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Voorwoord  

Deze scriptie is geschreven in het kader van de master Meertalige Professionele Communicatie aan de 

Universiteit Antwerpen. In deze masterscriptie rapporteren wij over het onderzoek naar het effect van reacties 

bij Facebookberichten op attitudevorming.  

Met dit onderzoek naar het online gedrag van mensen op relatief nieuwe fora als Facebook, hopen we inzicht 

te bieden in een waardevol domein dat nog redelijk onontdekt en zeer interessant is voor organisaties.  

We willen graag iedereen bedanken die ons geholpen en gesteund heeft tijdens het vormgeven van deze 

scriptie. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar onze promotor, Daniel Janssen, voor zijn begeleiding tijdens 

dit proces. Graag willen wij ook alle proefpersonen bedanken die aan dit onderzoek hebben deelgenomen.  

Verder willen wij ook onze ouders en vrienden bedanken voor hun steun.  

 

Antwerpen, mei 2013 

Ben Van den Broecke & Bauke van der Loo   
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Samenvatting 

In deze scriptie wordt verslag gedaan van een experimenteel onderzoek naar het effect van reacties bij 

Facebookberichten op attitudevorming. Aan dit onderzoek werkten 100 proefpersonen mee die evenredig 

werden verdeeld over de vier condities. De proefpersonen lazen als stimulusmateriaal een Facebookbericht 

van de fictieve organisatie Het Gezondheidscentrum en reacties van fictieve personen op dit bericht. De helft 

van de proefpersonen kreeg een versie met proreacties die in lijn lagen met de toon van het bericht. De andere 

helft kreeg een versie met contrareacties die het bericht tegenspraken. Na het lezen van het bericht werd de 

proefpersonen gevraagd zelf een reactie te schrijven en een korte vragenlijst in te vullen.  

De onafhankelijke variabelen die werden gemanipuleerd in dit experiment zijn de pro- en contrareacties bij het 

Facebookbericht. De afhankelijke variabelen die werden gemeten aan de hand van de geschreven reactie en de 

resultaten van de vragenlijst, zijn de attitude ten aanzien van het onderwerp van het bericht en het medium.  

De verwachting was dat er sprake zou zijn van een verschil in attitude tussen de proefpersonen met een pro- of 

contraversie. Uit de resultaten van de vragenlijst kwam dit niet naar voren. Proefpersonen lieten zich in het 

vormen van hun attitude niet direct bewust beïnvloeden door de toon van de reacties bij het bericht. Wanneer 

er echter werd gekeken naar de mate van ergernis die werd ervaren bij het beoordelen van het bericht zien we 

wel een significant verschil tussen beide versies. Ook wanneer er wordt gekeken naar de geschreven reacties 

blijkt dat de proefpersonen met het stimulusmateriaal met proreacties (dus in lijn met het bericht) in hun 

reactie meer instemmen met het onderwerp van het bericht dan de proefpersonen met het stimulusmateriaal 

met de contrareacties. Uit verdere analyse van de geschreven reacties blijkt ook de mate van ergernis een rol 

te spelen in het vormen van een oordeel over het onderwerp van het bericht.  

Daarnaast gingen we na of er in lijn met enkele theorieën over de dominantie van negativiteit meer aandacht 

besteed zou worden aan het schrijven van een reactie bij de contraversie. Dat bleek inderdaad het geval. 

Proefpersonen met een contraversie hebben significant meer woorden gebruikt bij het schrijven van een 

reactie dan proefpersonen met een proversie.  
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1 Inleiding  

Het vormen van een mening of attitude over een bepaald onderwerp is iets wat we, naar ons gevoel, bewust 

en individueel doen. Informatie wordt gelezen en geanalyseerd, indrukken worden opgedaan en op deze 

manier vormen we attitudes over allerhande onderwerpen. We hebben de indruk dat we onze eigen mening 

hebben, en dat deze niet gemakkelijk wordt beïnvloed door wat anderen, laat staan onbekenden, denken. Aan 

de andere kant ervaren we ook vaak een andere drang, namelijk om niet uit de toon te vallen, ons aan te 

passen aan de meerderheid. Hierbij denken we aan eerder banale zaken als dresscodes waarbij uniformiteit 

een deugd is. Maar heeft deze neiging tot conformisme ook een invloed op wat we denken? 

