er een significant verband is tussen de twee items voor elk construct. De Pearson 

correlatiecoëfficiënten voor attitude t.o.v. advertentie (r = 0,583) en betrokkenheid (r = 0,500) 

geven een positieve correlatie aan. Hoewel deze correlaties eerder laag zijn, worden 

bovenstaande constructen toch aanvaard
2
.  

                                                 
2 De analyses met betrekking tot attitude t.o.v. advertentie (tabel 17) en betrokkenheid (tabel 14) werden ook 

voor de twee afzonderlijke items getest. Eenzelfde verband werd echter gevonden als met de samengestelde 

variabele, waardoor de correlatiecoëfficiënten (r = 0,583 en r = 0,500) als succesvol worden beschouwd. 
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3.2.2.2.   Manipulation check 

Om te controleren of er effectief meer angst opgewekt werd door de condities met een fear 

appeal in vergelijking met de non-fear condities heeft men een manipulation check uitgevoerd. 

Aan de hand van een Two-way ANOVA werd het niveau van opgewekte angst tussen enerzijds, 

fear en non-fear, en anderzijds tussen intentie en zonder intentie, onderzocht. 

 df F-waarde p-waarde 

FEAR 1 226,002 < 0,001 

INTENTIE 1 0,388    0,534 

FEAR * INTENTIE 1 0,057    0,812 

Tabel 8: Two-way ANOVA (Tests of between-subjects effects) 

 

 Conditie Gemiddelde # pp 

MET fear Combinatie 3,8691 50 

 Fear 3,8203 48 

 Totaal 3,8452 98 

ZONDER fear Intentie 1,9920 47 

 Controle 1,8827 49 

 Totaal 1,9362 96 

Totaal MET intentie 2,9596 97 

 ZONDER intentie 2,8415 97 

 Totaal 2,9005 194 
Tabel 9: Gemiddelden (fear/non-fear; intentie/zonder intentie) 

Tabel 8 toont aan dat er een significant hoofdeffect optreedt voor fear (p < 0,001). Dit betekent 

dat er een significant verschil is in angstniveau tussen de fear en de non-fear condities. Uit tabel 9 

kunnen we afleiden dat het gemiddelde angstniveau van de fear condities effectief hoger ligt dan 

bij de non-fear condities. 

Daarnaast wijst tabel 8 uit dat er geen significant verschil bestaat in het angstniveau tussen de 

intentie- en niet-intentiecondities (p = 0,534) en dat er bovendien geen interactie-effect 

plaatsvindt tussen beide factoren (p = 0,812). 
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Om aan te tonen dat de non-fear condities geen angst opwekken werd een One-sample T-test 

uitgevoerd: 

Testwaarde = 4  Gemiddelde Gem. verschil t df p-waarde 

ANGST Intentie 1,992 -2,008 -20,000 46 < 0,001 

 Fear 3,820 -0,180  -1,232 47 0,224 

 Combinatie 3,869 -0,131  -0,904 49 0,371 

 Controle 1,883 -2,117 -19,746 48 < 0,001 
Tabel 10: One-Sample T-test (test value = 4) 

De gemiddelde angst die opgewekt werd door de intentie- en controleconditie was significant 

kleiner dan de testwaarde 4 (p < 0,001). Daaruit kan men afleiden dat er geen angst werd 

opgewekt door de non-fear condities. De gemiddelde angst die opgewekt werd door de fear en 

combinatieconditie was eveneens kleiner dan het neutrale punt, maar het verschil is hier niet 

significant.  

Aan de hand van een Two-way ANOVA is aangetoond dat de fear condities een significant hoger 

angstniveau behalen tegenover de condities zonder fear appeal en de resultaten van de One-

sample T-test wijzen uit dat de non-fear condities significant lager scoren op angst dan de 

neutrale waarde van 4. Op basis van deze twee analyses wordt aangenomen dat de manipulatie 

geslaagd is (zie ook 4.1.2.2. in de discussie). 

Om na te gaan welke condities voor het construct angst onderling significante verschillen 

vertonen werd een One-way ANOVA (bijlage 4.3.) uitgevoerd. Vooraleer de analyses konden 

worden uitgevoerd, moest getest worden of de varianties voldoende aan elkaar gelijk waren. De 

Levene’s test gaf een niet-significante p-waarde (p = 0,068), waardoor er geconcludeerd kan 

worden dat de varianties voldoende gelijk zijn. Vervolgens gaf de output een significant verschil 

aan tussen de condities (p < 0,001; F = 75,643). 
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Tenslotte werd een Posthoc Test uitgevoerd om na te gaan waar de significante verschillen tussen 

de condities zich bevinden: 

(i) Conditie (j) Conditie Verschil (I-J) SE p-waarde 

Intentie Fear -1,828 0,181 < 0,001 
 Combinatie -1,877 0,179 < 0,001 
 Controle 0,109 0,180 0,947 
Fear Intentie 1,828 0,181 < 0,001 
 Combinatie -0,049 0,179 0,995 
 Controle 1,938 0,179 < 0,001 
Combinatie Intentie 1,877 0,179 < 0,001 
 Fear 0,049 0,179 0,995 
 Controle 1,986 0,178 < 0,001 

Controle Intentie -0,109 0,180 0,947 
 Fear  -1,938 0,179 < 0,001 
 Combinatie -1,986 0,178 < 0,001 
Tabel 11: One-way ANOVA; Scheffe (equal variances assumed) 

 

Uit tabel 10 en 11 kan er statistisch bewijs geleverd worden dat de intentie- en controleconditie 

een significant lager angstniveau behaalden dan de fear- en combinatieconditie (p < 0,001). Er 

bestaat weliswaar geen significant verschil tussen de fear- en combinatieconditie (p = 0,995), en 

tussen de intentie- en controleconditie (p = 0,947). 
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3.2.2.3.   Extra variabelen 

Vooraleer na te gaan wat het effect van de condities was op de verschillende afhankelijke 

variabelen, werd bij een aantal variabelen onderzocht of er verschillen zijn in de verdeling van de 

proefpersonen tussen de vier condities. Indien dit het geval zou zijn, zou dergelijk a priori- 

verschil een vertekend beeld kunnen veroorzaken voor verdere resultaten. 

Om eventuele verschillen in geslacht, antropometrie, studierichting en recall tussen de vier 

condities terug te vinden, werd een kruistabel opgevraagd met bijhorende Pearson Chi-kwadraat. 

Variabele Waarde df Pearson Chi-kwadraat 

Geslacht 0,891 3 0,827 

Antropometrie 7,229 6 0,300 

Studierichting 12,928 3 0,005 

Recall 2,120 3 0,548 
Tabel 12: Chi-square tests 

De Pearson Chi-kwadraat voor geslacht (p = 0,827), antropometrie (p = 0,300) en recall (p = 

0,548) toont aan dat er geen significant verband bestaat tussen de betreffende variabele en de 

conditie. We kunnen dus besluiten dat voor de variabelen geslacht, antropometrie en recall de 

proefpersonen overheen de vier condities min of meer evenredig verdeeld zijn. 

De Pearson Chi-kwadraat (p = 0,005) tussen studierichting en conditie toont echter aan dat er 

wel een significant verband bestaat tussen beide factoren. Hoe dit verband precies in elkaar zit, 

wordt verder verduidelijkt aan de hand van onderstaande kruistabel: 
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Variabele  
 Conditie Totaal 

 Intentie Fear Combinatie Controle  

Geslacht Man Aantal 18 16 18 15 67 

  % 50,0% 41,0% 41,9% 40,5% 43,2% 

 Vrouw Aantal 18 23 25 22 88 

  % 50,0% 59,0% 58,1% 59,5% 56,8% 

 Totaal Aantal 36 39 43 37 155 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antropometrie Slank Aantal 9 6 15 9 39 

  % 25,0% 15,4% 34,9% 24,3% 25,2% 

 Normaal Aantal 26 30 25 23 104 

  % 72,2% 76,9% 58,1% 62,2% 67,1% 

 Zwaarlijvig Aantal 1 3 3 5 12 

  % 2,8% 7,7% 7,0% 13,5% 7,7% 

 Totaal Aantal 36 39 43 37 155 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Studierichting Gez. gerelat. Aantal 3 13 5 3 24 

  % 8,3% 33,3% 11,6% 8,1% 15,5% 

 Niet gez. 
gerelat. 

Aantal 33 26 38 34 131 

 % 91,7% 66,7% 88,4% 91,9% 84,5% 

 Totaal Aantal 36 39 43 37 155 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Recall Ja Aantal 36 39 43 37 155 

  % 76,6% 81,3% 86,0% 75,5% 79,9% 

 Nee Aantal 11 9 7 12 39 

  % 23,4% 18,8% 14,0% 24,5% 20,1% 

 Totaal Aantal 47 48 50 49 194 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 13: Kruistabel (conditie*4 extra variabelen) 

Uit tabel 13 blijkt dat de gezondheidsgerelateerde en niet-gezondheidsgerelateerde 

studierichtingen ongeveer in dezelfde proportie verdeeld zijn over de intentie- (8,3% vs. 91,7%), 

combinatie- (11,6% vs. 88,4%) en controleconditie (8,1% vs. 91,9%). Bij de fear conditie wijkt 

deze verhouding echter af aangezien het aantal studenten uit een gezondheidsgerelateerde 

richting relatief is toegenomen (33,3% vs. 66,7%). De studenten uit een niet-

gezondheidsgerelateerde studierichting behouden wel nog steeds de absolute meerderheid. We 

kunnen dus stellen dat de proefpersonen niet gelijk verdeeld waren voor studierichting overheen 

de vier condities
3
.  

                                                 
3
 De ongelijke verdeling in studierichting stelt geen probleem voor verdere interpretaties, daar aangetoond 

werd dat studierichting en gedrag geen significant verband vertonen (zie tabel 25).  
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Tot slot werd nagegaan of er tussen de vier condities al dan niet significante verschillen waren 

voor de betrokkenheid tegenover het gezondheidsonderwerp. 

 Levene’s 
test* 

ANOVA (between 
groups) 

 Conditie Aantal 
pp 

Gemiddelde 
Std. 

deviatie 
p- 

waarde** 
F-

waarde 
p-

waarde 

Betrokkenheid Intentie 36 5,2778 1,04502 

0,457 0,256 0,857 
 Fear 39 5,2179 0,90898 

 Combinatie 43 5,1163 0,82978 

 Controle 37 5,1351 0,89480 

*Test of Homogeneity of variance 

** p > 0,05 : equal variances assumed 

Tabel 14: One-way ANOVA 

Vooraleer tot een ANOVA-test mag worden overgegaan, moet men eerst nagaan of de spreidingen 

van de verschillende condities voldoende aan elkaar gelijk zijn. Dit wordt getest aan de hand van 

een Levene’s test. Tabel 14 toont aan dat betrokkenheid een niet-significante p-waarde heeft 

voor deze test, waaruit we kunnen afleiden dat de varianties voldoende gelijk zijn. Vervolgens 

kunnen we overgaan tot de analyse van de ANOVA-test. Uit dezelfde tabel blijkt dat de p-waarde 

groter is dan 0,05 waardoor geconcludeerd kan worden dat de gemiddelden van de vier condities 

niet significant van elkaar verschillen. De proefpersonen in de verschillende condities scoren dus 

gelijkaardig voor betrokkenheid. Hierbij kan ook vermeld worden dat de gemiddelde waarden 

van alle vier de condities hoger zijn dan de neutrale waarde 4 (p < 0,001; bijlage 4.4.). Men kan 

dus stellen dat de proefpersonen een hoge betrokkenheid hebben met het onderzoeksonderwerp, 

nl. gezondheidsgerelateerd drankgedrag. 

Er werd ook een Two-way ANOVA uitgevoerd om te kijken of er eventuele hoofd- of interactie-

effecten van fear en intentie aanwezig waren voor betrokkenheid: 

Effect F-waarde p-waarde 

FEAR 0,032 0,857 

INTENTIE 0,464 0,497 

FEAR * INTENTIE 2,636 0,106 
Tabel 15: Two-way ANOVA (Tests of Between-Subjects Effects; Wilks' Lambda) 

Bij de variabele betrokkenheid zijn er geen hoofdeffecten van fear of intentie, noch een 

interactie-effect fear * intentie. 
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3.2.2.4.   Afhankelijke variabelen  

MANOVA (onafhankelijke variabele: conditie) 

Om aan te tonen of er tussen de vier condities al dan niet significante verschillen waren voor 

verandering in drankgedrag, attitude t.o.v. een gezond drankpatroon, bewustzijn door de 

advertentie, attitude t.o.v. de advertentie en relatieve verandering, werd een MANOVA 

uitgevoerd. Voor de variabele relatieve verandering werd het verschil genomen tussen het 

opgegeven aantal glazen water per dag, nu en een maand geleden. Een positieve waarde wijst dus 

op een toename van de waterconsumptie door de proefpersonen. De afhankelijke variabele 

effectief gedrag kan echter niet opgenomen worden in deze analyse aangezien dit een 

kwalitatieve variabele is. 

 F-waarde p-waarde 

CONDITIE 0,674 0,810 
Tabel 16: MANOVA (Multivariate Tests; Wilks' Lambda) 

Om het effect van de onafhankelijke variabele (conditie) op de combinatie van de afhankelijke 

variabelen na te gaan, wordt een multivariate F-waarde (F = 0,674) berekend met bijhorende p-

waarde. Deze p-waarde is echter niet significant (p = 0,810) dus kan gesteld worden dat er geen 

significant verschil bestaat tussen de vier condities voor de combinatie van de bovenstaande 

variabelen. 

Afhankelijke 
variabelen 

Conditie # pp Gemiddelde 
Std. 

deviatie 

Test of Between Subjects 
Effects (MANOVA) 

df 
F-

waarde 
p-

waarde 

Verandering in 
drankgedrag 

Intentie 36 3,6065 1,39167 

3 1,226 0,302 
Fear 39 3,2265 1,51092 

Combinatie 43 3,8062 1,39440 

Controle 37 3,6937 1,43990 

Attitude tov 
gezond 
drankpatroon 

Intentie 36 6,1481 0,59332 

3 1,072 0,363 
Fear 39 6,2650 0,55767 

Combinatie 43 6,1085 0,69663 

Controle 37 6,0090 0,65962 

Bewustzijn door ad Intentie 36 4,9111 0,74901 

3 0,314 0,815 
 Fear 39 4,8872 1,20682 

 Combinatie 43 5,0372 1,00404 

 Controle 37 5,0649 0,89821 
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Attitude tov ad Intentie         36  5,6250 0,95150 

3 0,221 0,882 
 Fear         39  5,6667 1,04083 

 Combinatie         43  5,7442 0,78961 

 Controle         37  5,7838 0,96854 

Relatieve 
verandering 

Intentie 36  0,2222* 0,59094 

3 0,487 0,692 
Fear 39  0,3333* 0,77233 

 Combinatie 43  0,3488* 0,86969 

 Controle 37  0,1892* 0,51843 

* Verschil tussen aantal glazen water, nu en maand geleden 

Tabel 17: MANOVA (Univariaat) 

In tabel 17 worden vervolgens de univariate F-waarden en p-waarden weergegeven. Hier wordt 

dus voor elke afhankelijke variabele apart het effect van de onafhankelijke variabele (conditie) 

bekeken. De resultaten geven aan dat voor alle constructen de p-waarde groter is dan 0,05 

waardoor geconcludeerd kan worden dat voor elke afhankelijke variabele de gemiddelden van de 

vier condities niet significant van elkaar verschillen. De proefpersonen in de verschillende 

condities scoren dus gelijkaardig voor elk construct.  

 

One-sample T-test (test value = 4) 

Om na te gaan of de gemiddelden van elke conditie significant hoger of lager scoren dan de 

neutrale waarde, werd voor elk construct een One-sample T-test uitgevoerd: 

Testwaarde = 4  

Construct Conditie Gemiddelde t df p-waarde 

Verandering in 
drankgedrag 

Intentie 3,6065 -1,697 35 0,099 

Fear 3,2265 -3,197 38 0,003 

Combinatie 3,8062 -0,911 42 0,367 

Controle 3,6937 -1,294 36 0,204 

Attitude tov gezond 
drankpatroon 

Intentie 6,1481 21,723 35 < 0,001 

Fear 6,2650 25,364 38 < 0,001 

Combinatie 6,1085 19,848 42 < 0,001 

Controle 6,0090 18,526 36 < 0,001 

Bewustzijn door ad Intentie 4,9111 7,299 35 < 0,001 

Fear 4,8872 4,591 38 < 0,001 

Combinatie 5,0372 6,774 42 < 0,001 

Controle 5,0649 7,211 36 < 0,001 
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Attitude tov ad Intentie 5,6250 10,247 35 < 0,001 

 Fear 5,6667 10,000 38 < 0,001 

 Combinatie 5,7442 14,485 42 < 0,001 

 Controle 5,7838 11,203 36 < 0,001 

Tabel 18: One-Sample T-test (test value = 4) 

Tabel 18 toont aan dat voor de constructen attitude tegenover een gezond drankpatroon, 

bewustzijn door de advertentie en attitude tegenover de advertentie de gemiddelden van alle 

condities significant hoger zijn dan de neutrale waarde (p < 0,001). Hieruit kan men afleiden dat 

de proefpersonen over het algemeen een groot belang hechten aan een gezond drankpatroon. 

Daarnaast toont deze tabel aan dat de proefpersonen, na het zien van een advertentie, er zich meer 

van bewust worden dat het drinken van water een positieve impact kan hebben op het lichaam. 

Tenslotte wordt ook aangetoond dat de advertenties van de vier condities goed en effectief waren 

omdat de attitude tegenover de advertentie significant hoger scoort dan de testwaarde. 

Enkel de verandering in drankgedrag scoort lager dan de gemiddelde testwaarde. Voor de fear 

conditie is dit zelfs significant lager dan 4 (p < 0,003). We stellen dus vast dat er tijdens de 

weken waarin de proefpersonen blootgesteld werden aan de advertenties, slechts een geringe 

verandering in drankgedrag heeft plaatsgevonden. 

 

Two-way MANOVA (onafhankelijke variabelen: FEAR en INTENTIE) 

Om eventuele hoofd- en interactie-effecten van fear en intentie aan te tonen werd een Two-way 

MANOVA uitgevoerd. Volgende multivariate F- en p-waarden werden bekomen: 

Effect F-waarde p-waarde 

FEAR 0,745 0,591 

INTENTIE 0,329 0,895 

FEAR * INTENTIE 0,967 0,440 
Tabel 19: Two-way MANOVA (Multivariaat; Wilk’s Lambda) 

Uit de niet-significante multivariate p-waarden kunnen we afleiden dat zowel fear (p =  0,591), 

intentie (p =  0,895) als fear * intentie (p =  0,440) geen invloed hebben op de combinatie van de 

afhankelijke variabelen. 
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Om de effecten op de aparte afhankelijke variabelen te analyseren, werden tevens de univariate 

F- en p-waarden berekend: 

Factor Afhankelijke variabele df F-waarde p-waarde 

FEAR Verandering in drankgedrag 1 0,335 0,564 

 Attitude tov gezond drankgedrag 1 1,132 0,289 

 Bewustzijn door ad 1 0,026 0,871 

 Attitude tov advertentie 1 0,000 0,995 

 Relatieve verandering 1 1,398 0,239 

INTENTIE Verandering in drankgedrag 1 1,136 0,288 

 Attitude tov gezond drankgedrag 1 0,007 0,932 

 Bewustzijn door ad 1 0,000 0,991 

 Attitude tov advertentie 1 0,072 0,788 

 Relatieve verandering 1 0,045 0,832 

FEAR * 
INTENTIE 

Verandering in drankgedrag 1 2,084 0,151 

Attitude tov gezond drankgedrag 1 2,114 0,148 

 Bewustzijn door ad 1 0,918 0,340 

 Attitude tov advertentie 1 0,612 0,435 

 Relatieve verandering 1 0,006 0,939 

Tabel 20: Two-way MANOVA (Univariaat; Test of between-Subjects Effects) 

Tabel 20 toont aan dat er geen significant hoofdeffect bestaat voor zowel fear als intentie en dit 

voor alle afhankelijke variabelen. Het al dan niet bezitten van een fear appeal of intentievraag 

heeft met andere woorden geen effect op de afhankelijke variabelen apart. Daarnaast wordt uit de 

resultaten duidelijk dat er geen significant interactie-effect bestaat tussen fear en intentie. Er is 

dus geen interactie tussen beide factoren die verschillen in gemiddelden opleveren. 
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3.2.2.5.   Relatieve verandering 

Om na te gaan of de advertenties al dan niet effectief waren, werd er voor elke conditie een 

Paired-samples T-test uitgevoerd, waarbij de pre- en posttest met elkaar vergeleken worden. De 

variabele die bekomen werd door de vraag “Hoeveel glazen water dronk je gemiddeld per dag, 

een maand geleden?”, wordt als de pretest beschouwd. De variabele die bekomen werd aan de 

hand van volgende vraag: “Hoeveel glazen water drink je nu gemiddeld per dag?” wordt 

voorgesteld als posttest. 

 Paired-samples T-test 

Conditie Gemiddelde t df p-waarde 

Intentie Pre 4,25 
-2,256 35 0,030 

 Post 4,47 

Fear Pre 4,23 
-2,695 38 0,010 

 Post 4,56 

Combinatie Pre 4,14 
-2,630 42 0,012 

 Post 4,49 

Controle Pre 4,19 
-2,220 36 0,033  

 Post 4,38 
Tabel 21: Paired-samples T-test 

Tabel 21 toont aan dat voor alle condities de posttest significant hoger scoort dan de pretest. Op 

basis van deze variabele zijn alle advertenties dus effectief geweest. 