 

Deze twee fenomenen zijn al eerder gecombineerd in bepaalde onderzoeken, zoals dat van Marloes Herijgers 

(Herijgers, 2012) over de invloed van reacties op de geloofwaardigheid van artikels. Zij toonde al aan dat we 

ons onbewust toch in bepaalde mate laten leiden door wat anderen denken. Daarom leek het ons bijzonder 

interessant om het fenomeen ‘attitudevorming’ te bekijken, en dit in een context die niet meer weg te denken 

is uit het huidige internetlandschap, Facebook. 

 

Meer bepaald de invloed van pro- en contrareacties op een Facebooknieuwsbericht op de attitudevorming leek 

ons een fascinerende invalshoek. Zouden mensen anders gaan denken over het onderwerp van een dergelijk 

artikel als dit door allerlei reacties wordt tegengesproken? Of heeft dit zelfs een effect op hun mening over de 

zender? Of, nog interessanter, zou het lezen van bepaalde reacties voor een emotionele reactie kunnen 

zorgen? Zou deze emotionele toestand ook kunnen doorschemeren in de reacties die mensen dan schrijven? 

 

Om meer inzicht te verkrijgen in deze materie voerden we het komende onderzoek uit. Onze hoofdvraag is dan 

ook: Wat is de invloed van pro- of contrareacties op nieuwsberichten op Facebook op oordelen van anderen? 

 

Om deze vraag te beantwoorden, ontwierpen we een experimenteel onderzoek. Uiteindelijk werkten hieraan 

100 proefpersonen mee. Zij lazen een nieuwsbericht op Facebook waaronder enkele fictieve personen een 

reactie hadden geplaatst. De proefpersonen werd gevraagd zelf ook een reactie te schrijven waarna ze een 

gesloten vragenlijst invulden. Deze gegevens hebben we geanalyseerd en aan de resultaten enkele conclusies 

verbonden. 

 

In hoofdstuk twee starten we met een theoretisch kader te schetsen waarbinnen ons onderzoek geplaatst kan 

worden. Vervolgens bespreken we in het volgende hoofdstuk de werkmethode. In hoofdstuk vier bespreken 

we de resultaten van het onderzoek waarna er in hoofdstuk vijf en zes ruimte is voor een conclusie en 

bijhorende discussie. 
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2 Theoretisch kader  

In wat volgt schetsen we een kader waarbinnen het onderzoek uitgevoerd zal worden. Allereerst bespreken we 

wat attitudes zijn en hoe deze gevormd en beïnvloed worden. Daarna gaan we dieper in op de invloed van 

reacties in een internetcontext en staan we nog even stil bij de rol van negativiteit bij het vormen van attitudes.  

 

2.1 De invloed van reacties op attitudes in een internetcontext 

Attitudes zijn volgens Keil (1991) negatieve of positieve gevoelens ten opzichte van objecten, personen of 

ideeën. Eagly & Chaiken  (1993) omschrijven een attitude als “een psychologische neiging die naar voren komt 

uit de evaluatie van een bepaald object met een bepaalde mate van voor- of afkeur.” Er kan dus gesteld 

worden dat een attitude een bepaalde houding is die mensen hebben ten aanzien van iets. Deze houding kan 

veranderen en heeft een bepaalde invloed op het gedrag (Schooten, 2008).  

 

Fishbein & Ajzen (1975) bekeken welke factoren de vorming van gedragsintenties beïnvloeden. Daarop 

ontwikkelden ze het model van de Theory of Reasoned Action. Dit model stelt dat de gedragsintentie, en dus 

het gedrag, enerzijds wordt beïnvloed door de attitude ten aanzien van het gedrag en anderzijds door de 

subjectieve normen betreffende dat gedrag. De attitude wordt beïnvloed door de aanwezige kennis over het 

gedrag en de subjectieve norm wordt bepaald door de mate waarin iemand zich conformeert aan de sociale 

omgeving. In dit model speelt de intentie om een bepaald gedrag te vertonen een sleutelrol. Deze intentie gaat 

direct vooraf aan het gedrag en er is sprake van een wederzijdse invloed (Fishbein & Ajzen, 1975).   