Ondanks dat de resultaten hebben aangetoond dat er voor de variabele relatieve verandering 

geen significant verschil was tussen de condities (zie tabel 17) en dat er ook geen interactie-effect 

noch hoofdeffecten optreden (zie tabel 20), kunnen we aan de hand van de Paired-samples T-test 

besluiten dat alle advertenties een relatieve verandering in waterconsumptie veroorzaakt hebben. 

De posttest scoort immers significant hoger dan de pretest voor alle vier de condities.  
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3.2.2.6.   Effectief gedrag 

Om na te gaan of er een statistisch verband bestaat tussen het effectief gedrag en de vier 

verschillende condities, werd een kruistabel opgevraagd met bijhorende Pearson Chi-kwadraat: 

Conditie 
 Gedrag 

Totaal 
 Frisdrank Water 

Intentie Aantal 25 11 36 

 %  69,4% 30,6% 100,0% 

Fear Aantal 21 18 39 

 %  53,8% 46,2% 100,0% 

Combinatie Aantal 18 25 43 

 %  41,9% 58,1% 100,0% 

Controle Aantal 24 13 37 

 %  64,9% 35,1% 100,0% 

Totaal Aantal 88 67 155 

 %  56,8% 43,2% 100,0% 
Tabel 22: Kruistabel (Conditie*Gedrag) 

De Pearson Chi-kwadraat (p = 0,061; bijlage 4.5.1.) toont aan dat er een trend tot significantie 

bestaat tussen het effectief gedrag en het type conditie. Tabel 22 geeft weer dat er zowel binnen 

de intentie- als de controleconditie beduidend meer frisdrank dan water wordt gekozen na de 

manipulatieperiode. Bij de fear conditie is dit verschil al wat minder uitgesproken (frisdrank: 

53,8% vs. water: 46,2%) en in de combinatieconditie wordt er zelfs meer water (58,1%) dan 

frisdrank (41,9%) gekozen.  

Vervolgens werd gekeken of er binnen het effectief gedrag sprake is van een hoofdeffect van 

FEAR (fear vs. non-fear condities) door de percentages in een kruistabel te zetten:  

 
 Gedrag 

Totaal 
 Frisdrank Water 

Fear Aantal 39 43 82 

 %  47,6% 52,4% 100,0% 

Non-fear Aantal 49 24 73 

 %  67,1% 32,9% 100,0% 

Totaal Aantal 88 67 155 

 %  56,8% 43,2% 100,0% 

Tabel 23: Kruistabel (Fear*Gedrag) 
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De Pearson Chi-kwadraat (p = 0,014; bijlage 4.5.2.) toont aan dat er een significant verband 

bestaat tussen gedrag en FEAR. Het effectief gedrag is dus afhankelijk van het feit of men al dan 

niet een advertentie met fear appeal heeft gezien. Van de respondenten die geconfronteerd zijn 

met een angstprikkel, heeft 52,4% voor water gekozen, terwijl bij de non-fear condities slechts 

32,9% van de proefpersonen water verkoos. 

Om na te gaan of het gedrag ook afhankelijk was van het al dan niet blootgesteld worden aan een 

intentievraag, werd ook voor de kwalitatieve variabelen gedrag en INTENTIE (intentie vs. 

zonder intentie) een kruistabel gemaakt: 

 
 Gedrag 

Totaal 
 Frisdrank Water 

Intentie Aantal 43 36 79 

 %  54,4% 45,6% 100,0% 

Zonder intentie Aantal 45 31 76 

 %  59,2% 40,8% 100,0% 

Totaal Aantal 88 67 155 

 %  56,8% 43,2% 100,0% 

Tabel 24: Kruistabel (Intentie*Gedrag) 

De Pearson Chi-kwadraat (p = 0,548; bijlage 4.5.3.) toont dat er geen significant verband bestaat 

tussen gedrag en INTENTIE. Beide variabelen zijn dus onafhankelijk van elkaar. 

We kunnen besluiten dat de affiches waarbij een fear appeal is gebruikt, meer aangezet hebben 

om water te drinken. Tabel 22 toont aan dat de combinatieconditie een hoger percentage 

waterconsumptie heeft dan de fear conditie. We kunnen daaruit afleiden dat een angstprikkel in 

combinatie met een intentievraag het grootste effect heeft om proefpersonen aan te zetten om 

water te drinken. Daarnaast is het effectief gedrag niet afhankelijk van het feit of de 

proefpersonen al dan niet een intentievraag hebben gezien. 
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Om na te gaan of er verbanden bestaan tussen enerzijds het effectief gedrag en anderzijds 

geslacht, antropometrie, studierichting en gerapporteerd drankgedrag, werd een kruistabel 

opgevraagd met bijhorende Pearson Chi-kwadraat. 

Variabele Waarde df Pearson Chi-kwadraat 

Geslacht 4,817 1 0,028 

Antropometrie 6,243 2 0,044 

Studierichting 0,742 1 0,389 

Gerapporteerd drankgedrag 1,621 1 0,203 

Tabel 25: Chi-square Tests 

 

Variabele  
 Gedrag 

Totaal 
     Frisdrank        Water 

Geslacht Man Aantal 46 21 67 

  % 68,7% 31,3% 100,0% 

 Vrouw Aantal 45 43 88 

  % 51,1% 48,9% 100,0% 

 Totaal Aantal 91 64 155 

  % 58,7% 41,3% 100,0% 

Antropometrie Slank Aantal 25 14 39 

  % 64,1% 35,9% 100,0% 

 Normaal Aantal 63 41 104 

  % 60,6% 39,4% 100,0% 

 Zwaarlijvig Aantal 3 9 12 

  % 25,0% 75,0% 100,0% 

 Totaal Aantal 91 64 155 

  % 58,7% 41,3% 100,0% 

Studierichting Gez. gerelat. Aantal 16 8 24 

  % 66,7% 33,3% 100,0% 

 Niet gez. 

Gerelat. 

Aantal 75 56 131 

 % 57,3% 42,7% 100,0% 

 Totaal Aantal 91 64 155 

  % 58,7% 41,3% 100,0% 

Gerapporteerd 

drankgedrag 

Frisdrank Aantal 15 6 21 

 % 71,4% 28,6% 100,0% 

Water Aantal 76 58 134 

  % 56,7% 43,3% 100,0% 

 Totaal Aantal 91 64 155 

  % 58,7% 41,3% 100,0% 

Tabel 26: Kruistabel (Variabele*Gedrag)  
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De Pearson Chi-kwadraat voor geslacht (p = 0,028) en antropometrie (p = 0,044) toont aan dat 

er een significant verband bestaat tussen deze variabelen en het effectief gedrag. We kunnen dus 

besluiten dat het geslacht en de antropometrie van een proefpersoon een significante invloed 

heeft op de keuze van drank. 

Er bestaat echter geen significant verband tussen effectief gedrag en studierichting (p = 0,389), 

waaruit blijkt dat proefpersonen uit een gezondheidsgerelateerde studierichting niet méér voor 

water kiezen dan mensen uit een niet-gezondheidsgerelateerde studierichting. 

Ook werd nagegaan of er een verband bestaat tussen het effectief gedrag en het gerapporteerd 

drankgedrag (zie 3.2.1.3. Bevraging) uit de vragenlijst. Ondanks het feit dat beide variabelen 

hetzelfde gedrag meten, weliswaar op een andere manier, geeft de Pearson Chi-kwadraat aan dat 

er geen significant verband (p = 0,203; bijlage 4.5.4.) tussen deze variabelen bestaat. Mogelijke 

verklaringen hiervan worden gegeven in de discussie (zie 4.2.3. Onderzoek). 

Tot slot werd aan de hand van een Independent-samples T-test gekeken of de gemiddelde 

waarden voor betrokkenheid, verandering in drankgedrag, attitude t.o.v. een gezond 

drankpatroon, bewustzijn door de advertentie en attitude t.o.v. de advertentie significant 

verschilden met het effectief drankgedrag: 

Construct 
Gemiddelde Levene’s test* Independent-samples T-test 

Frisdrank Water F-waarde 
p-

waarde** 
t df p-waarde 

Betrokkenheid 5,1703 5,2031 0,000 0,990 -0,220 153 0,826 

Verandering in 
drankgedrag 

3,5641 3,6198 2,418 0,122 -0,237 153 0,813 

Attitude tov 
gezond 
drankpatroon 

6,0952 6,1875 2,188 0,141 -0,895 153 0,372 

Bewustzijn 
door ad 

4,9758 4,9781 0,031 0,862 -0,014 153 0,989 

Attitude tov ad 5,6648 5,7656 0,281 0,597 -0,663 153 0,509 
*Test of Homogeneity of variance 

** p > 0,05 : equal variances assumed 

Tabel 27: Independent-samples T-test 
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Vooraleer de T-test mag worden geïnterpreteerd, moet men nagaan of de spreidingen van de 

verschillende constructen voldoende aan elkaar gelijk zijn. Dit wordt getest aan de hand van een 

Levene’s Test. Tabel 27 toont aan dat alle constructen een niet-significante p-waarde hebben voor 

deze test, waaruit we kunnen afleiden dat alle varianties voldoende gelijk zijn. Vervolgens 

kunnen we overgaan tot de analyse van de T-test. Uit tabel 27 blijkt dat de p-waarde voor alle 

constructen groter is dan 0,05. We kunnen dus concluderen dat voor elk construct de 

proefpersonen die water verkozen gelijkaardig scoorden dan de proefpersonen die frisdrank 

hebben gekozen. 
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4. DISCUSSIE 

4.1. Resultaten 

4.1.1. Hypothesen 

Het effect van de advertenties op het gedrag van de proefpersonen werd door drie afhankelijke 

variabelen in kaart gebracht. De verandering in drankgedrag bestond uit zes items (zie 3.2.1.3. 

Bevraging) die de recente verandering in drankgedrag door toedoen van de campagne meten. Ten 

tweede werd de relatieve verandering in drankgedrag nagegaan door de respondenten te vragen 

hoeveel glazen water ze per dag dronken een maand voor afname van de vragenlijst en hoeveel 

ze er dronken op het moment van afname van de enquête. Tot slot werd ook het effectief 

drankgedrag gemeten door de proefpersonen een incentive (frisdrank of water) aan te bieden 

vóór afname van de vragenlijst.  

Om na te gaan of onze verwachtingen op basis van de literatuur kloppen, worden de hypothesen 

vervolgens getoetst aan de resultaten met betrekking tot de drie bovenstaande afhankelijke 

variabelen:  

Hypothese 1a: De advertenties die gebruik maken van een fear appeal resulteren in een groter 

effect dan de neutrale advertenties. 

Hypothese 1b: De advertenties die gebruik maken van een intentievraag resulteren in een groter 

effect dan de neutrale advertenties. 

Uit de MANOVA-test (tabel 17) blijkt dat zowel bij de verandering in drankgedrag als de 

relatieve verandering geen significant verschil was tussen de advertenties die gebruik maken 

van een fear appeal en de neutrale advertenties (controleconditie). Op basis van deze 

afhankelijke variabelen kunnen we hypothese 1a verwerpen. Dezelfde MANOVA-test toont ook 

aan dat er geen significant verschil was tussen de advertenties met een intentievraag en de 

neutrale advertenties, waardoor we ook hypothese 1b kunnen verwerpen.  

Ook de resultaten van het effectief drankgedrag worden getoetst aan de eerste hypothese. De 

resultaten (tabel 22) tonen aan dat de advertenties met een angstprikkel wel meer effect hadden 

dan de neutrale advertenties. Zo koos 46,2% van de proefpersonen uit de fear conditie tegenover 
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“slechts” 35,1% uit de controleconditie voor water. Daarnaast is gebleken dat 30,6% van de 

proefpersonen uit de intentieconditie voor water hebben gekozen, waardoor we kunnen afleiden 

dat een intentievraag geen effect had op het effectief gedrag. 

Op basis van de afhankelijke variabele effectief drankgedrag kan dus gesteld worden dat het 

eerste deel van de eerste hypothese (1a) aanvaard, en het tweede deel (1b) verworpen kan 

worden. 

De tweede hypothese werd slechts deels gestaafd door de resultaten: 

Hypothese 2: De advertenties met enkel een fear appeal veroorzaken een gelijkaardig effect als 

de advertenties met enkel een intentievraag. 

De resultaten (zie tabel 17) tonen aan dat bij de verandering in drankgedrag en de relatieve 

verandering geen significant verschil bestond tussen de advertenties die alleen gebruik maken 

van een fear appeal en de advertenties met enkel een intentievraag. Op basis van deze twee 

afhankelijke variabelen kan de tweede hypothese dus aanvaard worden. 

De hypothese kan echter niet aanvaard worden als we de resultaten van het effectief gedrag als 

afhankelijke variabele beschouwen. Er drinken procentueel gezien beduidend meer mensen water 

bij de fear conditie (46,2%) in vergelijking met de intentieconditie (30,6%). We kunnen dus 

concluderen dat de advertenties waarbij enkel een fear appeal wordt gebruikt meer effect hebben 

op het effectief gedrag dan de advertenties waarbij enkel een intentievraag wordt gebruikt.  

Tot slot werden de resultaten getoetst aan de derde hypothese: 

Hypothese 3: De advertenties met zowel een fear appeal als een intentievraag leiden tot een 

groter effect dan de advertenties die gebruik maken van één van beide technieken. 

Uit tabel 17 blijkt dat, zowel voor de verandering in drankgedrag als voor de relatieve 

verandering, de advertenties die beide marketingtechnieken bevatten beter scoren dan de 

advertenties waarbij enkel een angstprikkel of intentievraag is opgenomen. Dit verschil is echter 

niet significant, waardoor de derde hypothese verworpen kan worden. 

Indien we het effectief gedrag als afhankelijke variabele beschouwen, kan de derde hypothese 

wel aanvaard worden. 58,1% van de proefpersonen uit de combinatieconditie drinkt water, terwijl 
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slechts 46,2% uit de fear conditie en 30,6% uit de intentieconditie, water drinkt. Tabel 22 toont 

dus aan dat de advertenties waarin zowel een fear appeal als een intentievraag vervat zit, meer 

effect hebben dan de advertenties waarin slechts één marketingtechniek wordt gebruikt.  

Ondanks het feit dat alle drie de afhankelijke variabelen de effectiviteit van dezelfde 

gezondheidscampagne meten, zijn de resultaten verschillend. Op basis van de verandering in 

drankgedrag en de relatieve verandering werd enkel de tweede hypothese (H2) aanvaard, 

terwijl het eerste deel van de eerste  hypothese (H1a) en de derde hypothese (H3) aanvaard 

werden op basis van het effectief gedrag. Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan het sociaal 

wenselijk gedrag dat proefpersonen stellen bij het invullen van de vragenlijst. De proefpersonen 

konden uit de vragen relatief makkelijk afleiden dat er gepeild werd naar het drankgedrag bij 

studenten. Omdat de incentives aangereikt werden vooraleer de respondenten iets van de 

vragenlijst hadden gezien, menen we dat de variabele effectief drankgedrag een meer 

waarheidsgetrouw beeld schetst van het reële drankgedrag in vergelijking met de verandering in 

drankgedrag en de relatieve verandering. 

 

4.1.2. Opmerkelijke resultaten 

4.1.2.1.   Pretest 

Uit de resultaten van de pretest blijkt dat er bij de Paired-samples T-test tussen de fear en 

combinatieconditie en tussen de controle- en intentieconditie voor geen enkel van de constructen 

een significant verschil werd gevonden (zie tabel 2).  

Voor de constructen doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van de aanbevelingen is dit resultaat 

voor de hand liggend omdat de aanbevelingen overheen de vier condities constant gebleven zijn. 

Dit wordt bevestigd in de resultaten want er werd voor geen enkele Paired-samples T-test een 

significant verschil gevonden in doeltreffendheid en uitvoerbaarheid. Dit is ook de reden waarom 

deze constructen niet meer zijn opgenomen in de vragenlijst van het hoofdonderzoek. 

De constructen angst, dreiging en kwetsbaarheid zijn gebaseerd op het EPPM en zijn dus enkel 

van toepassing voor de condities met een fear appeal. Het is dus evident dat er voor deze 

variabelen geen significant verschil werd teruggevonden wanneer de fear en non-fear condities 
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onderling vergeleken worden. Indien men echter condities met angstprikkel tegenover condities 

zonder angstprikkel vergelijkt, geven de resultaten wel significante verschillen weer. Zo werd er 

voor het construct angst telkens een significante p-waarde gevonden, wat noodzakelijk was om 

aan te tonen dat de fear condities meer angst opwekken dan de non-fear condities. Voor dreiging 

werd er enkel een trend tot significantie gevonden tussen de combinatieconditie en de non-fear 

condities. Voor kwetsbaarheid werd een significant verband gevonden tussen de fear conditie en 

de condities zonder angstprikkel en een trend tot significantie tussen de combinatieconditie en 

non-fear condities. Dit resultaat spreekt de literatuur deels tegen aangezien het EPPM stelt dat er 

pas angst wordt opgewekt indien de dreiging voldoende ernstig en relevant wordt ingeschat. Men 

zou dus verwachten dat er voor dreiging en kwetsbaarheid ook telkens een significant verschil 

werd gevonden tussen fear en non-fear condities. Aangezien dit hier niet het geval is, hebben we 

besloten om de constructen dreiging en kwetsbaarheid niet op te nemen in het hoofdonderzoek en 

enkel de angst te bevragen voor de manipulation check. 

Het laatste construct dat in de pretest werd getest was de geloofwaardigheid van de advertenties. 

Tussen de condities met fear appeal en de condities zonder angstprikkel werd telkens een 

significant verschil in geloofwaardigheid teruggevonden (zie tabel 2). Enkel tussen de fear en de 

intentieconditie is er sprake van een trend tot significantie. De gemiddelden uit tabel 3 tonen aan 

dat de non-fear condities telkens een hogere quotering krijgen voor geloofwaardigheid dan de 

condities met fear appeal. Hieruit kan men afleiden dat het gebruik van een angstprikkel de 

geloofwaardigheid van de advertentie naar beneden haalt. Deze conclusie staat echter in schril 

contrast met het standpunt van De Pelsmacker (2010) die stelt dat de effectiviteit van een fear 

appeal afhankelijk is van de mate waarin de boodschap geloofwaardig wordt bevonden. Dit 

resultaat kan echter genuanceerd worden aangezien de proefpersonen in de pretest alle vier de 

condities te zien kregen zodat het contrast tussen de fear en non-fear advertenties uitvergroot 

werd. Zo kan men aannemen dat de gedramatiseerde afbeelding die gepaard gaat met de fear 

appeal minder geloofwaardig overkomt dan de foto van het glas water. 
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4.1.2.2.   Hoofdonderzoek 

Manipulation check 

Zowel uit de resultaten van de pretest als van het hoofdonderzoek blijkt dat er slechts een matig 

niveau van angst wordt opgeroepen bij de condities met fear appeal. In de pretest scoren de fear 

advertenties hoger dan de neutrale waarde 4 voor het construct angst (zie tabel 3). Uit de 

manipulation check in het hoofdonderzoek blijkt echter dat de opgewekte angst bij de fear 

condities lager ligt dan de neutrale waarde, maar niet significant verschillen van deze waarde (zie 

tabel 10). Dat deze manipulatie toch als succesvol wordt beschouwd, kunnen we verantwoorden 

door volgende argumenten aan te halen. 

Eerst en vooral is de opgewekte angst bij de non-fear condities ook lager dan het neutrale punt, 

maar deze verschillen wel significant van het neutrale punt. De angst die opgewekt wordt door de 

fear condities is dus significant hoger dan de angst die opgewekt is door de non-fear condities 

(zie tabel 8 en 9). Ook bij alternatieve versies die getest werden, scoorden de fear condities 

bijzonder laag voor angst, hoewel er zeer confronterende foto’s werden gebruikt (zie bijlage 2). 

Hieruit kunnen we dus afleiden dat het over het algemeen zeer moeilijk is om via advertenties 

angst op te wekken bij studenten (zie ook 4.2.1. Advertenties). Tot slot kunnen we de matige 

angstscores rechtvaardigen door te verwijzen naar de Drive Models (zie 1.2.3.2), die suggereren 

dat er een omgekeerd U-vormige relatie bestaat tussen het angstgehalte in de boodschap en de 

mate van gedragsverandering. Een gematigd niveau van angstopwekking zal dus aanleiding 

geven tot de grootste gedragsadaptatie. Ook het meer recente EPPM (zie 1.2.3.5) stelt dat bij een 

te lage opgewekte angst de boodschap genegeerd wordt en bij een te hoge intensiteit 

maladaptieve responsen optreden. Dit model beweert dus eveneens dat er een gematigde 

hoeveelheid angst nodig is om het gewenste effect te verkrijgen. We kunnen dus concluderen dat 

omwille van bovenstaande redenen de manipulation check geslaagd is.  

Wat ook opvalt is dat het opgewekte angstniveau door de fear condities bij de pretest gemiddeld 

hoger ligt dan bij het hoofdonderzoek. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat elke proefpersoon uit 

de pretest zowel de fear als non-fear advertenties te zien kreeg, waardoor het angstniveau 

(onbewust) ten opzichte van elkaar werd afgestemd. Bij het hoofdonderzoek daarentegen werd 

iedere proefpersoon maar aan één enkele conditie blootgesteld, waardoor geen vergelijking 

tussen de fear en non-fear advertenties kon gemaakt worden.  
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Plafondeffect  

Naast de afhankelijke variabelen die de verandering in drankgedrag meten, werden er nog drie 

andere afhankelijke variabelen in rekening gebracht: attitude tegenover een gezond drankpatroon, 

bewustzijn door de advertentie en attitude tegenover de advertentie. Opvallend bij deze 

constructen is dat de scores voor attitude tegenover een gezond drankpatroon uiterst hoog 

liggen (zie tabel 18). We moeten dus rekening houden met een potentieel “plafondeffect”. Indien 

de proefpersonen het vóór de manipulatie reeds belangrijk vonden om er een gezond 

drankpatroon op na te houden, is het moeilijk om deze attitude nog te verhogen. Dat de 

proefpersonen reeds veel water consumeerden wordt aangetoond door het feit dat de absolute 

meerderheid (86,5%) van de proefpersonen dagelijks water meent te drinken en dat water hun 

primaire dorstlesser is (bijlage 4.6.). 