 

Bij het vormen van een attitude wordt dus de kans op consequenties en de waardering van de sociale 

omgeving bij bepaald gedrag ingeschat. De waardering van de sociale omgeving en de waardering van de 

gevolgen van het gedrag worden hierbij afgewogen. Dit bepaalt de gedragsintentie die het gedrag dan weer 

motiveert na een beredeneerde afweging van alle (on)mogelijkheden (Levelt, 2003). Bij attitudetheorieën als 

die van Fishbein & Ajzen (1975) overheerst vaak nog steeds de rationele inslag, maar er is ook ruimte voor de 

subjectieve norm. Hieruit blijkt dat affectieve verschijnselen zoals emoties ook een rol spelen bij het tot stand 

komen van een attitude. Deze twee elementen kunnen dus met elkaar in verband worden gebracht. Bij 

attitudevorming is er namelijk vaak sprake van affectieve elementen en bij emoties spelen ook cognitieve 

elementen een rol (Levelt, 2003). 

 

Maar op welke manier speelt die subjectieve norm nu een rol bij het vormen van een attitude? Er is vooral veel 

onderzoek gedaan naar dit fenomeen in mondelinge situaties. Volgens de Communication Accommodation 

Theory van Howard Giles (1979) passen mensen in interactie met anderen hun spraak, vocale patronen en 

gebaren aan om zich te conformeren aan hun gesprekspartner. Daarmee trachten ze de verschillen tussen 

henzelf en de ander te benadrukken of te verkleinen. Hierbij kan er sprake zijn van convergentie waarbij het 

individu zich aanpast aan het gedrag van de ander om sociale verschillen in de communicatie te overbruggen.  
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Met de opkomst van het internet en web 2.0 ontstaat echter een nieuw platform voor interactie en een nieuwe 

manier van communicatie. Birdsall (2007) benoemt in het beschrijven van web 2.0 de toegenomen participatie 

van de internetbezoeker als één van de belangrijkste ontwikkelingen. O’Reilly (2005) heeft het over “collectieve 

intelligentie” en “gebruikers als mede-ontwikkelaars” wanneer hij het web 2.0 definieert. Bij het bekijken van 

de literatuur over web 2.0 komen steeds een aantal kernbegrippen naar voren: co-creatie, de gebruiker als 

uitgangspunt, netwerk, delen van informatie, en participatie. De nadruk ligt op de internetgebruiker die een 

steeds groter aandeel krijgt in het creëren van informatie op het internet. Graham (2005) noemt hierbij het 

voorbeeld van Wikipedia. Deze website wordt dagelijks gecreëerd door talloze vrijwilligers die informatie 

voorzien. Magazine Time heeft zelfs voor persoon van het jaar 2006 “jij” gekozen, refererend naar alle mensen 

die dagelijks content plaatsen op websites als YouTube en MySpace (Time, 2007). 

 

Web 2.0 heeft dus een grote impact op de manier waarop mensen communiceren. Mensen zijn niet langer 

alleen informatiezoekers maar tegelijkertijd voorzien zij zelf ook anderen van informatie. Daarnaast speelt 

interactie een grote rol. Websites bieden de mogelijkheid om informatie op te zoeken en bijvoorbeeld 

nieuwsberichten te lezen. Maar lezers kunnen ook de interactie aangaan, meningen van andere bezoekers 

lezen en reageren door hun eigen opinie te delen. De grens tussen de aanbieders en de ontvangers van online 

informatie vervaagt door dit soort ontwikkelingen. Deze participerende rol van de internetgebruiker wordt 

door Kim & Sun (2006) geschaard onder het begrip “interactief journalisme”. Hierbij ligt de nadruk op de 

deelname van de internetgebruiker in het creëren van het nieuws waardoor er als het ware een horizontale 

relatie ontstaat tussen de producenten van nieuws en de lezers. Als we het voorbeeld van het nieuwsbericht 

aanhouden, treedt de internetbezoeker in het geven van een eventuele reactie op als ontvanger en als zender 

(Yang, 2008).  