Er zijn weliswaar ook resultaten die dit plafondeffect tegenspreken. Als we het effectief gedrag 

gaan bekijken, blijkt slechts 43,2% van alle respondenten voor water te kiezen wanneer ze een 

consumptie aangeboden krijgen. Dit resultaat komt niet overeen met hetgeen de proefpersonen 

vermelden te drinken in hun dagelijks leven (gerapporteerd drankgedrag). Dat studenten eerder 

geneigd zijn frisdrank boven water te verkiezen, kan te wijten zijn aan het feit dat ze de 

economische waarde van frisdrank hoger inschatten dan die van water (zie ook 4.2.3. 

Onderzoek). 

Er is ook nog een tweede argument dat het plafondeffect tegenspreekt. Zo geeft tabel 21 aan dat 

de posttest overheen de vier condities significant hoger scoort dan de pretest, waaruit dus blijkt 

dat de proefpersonen toch nog niet aan hun limiet qua waterconsumptie zaten. Alle advertenties 

veroorzaken dus een significante relatieve verandering in waterconsumptie. Dit positieve 

resultaat bij alle vier de condities kan verklaard worden door de goede kwaliteit van de 

advertenties zelf. De attitude tegenover de advertentie scoort immers heel hoog bij alle 

advertenties (zie tabel 18). Het vermoeden van een plafondeffect bij attitude tegenover een 

gezond drankpatroon wordt dus tenietgedaan door de resultaten van de gedragsvariabelen.  
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Overige opmerkelijke resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat er een significant verband is tussen gedrag en antropometrie (p = 

0,044). Tabel 26 geeft aan dat de meerderheid van de respondenten met een slanke en een 

normale lichaamsbouw frisdrank prefereert. Bij de proefpersonen met een zwaardere 

lichaamsbouw daarentegen kiest maar liefst 75% voor het gezonde alternatief, met name water. 

Dit is toch een opmerkelijk vaststelling aangezien men eerder de omgekeerde tendens zou 

verwachten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de zwaarlijvige personen zich meer 

aangesproken voelen door de advertenties en de gezondheidscampagne bij hen als dusdanig een 

grotere gedragsverandering teweegbracht. Toch dient men voorzichtig om te springen met de 

interpretatie van dit significant verband. De respondenten met een zware lichaamsbouw hebben 

immers een klein aandeel (7,7%) in de totale steekproef, waardoor een kleine wijziging in gedrag 

al snel kan resulteren in een significant effect. Ter controle werd via een MANOVA ook de 

invloed van de lichaamsbouw op de andere afhankelijke variabelen nagegaan. Deze analyse 

leverde een multivariate p-waarde op die niet significant is (p = 0,742) en ook de univariate p-

waarden waren telkens niet significant (bijlage 4.7.). De lichaamsbouw van de respondenten had 

dus enkel een invloed op het effectief gedrag en niet op de andere afhankelijke variabelen. Dit 

verschil kan opnieuw verklaard worden door het stellen van sociaal wenselijk gedrag tijdens het 

invullen van de vragenlijst. Gezien het geringe aandeel van de zwaarlijvige proefpersonen binnen 

deze steekproef dient men dit resultaat wel te relativeren.  

Bovendien moet men er rekening mee houden dat de lichaamsbouw van de proefpersonen werd 

beoordeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Dietz en Belizzi (1999) stellen echter dat de 

hoeveelheid lichaamsvet beter kan ingeschat kan worden aan de hand van het BMI. Deze waarde 

kan berekend worden door het lichaamsgewicht te delen door de lichaamslengte in het kwadraat. 

Daarom is het voor verder onderzoek aangeraden om bij aanvang van de vragenlijst zowel de 

lichaamslengte als het gewicht te vragen, zodat men achteraf het BMI per persoon kan berekenen. 

Dit biedt uiteraard geen garantie dat de respondenten hun werkelijk gewicht zullen noteren, maar 

zal toch een betere maatstaf opleveren om te bepalen of de proefpersonen al dan niet met 

overgewicht kampen. 
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Tenslotte blijkt ook uit de resultaten dat er geen significant verschil in betrokkenheid van de 

respondenten is tussen de verschillende condities (zie tabel 14). Bovendien wordt er geen 

significant hoofdeffect of interactie-effect van fear en intentie teruggevonden (zie tabel 15) en 

liggen de gemiddelde waarden voor alle condities boven het neutrale punt, wat erop wijst dat de 

proefpersonen een hoge betrokkenheid hebben tegenover het onderwerp van de campagne. Voor 

een mogelijke verklaring waarom er in dit onderzoek dan geen significant hoofdeffect van fear op 

de afhankelijke variabelen werd gevonden (zie tabel 20), kan verwezen worden naar Keller en 

Block (1996) die stellen dat de mate van opgewekte angst positief gecorreleerd is met de 

betrokkenheid van de ontvanger. Deze auteurs beweren dat bij personen met een hoge 

betrokkenheid een fear appeal met een hoog angstniveau effectiever is. De advertenties in deze 

studie veroorzaken daarentegen slechts een matig angstniveau, waardoor deze stelling niet 

opgaat. Men kan de invloed van betrokkenheid op de effectiviteit van de fear appeal echter 

nagaan aan de hand van een Two-way MANCOVA (bijlage 4.8.). Deze analyse levert een 

significante multivariate p-waarde op voor betrokkenheid als covariaat (p = 0,035). Dit betekent 

dus dat betrokkenheid een storende invloed had op de relatie tussen enerzijds fear en intentie, en 

anderzijds de afhankelijke variabelen. Door betrokkenheid als covariaat op te nemen, wordt het 

effect van deze storende variabele uit het resultaat gehaald. De multivariate p-waarden voor fear, 

intentie en fear*intentie bleven echter niet significant. Indien er vervolgens naar de univariate 

testen wordt gekeken, valt de significante p-waarde voor betrokkenheid met attitude tegenover 

een gezond drankpatroon op (p = 0,001). Dit wil zeggen dat er een significant verband is tussen 

betrokkenheid en attitude tegenover een gezond drankpatroon en dat betrokkenheid op die manier 

een storend effect had op de andere analyses. Hoewel de analyse nu gezuiverd is voor het storend 

effect van betrokkenheid, blijft het hoofdeffect van fear op de afhankelijke variabelen niet 

significant. Men kan hieruit afleiden dat de mate van betrokkenheid in dit geval weinig invloed 

had op de effectiviteit van de angstprikkel.  
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4.1.3. Extra analyses op basis van de literatuurstudie 

Keller en Lehmann (2008) beweerden op basis van hun meta-analyse dat vrouwen ontvankelijker 

zijn voor gezondheidsboodschappen dan mannen. Deze vaststelling komt ook naar voor in de 

huidige resultaten. Zo toont tabel 26 dat vrouwen eerder geneigd zijn om het aanbevolen gedrag 

van de advertenties over te nemen dan mannen. Voor de andere afhankelijke variabelen kan het 

effect van geslacht ook onderzocht worden aan de hand van Independent-samples T-testen 

(bijlage 4.9.). Deze testen gaven een significant verschil weer in attitude tegenover een gezond 

drankpatroon (p = 0,006), bewustzijn door de advertentie (p = 0,049) en attitude tegenover de 

advertentie (p = 0,031) tussen mannen en vrouwen. Voor elk van deze variabelen gaven de 

vrouwelijke respondenten gemiddeld een hogere score dan de mannen. Voor de afhankelijke 

variabelen verandering in drankgedrag (p = 0,443) en relatieve verandering (p = 0,555) werden 

echter geen significante verschillen gevonden. De vrouwen scoren dus voor vier van de zes 

afhankelijke variabelen significant hoger dan de mannen. Op basis van deze resultaten kan men 

dus afleiden dat vrouwen over het algemeen gevoeliger zijn voor een gezondheidsboodschap dan 

mannen. 

In de literatuur van het question-behavior effect suggereerden Sprott, Spangenberg en Fisher 

(2003) dat het effect van intentievragen groter is bij mensen met sterke normatieve overtuigingen. 

Men kan dit nagaan door de gemiddelde score op het construct attitude tegenover een gezond 

drankpatroon als sterkte van de normatieve overtuiging van de verschillende respondenten te 

beschouwen. In de veronderstelling dat de normatieve overtuiging een invloed uitoefent op het 

effect van de intentievraag, kan men een aantal Regressies uitvoeren met attitude tegenover een 

gezond drankpatroon als onafhankelijke variabele. Bij deze analyse is het wel belangrijk dat 

enkel de condities met een intentievraag in rekening worden gebracht. De resultaten wijzen 

echter uit dat de attitude tegenover een gezond drankpatroon op geen enkel van de afhankelijke 

variabelen een significante invloed heeft (bijlage 4.10.). Het vermoeden dat de sterkte van de 

normatieve overtuigingen een rol speelt in het effect van de intentievraag gaat in dit onderzoek 

dus niet op.  

Toch dient men behoedzaam om te gaan met het trekken van conclusies aan de hand van deze 

analyses, aangezien er in deze studie gebruik wordt gemaakt van studenten en de resultaten van 

deze doelgroep niet zomaar mogen veralgemeend worden (Hastings et al., 2004).  
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4.2. Beperkingen en aanbevelingen 

4.2.1. Advertenties 

De literatuur geeft aan dat gezondheidscampagnes die gericht zijn op jongeren er rekening 

moeten mee houden dat het sociale aspect een grote invloed heeft op de attitudes van deze 

doelgroep (Phau, 2000). Daarom zou het misschien eerder aangewezen zijn om een sociaal risico 

als fear appeal te gebruiken teneinde een groter effect te bekomen. Anderzijds zou dit niet 

bevorderlijk zijn voor de mate van opgewekte angst aangezien sociale risico’s minder angst 

opwekken dan fysieke risico’s (Smith & Stutts, 2003; Keller & Lehmann, 2008). Hoewel men in 

deze studie gebruik heeft gemaakt van een fysiek risico als angstprikkel, ligt de opgewekte angst 

bij de proefpersonen vrij laag. Het is dus niet gemakkelijk om voldoende angst op te wekken bij 

de huidige generatie jongeren. Ze worden via verschillende media voortdurend geconfronteerd 

met dergelijke boodschappen zodat ze er wat immuun zijn voor geworden. Daarom zijn we van 

mening dat we er goed hebben aan gedaan om fysieke risico’s te gebruiken in de veronderstelling 

dat deze soort angstprikkel het meeste angst opwekt. 

Een tweede opmerking bij de fear appeal is dat de afbeelding in deze advertenties een colaflesje 

weergeeft. Dit zou een invloed kunnen uitoefenen op het effectief gedrag aangezien men voor 

frisdrank de keuze had uit zowel Coca-Cola als Fanta. Voor de analyses werden beiden echter 

samen gecategoriseerd onder de benaming “Frisdrank”. Men kan dus suggereren dat het 

significant verband tussen gedrag en fear (zie tabel 23) te wijten is aan het feit dat de 

respondenten relatief minder voor Cola hadden gekozen, maar dat deze advertenties weinig 

invloed hadden op de keuze van Fanta. Dit is echter niet het geval aangezien er geen significant 

verband (p = 0,553) werd teruggevonden tussen fear/non-fear en de keuze van Cola of Fanta 

(bijlage 4.11.). Men kan dus concluderen dat de afbeelding van de angstprikkel geen invloed 

uitoefent op de keuze van het soort frisdrank. 

Belangrijk is ook dat bij alle advertenties de nadruk ligt op het aanraden van het gewenste gedrag, 

namelijk het drinken 1,5 l water per dag. Zo zijn de aanbevelingen telkens constant gehouden en 

focust de intentievraag ook telkens op het aanbevolen gedrag. Keller en Lehmann (2008) hebben 

echter gevonden dat het afraden van ongezond gedrag beter werkt dan het aanzetten tot gezond 



78 
 

gedrag. Men kan dus suggereren dat deze campagne een groter effect zou gehad hebben indien de 

advertenties gericht waren op het verminderen van frisdrankconsumptie.  

Ook in de literatuur van het question-behavior effect wordt vermeld dat een intentievraag een 

groter effect heeft indien er gevraagd wordt naar de intentie om het ongewenste gedrag te 

vermijden (Levav & Fitzsimons, 2006). Spangenberg, Greenwald en Sprott (2008) suggereerden 

daarentegen dat het bij een doelgroep met jongvolwassenen aangeraden is om intentievragen te 

stellen waarbij de nadruk eerder op het gewenste gedrag ligt. In deze studie heeft men ervoor 

geopteerd om laatstgenoemde auteurs te volgen en was de gehanteerde intentievraag dus gericht 

op het promoten van water. Om tegenstrijdigheden in de boodschap te vermijden, had deze keuze 

als gevolg dat de nadruk van de overige informatie in de advertenties ook op het aanbevolen 

gedrag moest liggen. Dit is de verklaring waarom onze advertenties gericht zijn op het promoten 

van water en niet op het afraden van frisdrank. 

 

4.2.2. Vragenlijst 

De resultaten tonen aan dat de advertenties een toename in waterconsumptie hebben 

teweeggebracht (zie tabel 21). Het valt echter moeilijk te achterhalen of de campagne ook een 

afname in de consumptie van frisdrank heeft veroorzaakt. De afhankelijke variabelen in de 

vragenlijst waren namelijk uitsluitend gericht op het gewenste gedrag. Toekomstig onderzoek 

zou dus in de vragenlijst ook een afhankelijke variabele kunnen opnemen die eventuele 

ongewenste effecten, zoals een toename in frisdrankconsumptie, registreert.  

De vragenlijsten werden gedurende de volledige dag afgenomen. Bij de verwerking van de 

resultaten werd er echter geen rekening gehouden met het tijdstip waarop de vragenlijsten zijn 

afgenomen. Dit zou een invloed kunnen hebben op de manier waarop de vragenlijst werd 

ingevuld en welke consumptie de respondenten hebben gekozen. Zo kan men er bijvoorbeeld van 

uitgaan dat de respondenten die rond de middag zijn bevraagd, eerder geneigd zijn om voor water 

te kiezen. Uit de frequenties van vraag 4 blijkt namelijk dat 83,3% van de proefpersonen tijdens 

een maaltijd water drinkt (bijlage 4.12). Dit zou dus ook een extra variabele kunnen zijn waarmee 

men in verder onderzoek rekening kan houden.  
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De relatieve verandering werd berekend door het verschil te nemen tussen het opgegeven aantal 

glazen water per dag op het moment van afname van de vragenlijst en het dagelijks aantal glazen 

water een maand voordien. In tegenstelling tot de andere afhankelijke variabelen wordt de 

relatieve verandering niet aan de hand van een 7-punt Likert schaal gemeten, maar via een 6-

puntenschaal die loopt van “1” tot “6 en meer”. Deze manier van meten kan echter aanleiding 

geven tot meetfouten. Zo wordt de toename in waterconsumptie van de respondenten die 

aanvankelijk “6 en meer” hadden aangeduid niet weergegeven in de resultaten. Dit kan men in 

verder onderzoek vermijden door ervoor te zorgen dat elke gedragsverandering binnen de 

antwoordmogelijkheden ligt, door bijvoorbeeld een open vraag te voorzien waarin de 

respondenten het aantal glazen kunnen invullen. 

Een andere bemerking die we kunnen stellen is de kans dat de proefpersonen de opzet van de 

vragenlijst konden achterhalen door het verband te leggen met de advertenties. Dit brengt het 

risico met zich mee dat hun antwoorden in de sociaal wenselijke richting beïnvloed zijn. Een 

aanbeveling kan dan ook zijn om een aantal misleidende vragen in de vragenlijst te integreren om 

de respondenten op het verkeerde spoor te brengen. Daartegenover is het wel belangrijk om de 

vragenlijst zo kort mogelijk te houden opdat de aandacht van de respondenten tijdens het invullen 

van de vragenlijst niet zou verslappen. Dit was dan ook onze drijfveer om in de gehanteerde 

vragenlijst enkel de essentie te bevragen en geen extra vragen meer toe te voegen. 

  



80 
 

4.2.3. Onderzoek 

Om het effectief gedrag te meten, hadden de respondenten - onder het mom van een incentive - 

de keuze uit water of frisdrank. In de veronderstelling dat het gerapporteerd gedrag kan afwijken 

van het werkelijk gedrag, geldt het effectief gedrag als de belangrijkste afhankelijke variabele in 

deze studie. Austin et al. (1999) hebben namelijk aangetoond dat het verband tussen 

gerapporteerd gedrag en werkelijk gedrag laag is. Deze assumptie werd nagegaan door het 

gerapporteerd drankgedrag te vergelijken met de drankkeuze van de respondenten (zie tabel 26). 

Van de 155 proefpersonen rapporteerden er 134 (86,5%) dat ze meestal water drinken wanneer ze 

dorst hebben, tegenover 21 respondenten (13,5%) die beweerden frisdrank te drinken. Uit de 

resultaten blijkt echter dat slechts 67 proefpersonen (43,2%) effectief voor water hebben gekozen 

tegenover 88 proefpersonen (56,8%) voor frisdrank (zie tabel 22). Ook voor de overige 

afhankelijke variabelen uit de vragenlijst is er geen verband gevonden met het effectief gedrag 

(zie tabel 27). Dus ondanks dat de resultaten aantonen dat attitude tegenover de advertentie, 

bewustzijn door de advertentie en attitude tegenover een gezond drankpatroon voor alle 

condities significant hoger scoren dan de neutrale waarde (zie tabel 18) en dat voor alle condities 

via de relatieve verandering is aangetoond dat de waterconsumptie is toegenomen (zie tabel 21), 

manifesteert zich dit niet in het werkelijk gedrag. Men kan dus besluiten dat er ook in deze studie 

geen significant verband bestaat tussen het gerapporteerd gedrag en het werkelijk gedrag. Een 

verklaring hiervoor kan gezocht worden bij de redenering dat de economische waarde van 

frisdrank door de respondenten hoger wordt ingeschat dan de economische waarde van water en 

dat ze daarom eerder geneigd zijn om voor frisdrank te kiezen. Bovendien wordt er in een 

vragenlijst ook altijd meer in de sociaal wenselijke richting geantwoord. We vermoeden dan ook 

dat dit een van de oorzaken kan zijn waarom het effect van de verschillende condities niet 

volledig tot uiting is gekomen in de resultaten van het effectief gedrag. 
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4.3. Conclusie 

De meerwaarde van deze studie is dat het effect van fear appeals en intentievragen in dezelfde 

experimentele context wordt bestudeerd. Bovendien wordt niet enkel het gerapporteerd gedrag 

maar ook het werkelijk gedrag gemeten. Dit maakt het mogelijk om te controleren in welke mate 

de consument in natuurlijke omstandigheden aandacht besteedt aan gezondheidscampagnes en 

hoe er op gereageerd wordt. Bovendien kan men op deze manier nagaan welke van de twee 

marketingtechnieken het meeste effect heeft. 

Op basis van de resultaten kunnen we besluiten dat de advertenties die gebruik maken van een 

fear appeal een groter effect hadden op attitude en gedrag dan de advertenties met een 

intentievraag. Opvallend is wel dat de variabelen gemeten via de vragenlijst verschillende 

resultaten opleveren in vergelijking met het effectief gedrag. Zo wordt er voor de afhankelijke 

variabelen uit de vragenlijst geen significante verschillen tussen de condities gevonden, terwijl dit 

voor het effectief gedrag wel het geval is. We baseren ons dan ook op deze laatste variabele om 

conclusies te trekken omtrent de effectiviteit van onze campagne. Hieruit blijkt dat er significant 

meer water werd genomen door de proefpersonen die geconfronteerd werden met de fear 

appeals.  

We kunnen dan ook stellen dat de intentievraag weinig tot geen effect heeft gehad op de attitudes 

en gedrag van de respondenten. We vermoeden dat dit komt door het feit dat de aandacht van de 

consument eerder naar de afbeelding en de slogan van de affiche wordt getrokken dan naar de 

intentievraag. Een uitdaging voor verder onderzoek zou dus kunnen zijn om ervoor te zorgen de 

intentievraag nog meer te laten opvallen om het gewenste effect te bekomen. 
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Bijlage 2. Alternatieve advertenties 

   

Intentie      Fear 

   

Combi       Controle 
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Bijlage 3. Vragenlijsten 

Bijlage 3.1. Vragenlijst pretest 

Beste,  

 

Wij zijn twee masterstudenten bedrijfseconomie. Voor onze masterproef omtrent 

consumentengedrag hebben we uw opinie hard nodig. Zou u daarom even de tijd willen 

nemen om deze survey te doorlopen? Dit zal ongeveer 15 min. van uw tijd in beslag nemen, 

maar het zou ons een grote stap dichter brengen bij het vervolledigen van ons onderzoek. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!   

 

David & Yannick 

 

Gelieve in wat volgt alle vragen goed te lezen en zo EERLIJK mogelijk op de vragen te 

antwoorden. Anonimiteit wordt verzekerd. De antwoorden worden enkel gebruikt in het kader 

van ons onderzoek.   

 

De vragen die u voorgeschoteld zal krijgen zijn eenvoudige vragen waarvoor geen goede of 

slechte antwoorden bestaan. Gelieve ook individueel te werken aan de enquête, want alleen 

jouw persoonlijke mening is van belang voor ons. 