 

In deze context onderzocht Danescu (2011) in welke mate mensen zich conformeren aan de sociale omgeving, 

wat overeenkomt met de subjectieve norm die Fishbein & Ajzen beschrijven (1979). Dit deden zij door te testen 

of de Communication Accommodation Theory ook toegepast kan worden op internet en dan specifiek op 

Twitter. Een van de dimensies van deze theorie is de aanpassing van de linguïstische stijl aan de 

gesprekspartner. De resultaten van het onderzoek van Danescu wijzen uit dat er sprake is van linguïstische 

aanpassing in de context van Twitterconversaties. Mensen stemmen de vorm en stijl van hun Tweets af op 

voorgaande berichten van anderen.  

 

Naast reacties op Twitter reageren mensen natuurlijk ook op berichten, informatie en op elkaar in chatruimtes, 

discussiefora en door het invullen van polls. Het blijkt dat wanneer mensen reageren op nieuwsberichten, ze de 

neiging hebben om ook de eerder geplaatste reacties van anderen te lezen om een beeld te krijgen van de 

heersende perceptie van het nieuws voordat ze zelf een reactie geven (Kim & Rhee 2005). Festinger’s (1954) 

Social Comparison Theory ondersteunt het idee van de subjectieve norm en omschrijft de publieke opinie als 

een continu proces waarbij mensen hun opinie vergelijken met die van anderen. Volgens deze theorie hebben 

mensen de neiging om zichzelf en hun eigen percepties te vergelijken met die van anderen. Hierbij zal de 
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perceptie aangepast worden naar een sociaal acceptabele opinie die in lijn is met wat het publiek denkt. 

Wanneer er namelijk een verschil bestaat tussen de heersende opinie en de individuele mening, ervaart men 

dit als negatief en onaangenaam. Om dit negatieve gevoel te verminderen gebruikt het individu “coping 

mechanisms” door of meer bewijs te vinden dat de eigen opinie de juiste is of door de eigen attitude aan te 

passen naar de heersende mening (Festinger, 1954).  

 

Bij het verwerken van nieuwe informatie hebben mensen een bepaald sociaal referentiekader nodig 

waarbinnen ze de informatie interpreteren alvorens een mening te vormen. Om toegang te krijgen tot de 

publieke opinie sluiten individuen zich aan bij een bepaalde sociale omgeving. Hun attitude en gedrag 

veranderen hierdoor vaak (Kim & Sun, 2006). Op internet vormen mensen vaak een sociaal referentiekader 

door de algemene opinie te peilen in online discussiegroepen en de reacties op berichten te monitoren (Lee en 

Yang, 2009). Deze reacties kunnen impact hebben op de manier waarop een individu het nieuws percipieert en 

beïnvloeden zo dus ook de eigen opinie die een individu vormt over het nieuws (Ahn, 2011). Na (1995) bewijst 

dat mensen zich meer laten beïnvloeden door de mening van anderen dan door feitelijke informatie. Uit zijn 

onderzoek blijkt dat de mensen hun mening over de presidentsverkiezingen meer baseren op de heersende 

publieke opinie dan op nieuwsitems over de kandidaten. Bij het vormen van een individuele attitude zijn in dit 

geval opinies van anderen dus van grotere invloed dan feiten. Mensen lezen reacties van anderen en passen 

hier hun mening op aan (Ahn, 2011). Ahn (2011) onderzocht wat er gebeurt wanneer mensen worden 

blootgesteld aan reacties die in tegenspraak zijn met de inhoud van een gepresenteerd nieuwsbericht. 

Hiervoor kregen proefpersonen, een groep studenten, een positief of negatief geframed artikel over 

collegegeld met daaronder vier pro- of contrareacties. Hun attitude werd na het lezen van het artikel bepaald 

door een korte vragenlijst waarin ze moesten aangeven in welke mate ze het eens waren met het bericht. Uit 

de resultaten bleek dat de studenten die het artikel met de positief geframede reacties hadden gelezen een 

meer positieve attitude hadden dan de groep studenten die het artikel hadden gelezen met de negatief 

geframede reacties (Ahn 2011). Herijgers (2012) stelt met haar onderzoek eveneens vast dat er sprake is van 

invloed van reacties op de perceptie van mensen. Haar onderzoek omvatte een experiment waarbij de invloed 

van een reactie op de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van de auteur van een internetartikel werd 

gemeten. De resultaten wezen uit dat een positief geframede reactie op het bericht de auteur van het artikel 

geloofwaardiger en overtuigender maakt (Herijgers 2012).  