Je krijgt 4 verschillende advertenties te zien. Gelieve voor elke advertentie afzonderlijk de 

volledige vragenlijst in te vullen.   

 

!BELANGRIJK! BEKIJK ELKE ADVERTENTIE AANDACHTIG VOORALEER JE DE 

VRAGENLIJST VAN DE BETREFFENDE ADVERTENTIE INVULT.  

 

Advertentie 1 - 4 “at random” (per advertentie kregen de respondenten dezelfde vragenlijst 

voorgeschoteld) 

1. Tijdens het bekijken van de advertentie voelde ik mij: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

Bang         

Gespannen        

Nerveus        

Angstig        

Oncomfortabel        

Misselijk        
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2. Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

In welke mate is 
deze advertentie 
volgens jou 
bedoeld om een 
angstgevoel op te 
wekken ? 

       

In welke mate 
denkt u dat deze 
advertentie een 
gevoel van angst 
opwekt bij de 
doorsnee 
consument? 

       

 

3. Deze advertentie komt over als:  

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

Betrouwbaar        

Oprecht        

Geloofwaardig        

Vakkundig        
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4. Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken:  

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

Overgewicht kan 
een ernstig 
gevaar voor de 
gezondheid 
betekenen 

       

De gevolgen die 
overgewicht met 
zich meebrengt, 
zijn ernstig 

       

De fysieke risico's 
ten gevolge van 
overgewicht, die 
in de advertentie 
vermeld worden, 
zijn ernstig 

       

Overgewicht kan 
leiden tot 
ernstige  
gezondheidsprob
lemen 

       

 

5. Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

Deze boodschap 
deed me 
beseffen dat 
overgewicht 
zware gevolgen 
kan hebben 

       

Ik ben zelf ook 
kwetsbaar voor 
de fysieke risico's 
die de 
advertentie 
aanhaalt 

       

Deze boodschap 
deed me inzien 
dat ik 
waarschijnlijk 
negatieve 
gevolgen zal 
ondervinden als 
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ik te veel 
gesuikerde 
dranken 
consumeer 

Als ik blijf 
frisdrank drinken, 
kan ik daar de 
gevolgen van 
dragen die in de 
advertentie 
aangehaald 
worden 

       

 

6. Geef aan in welke mate je akkoord gaat met de volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

Water drinken zal 
de positieve 
resultaten 
hebben die in 
deze advertentie 
aangehaald 
worden 

       

Als ik water drink 
in plaats van 
frisdrank, zal dit 
mijn gezondheid 
ten goede komen 

       

Water drinken 
kan me vrijwaren 
van de 
gezondheidsprob
lemen die men in 
de advertentie 
aangeeft 
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7.  Geef aan in welke mate je akkoord gaat met de volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Niet 
akkoord  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  
Helemaal 
akkoord  

Ik zie mezelf in 
staat de 
aanbevelingen 
van de 
advertentie te 
volgen 

       

De 
aanbevelingen in 
de advertentie 
zijn niet moeilijk 
om uit te voeren 

       

Ik heb er 
vertrouwen in 
dat ik de 
discipline heb om 
water te drinken 
in plaats van 
frisdrank 
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Bijlage 3.2. Vragenlijst hoofdonderzoek 

Deel I 

1.  Ik ben: 

 O  Man 

 O  Vrouw 

 

2.  Leeftijd:   …………. Jaar 

 

3.  Ik studeer momenteel:....................................................................................... 

 

4.  Bij een maaltijd drink ik meestal:  

 O  Water 

 O  Frisdrank 

O  Fruitsap 

O  Koffie/thee 

 O  Iets anders, nl. ……………………. 

 O  Niets 

 

5.  Ik let op mijn gezondheid: 

 

 

6.  Vind je van jezelf dat je een gezond drankpatroon hebt? 

 

  

Helemaal niet 
akkoord 

Niet akkoord 
Eerder niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, noch 
niet akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

       

Helemaal niet 
akkoord 

Niet akkoord 
Eerder niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, noch 
niet akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 
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7.  Drink je dagelijks water? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

8.  Wanneer ik plots dorst krijg, les ik mijn dorst meestal met: 

 O  Water 

 O  Frisdrank 

O  Fruitsap 

O  Koffie/thee 

 O  Iets anders, nl. ……………………………………… 

 

 

9.  Hoeveel glazen water dronk je gemiddeld per dag, een maand geleden? 

 O  1 

 O  2 

 O  3 

 O  4 

 O  5 

 O  6 en meer 

 

10.  Hoeveel glazen water drink je nu gemiddeld per dag? 

 O  1 

 O  2 

 O  3 

 O  4 

 O  5 

 O  6 en meer 
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11.  Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

1. De laatste weken 
denk ik bewuster na 
over de keuze van 
drank. 

       

2. De laatste weken ben 
ik bewust meer water 
gaan drinken 

       

3. De laatste weken 
vervang ik regelmatig 
frisdrank door water 

       

4. Mijn dagelijkse 
consumptie van water is 
de voorbije weken 
gestegen 

       

5. De laatste weken kies 
ik in de winkel bewust 
voor water ipv 
frisdrank. 

       

6. De laatste weken is 
mijn 
consumptiepatroon 
omtrent water niet 
veranderd.  

       

 

12.  Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, 

noch 
niet 

akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

1. Het is belangrijk een 
gezond drankpatroon te 
hebben. 

       

2. Het is belangrijk 
dagelijks voldoende 
water te drinken. 

       

3. Het drinken van 
voldoende water kan 
gezondheidsproblemen 
vermijden. 
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13.  Hebt u recentelijk een advertentie omtrent drankgebruik opgemerkt, hier in het 

studentenhome? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

a) Zo ja, hebt u ze gelezen? O  Ja 

    O  Nee 

 

b) Kan je in enkele woorden beschrijven waarover het ging? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DEEL II 

14.  Tijdens het bekijken van de advertentie voelde ik mij: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, 

noch 
niet 

akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Bang        

Gespannen        

Nerveus        

Angstig        

Oncomfortabel        

Misselijk        

 

15.  Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

In welke mate is deze 
advertentie volgens 
jou bedoeld om een 
angstgevoel op te 
wekken ? 

       

In welke mate denkt 
u dat deze 
advertentie een 
gevoel van angst 
opwekt bij de 
doorsnee 
consument? 

       

  



B15 
 

16.  Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Noch 
akkoord, 
noch niet 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

1. Deze advertentie 
maakt me bewust van 
de voordelen van het 
drinken van water 

       

2. Deze advertentie 
doet mij nadenken 
over mijn 
drankpatroon 

       

3. Deze advertentie 
doet mij nadenken 
over de positieve 
impact dat het 
drinken van water kan 
hebben 

       

4. Na het zien van de 
advertentie wil ik 
meer te weten komen 
over de voordelen van 
het consumeren van 
water 

       

5. Deze advertentie 
zet me aan om in de 
toekomst meer na te 
denken over mijn 
drankpatroon 

       

6. Ik vind deze 
advertentie goed        

7. Ik vind deze 
advertentie effectief        

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage 4. Outputs
4
 

Bijlage 4.1. Beschrijvende statistiek: totale steekproef 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leeftijd TOTAAL 194 18 27 20,36 1,878 

Valid N (listwise) 194     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leeftijd INTENTIE 47 18 23 20,11 1,747 

Leeftijd FEAR 48 18 26 20,52 1,701 

Leeftijd COMBI 50 18 27 20,24 2,066 

Leeftijd CONTROLE 49 18 25 20,57 1,979 

Valid N (listwise) 47     

 

Bijlage 4.2. Beschrijvende statistiek: enkel recall 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leeftijd TOTAAL 155 18 26 20,38 1,824 

Valid N (listwise) 155     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leeftijd INTENTIE 36 18 23 20,19 1,721 

Leeftijd FEAR 39 18 26 20,51 1,775 

Leeftijd COMBI 43 18 25 20,26 1,891 

Leeftijd CONTROLE 37 18 25 20,57 1,937 

 

  

                                                 
4
 Een volledige lijst van alle outputs bevindt zich op de cd-rom versie van deze eindverhandeling. 
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Bijlage 4.3. Manipulation check (One-way ANOVA) 

 

 
 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

gemiddelden_angst_GOED 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,414 3 190 ,068 

 

 

 

ANOVA 

gemiddelden_angst_GOED 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 177,075 3 59,025 75,643 ,000 

Within Groups 148,259 190 ,780   

Total 325,334 193    
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Bijlage 4.4. Betrokkenheid (One-sample T-test) 

 

 Intentie 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Betrokkenheid 36 5,2778 1,04502 ,17417 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Betrokkenheid 7,336 35 ,000 1,27778 ,9242 1,6314 

 

 

 Fear 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Betrokkenheid 39 5,2179 ,90898 ,14555 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Betrokkenheid 8,368 38 ,000 1,21795 ,9233 1,5126 
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 Combi 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Betrokkenheid 43 5,1163 ,82978 ,12654 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Betrokkenheid 8,822 42 ,000 1,11628 ,8609 1,3716 

 
 

 Controle 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Betrokkenheid 37 5,1351 ,89480 ,14711 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Betrokkenheid 7,716 36 ,000 1,13514 ,8368 1,4335 
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Bijlage 4.5.  Effectief gedrag (kruistabellen) 

Bijlage 4.5.1. Conditie * Gedrag 

conditie * Effectief Gedrag Crosstabulation 

 
Effectief Gedrag 

Total Frisdrank Water 

conditie intentie Count 25 11 36 

% within conditie 69,4% 30,6% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 28,4% 16,4% 23,2% 

% of Total 16,1% 7,1% 23,2% 

fear Count 21 18 39 

% within conditie 53,8% 46,2% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 23,9% 26,9% 25,2% 

% of Total 13,5% 11,6% 25,2% 

combinatie Count 18 25 43 

% within conditie 41,9% 58,1% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 20,5% 37,3% 27,7% 

% of Total 11,6% 16,1% 27,7% 

controle Count 24 13 37 

% within conditie 64,9% 35,1% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 27,3% 19,4% 23,9% 

% of Total 15,5% 8,4% 23,9% 

Total Count 88 67 155 

% within conditie 56,8% 43,2% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,8% 43,2% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,375
a
 3 ,061 

Likelihood Ratio 7,433 3 ,059 

Linear-by-Linear Association ,545 1 ,460 

N of Valid Cases 155   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,56. 
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Bijlage 4.5.2. Fear * Gedrag 

 

FEAR * Effectief Gedrag Crosstabulation 

 
Effectief Gedrag 

Total Frisdrank Water 

FEAR MET fear Count 39 43 82 

% within FEAR 47,6% 52,4% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 44,3% 64,2% 52,9% 

% of Total 25,2% 27,7% 52,9% 

ZONDER fear Count 49 24 73 

% within FEAR 67,1% 32,9% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 55,7% 35,8% 47,1% 

% of Total 31,6% 15,5% 47,1% 

Total Count 88 67 155 

% within FEAR 56,8% 43,2% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,8% 43,2% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,022
a
 1 ,014   

Continuity Correction
b
 5,251 1 ,022   

Likelihood Ratio 6,079 1 ,014   

Fisher's Exact Test    ,016 ,011 

Linear-by-Linear Association 5,983 1 ,014   

N of Valid Cases 155     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,55. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bijlage 4.5.3. Intentie * Gedrag 

 

INTENTIE * Effectief Gedrag Crosstabulation 

 
Effectief Gedrag 

Total Frisdrank Water 

INTENTIE MET intentie Count 43 36 79 

% within INTENTIE 54,4% 45,6% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 48,9% 53,7% 51,0% 

% of Total 27,7% 23,2% 51,0% 

ZONDER intentie Count 45 31 76 

% within INTENTIE 59,2% 40,8% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 51,1% 46,3% 49,0% 

% of Total 29,0% 20,0% 49,0% 

Total Count 88 67 155 

% within INTENTIE 56,8% 43,2% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 56,8% 43,2% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,361
a
 1 ,548   

Continuity Correction
b
 ,192 1 ,661   

Likelihood Ratio ,361 1 ,548   

Fisher's Exact Test    ,627 ,331 

Linear-by-Linear Association ,358 1 ,549   

N of Valid Cases 155     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bijlage 4.5.4. Gerapporteerd drankgedrag * Gedrag 

 

Gerapporteerd drankgedrag * Effectief Gedrag Crosstabulation 

 
Effectief Gedrag 

Total Frisdrank Water 

Gerapporteerd 

drankgedrag 

Frisdrank Count 15 6 21 

% within Gerapporteerd drankgedrag 71,4% 28,6% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 16,5% 9,4% 13,5% 

% of Total 9,7% 3,9% 13,5% 

Water Count 76 58 134 

% within Gerapporteerd drankgedrag 56,7% 43,3% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 83,5% 90,6% 86,5% 

% of Total 49,0% 37,4% 86,5% 

Total Count 91 64 155 

% within Gerapporteerd drankgedrag 58,7% 41,3% 100,0% 

% within Effectief Gedrag 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,7% 41,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,621
a
 1 ,203   

Continuity Correction
b
 1,071 1 ,301   

Likelihood Ratio 1,683 1 ,195   

Fisher's Exact Test    ,240 ,150 

Linear-by-Linear Association 1,611 1 ,204   

N of Valid Cases 155     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bijlage 4.6. Frequenties gerapporteerd drankgedrag 

Gerapporteerd gedrag 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Frisdrank 21 13,5 13,5 13,5 

Water 134 86,5 86,5 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

 

 

 

 

Bijlage 4.7. Antropometrie vs. afhankelijke variabelen (MANOVA) 

Multivariate Tests
c
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Antropometrie Pillai's Trace ,045 ,682 10,000 298,000 ,741 

Wilks' Lambda ,956 ,681
a
 10,000 296,000 ,742 

Hotelling's Trace ,046 ,680 10,000 294,000 ,742 

Roy's Largest Root ,039 1,174
b
 5,000 149,000 ,325 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + Antropometrie 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Antropometrie Verandering in drankgedrag 1,191 2 ,595 ,285 ,752 

Attitude tov gezond 

drankgedrag 

,192 2 ,096 ,238 ,789 

Bewustzijn door ad ,119 2 ,060 ,062 ,940 

Attitude tov advertentie 2,150 2 1,075 1,245 ,291 

Relatieve_verandering 1,010 2 ,505 1,009 ,367 
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Bijlage 4.8. Invloed betrokkenheid op effectiviteit fear appeal (Two-way MANCOVA) 

 

Multivariate Tests
b
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Betrokkenheid Pillai's Trace ,078 2,467
a
 5,000 146,000 ,035 

Wilks' Lambda ,922 2,467
a
 5,000 146,000 ,035 

Hotelling's Trace ,084 2,467
a
 5,000 146,000 ,035 

Roy's Largest Root ,084 2,467
a
 5,000 146,000 ,035 

FEAR Pillai's Trace ,026 ,772
a
 5,000 146,000 ,571 

Wilks' Lambda ,974 ,772
a
 5,000 146,000 ,571 

Hotelling's Trace ,026 ,772
a
 5,000 146,000 ,571 

Roy's Largest Root ,026 ,772
a
 5,000 146,000 ,571 

INTENTIE Pillai's Trace ,011 ,333
a
 5,000 146,000 ,892 

Wilks' Lambda ,989 ,333
a
 5,000 146,000 ,892 

Hotelling's Trace ,011 ,333
a
 5,000 146,000 ,892 

Roy's Largest Root ,011 ,333
a
 5,000 146,000 ,892 

FEAR * INTENTIE Pillai's Trace ,029 ,881
a
 5,000 146,000 ,496 

Wilks' Lambda ,971 ,881
a
 5,000 146,000 ,496 

Hotelling's Trace ,030 ,881
a
 5,000 146,000 ,496 

Roy's Largest Root ,030 ,881
a
 5,000 146,000 ,496 

a. Exact statistic 

b. Design: Intercept + Betrokkenheid + FEAR + INTENTIE + FEAR * INTENTIE 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Betrokkenheid Verandering in drankgedrag ,170 1 ,170 ,082 ,775 

Attitude tov gezond 

drankgedrag 

4,098 1 4,098 10,959 ,001 

Bewustzijn door ad ,559 1 ,559 ,575 ,449 

Attitude tov advertentie 1,695 1 1,695 1,939 ,166 

Relatieve_verandering ,306 1 ,306 ,604 ,438 

FEAR Verandering in drankgedrag ,704 1 ,704 ,340 ,561 

Attitude tov gezond 

drankgedrag 

,512 1 ,512 1,369 ,244 

Bewustzijn door ad ,021 1 ,021 ,021 ,884 

Attitude tov advertentie ,001 1 ,001 ,001 ,971 

Relatieve_verandering ,687 1 ,687 1,355 ,246 
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INTENTIE Verandering in drankgedrag 2,353 1 2,353 1,136 ,288 

Attitude tov gezond 

drankgedrag 

,006 1 ,006 ,016 ,901 

Bewustzijn door ad ,000 1 ,000 ,000 ,984 

Attitude tov advertentie ,071 1 ,071 ,082 ,776 

Relatieve_verandering ,025 1 ,025 ,049 ,826 

FEAR * INTENTIE Verandering in drankgedrag 4,156 1 4,156 2,007 ,159 

Attitude tov gezond 

drankgedrag 

,608 1 ,608 1,627 ,204 

Bewustzijn door ad ,983 1 ,983 1,011 ,316 

Attitude tov advertentie ,672 1 ,672 ,768 ,382 

Relatieve_verandering ,008 1 ,008 ,016 ,898 
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Bijlage 4.9. Geslacht vs. 5 afhankelijke variabelen (5 x Independent-samples T-test) 

 Attitude tov gezond drankgedrag 

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Attitude tov gezond 

drankgedrag 

Man 67 5,9751 ,70428 ,08604 

Vrouw 88 6,2538 ,54432 ,05802 

 

  

 Bewustzijn door advertentie 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Attitude tov advertentie 

 

 

 

 
  

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bewustzijn door ad Man 67 4,8000 1,03748 ,12675 

Vrouw 88 5,1114 ,91318 ,09735 

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Attitude tov advertentie Man 67 5,5224 ,95518 ,11669 

Vrouw 88 5,8466 ,89172 ,09506 
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 Verandering in drankgedrag 

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Verandering in drankgedrag Man 67 3,4851 1,41026 ,17229 

Vrouw 88 3,6648 1,46184 ,15583 

 
 

 

 Relatieve verandering 

 

 

 

 

 

 
  

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Relatieve_verandering Man 67 ,24 ,698 ,085 

Vrouw 88 ,31 ,717 ,076 
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Bijlage 4.10. Attitude tov gezond drankpatroon vs. 4 afhankelijke variabelen (4 x Regressie) 

 

 Bewustzijn door advertentie 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,044
a
 ,002 -,011 ,89852 

a. Predictors: (Constant), Attitude tov gezond drankpatroon 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,605 ,967  4,760 ,000 

Attitude tov gezond 

drankpatroon 

,061 ,157 ,044 ,390 ,698 

a. Dependent Variable: Bewustzijn door ad 

 

 

 Attitude tov advertentie 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,147
a
 ,022 ,009 ,85953 

a. Predictors: (Constant), Attitude tov gezond drankpatroon 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,486 ,925  4,847 ,000 

Attitude tov gezond 

drankpatroon 

,197 ,150 ,147 1,308 ,195 

a. Dependent Variable: Attitude tov advertentie 
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 Verandering in drankgedrag 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,087
a
 ,008 -,005 1,39151 

a. Predictors: (Constant), Attitude tov gezond drankpatroon 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,856 1,498  3,241 ,002 

Attitude tov gezond 

drankpatroon 

-,186 ,243 -,087 -,766 ,446 

a. Dependent Variable: Verandering in drankgedrag 

 

 
 

 Relatieve verandering 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,081
a
 ,007 -,006 ,756 

a. Predictors: (Constant), Attitude tov gezond drankpatroon 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,287 ,814  -,352 ,725 

Attitude tov gezond 

drankpatroon 

,094 ,132 ,081 ,714 ,477 

a. Dependent Variable: Relatieve_verandering 
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Bijlage 4.11. Fear/non-fear vs. Cola/Fanta (Chi-kwadraat) 

 

 

FEAR * 19. Welke drank hebben ze gekozen? Crosstabulation 

 

19. Welke drank hebben ze 

gekozen? 

Total Cola Fanta 

FEAR MET fear Count 28 23 51 

% within FEAR 54,9% 45,1% 100,0% 

% within 19. Welke drank 

hebben ze gekozen? 

53,8% 47,9% 51,0% 

% of Total 28,0% 23,0% 51,0% 

ZONDER fear Count 24 25 49 

% within FEAR 49,0% 51,0% 100,0% 

% within 19. Welke drank 

hebben ze gekozen? 

46,2% 52,1% 49,0% 

% of Total 24,0% 25,0% 49,0% 

Total Count 52 48 100 

% within FEAR 52,0% 48,0% 100,0% 

% within 19. Welke drank 

hebben ze gekozen? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,0% 48,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,351
a
 1 ,553   

Continuity Correction
b
 ,154 1 ,695   

Likelihood Ratio ,351 1 ,553   

Fisher's Exact Test    ,689 ,347 

Linear-by-Linear Association ,348 1 ,555   

N of Valid Cases 100     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,52. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bijlage 4.12. Frequenties vraag 4 

 

4. Bij een maaltijd drink ik meestal: 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Water 120 77,4 83,3 83,3 

Frisdrank 18 11,6 12,5 95,8 

Fruitsap 2 1,3 1,4 97,2 

Koffie/thee 2 1,3 1,4 98,6 

Niets 2 1,3 1,4 100,0 

Total 144 92,9 100,0  

Missing System 11 7,1   

Total 155 100,0   

 
 

 

 