 

Ook uit onderzoek in het vakgebied marketing blijkt dat percepties van anderen mensen beïnvloeden in een 

internetcontext. Web 2.0 biedt mensen de mogelijkheid om op online media meningen en reacties te delen 

over, onder andere, producten door middel van ‘electronic word of mouth’. Dit is zeer waardevolle informatie 

voor bijvoorbeeld marketeers. Doh & Hwang (2009) vonden in hun onderzoek bewijs voor het feit dat de 

attitude van consumenten wordt beïnvloed door reviews. Het bleek dat bij positieve reviews, de attitude ten 

aanzien van het product en de koopintentie bij de consument toenamen, waar deze bij negatieve reviews net 

afnamen.  
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2.4 De dominantie van negativiteit bij attitudevorming 

In zijn theorie over de “negativity dominance” stelt Daniel Kahneman (2011) dat de hersenen van mensen en 

dieren een mechanisme bevatten dat voorrang geeft aan slecht nieuws. De hersenen reageren snel op 

bedreigingen, zelfs wanneer deze symbolisch zijn. Bijvoorbeeld emotioneel geladen woorden als “oorlog” en 

“geweld” trekken sneller de aandacht dan positieve woorden als “vrede” en “liefde”. Ook al is er geen sprake 

van direct gevaar, de associatie met gevaar is genoeg om deze representaties ervan prioriteit te geven in de 

hersenen. De mens is dus neurologisch voorgeprogrammeerd om alle impulsen die als overwegend negatief te 

bestempelen zijn, sneller te verwerken. Kahneman stelt ook dat negatieve indrukken en stereotypes sneller 

gevormd en moeilijker te ontkrachten zijn dan positieve indrukken. Dit komt omdat mensen eerder 

gemotiveerd zijn om verliezen te vermijden, dan dat ze winsten willen behalen. Dit fenomeen is dus terug te 

brengen tot een menselijke reflex om zichzelf te beschermen. 

 

Men kan dan ook verwachten dat negatieve reacties op een artikel domineren en een sterkere reactie 

uitlokken bij mensen dan positieve reacties. Deze verwachting heeft twee luiken. Enerzijds komt ze voort uit de 

dominantie van negativiteit maar anderzijds ook uit de theorie over "negative differentiation" of negatieve 

differentiatie van Peeters (1971). Deze theorie toont overtuigend aan dat de mens meer gedifferentieerd en 

complex reageert op negatieve gebeurtenissen, in tegenstelling tot relatief eenvoudige reacties bij positieve 

gebeurtenissen. Dit wordt verder bevestigd door Rozin (2001) die beschrijft dat de woordenschat die we 

gebruiken om fysieke pijn te beschrijven veel rijker en gevarieerder is dan de woorden die we gebruiken om 

fysiek genot uit te drukken. De conclusie die hij hieraan verbindt, is dat onze cognitie aanzienlijk complexer en 

fijnzinniger is wanneer de situatie als negatief beschouwd wordt. 

  

2.5 Onderzoeksvragen en hypotheses 

In dit onderzoek gaan we na of reacties op een Facebookbericht effect of invloed hebben op het vormen van 

een oordeel en op de attitude van proefpersonen. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: 

 

Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van pro- of contrareacties op nieuwsberichten op Facebook op oordelen 

van anderen? 

 

In wat volgt zullen we twee hypotheses bespreken die zijn gebaseerd op de voorafgaande literatuurstudie. De 

hypotheses hebben betrekking op pro- en contrareacties in het algemeen en de rol van negativiteit bij 

attitudevorming.  

 

2.5.1 De invloed van reacties 

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat mensen zich zowel in mondelinge situaties als in een internetcontext 

laten beïnvloeden door anderen bij het vormen van hun attitude. Wanneer mensen reageren op  

nieuwsberichten zijn ze geneigd om ook andere reacties te lezen om zo de heersende opinie te peilen (Kim & 
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Rhee, 2005). Festinger’s (1954) Social Comparison Theory sluit hierbij aan en voegt toe dat mensen soms hun 

attitude aanpassen naar de heersende mening om zo de eventuele kloof tussen de eigen opinie en de publieke 

opinie te dichten. Onderzoek van Ahn (2011) toonde al aan dat eerdere reacties op nieuwsberichten de 

attitude van mensen beïnvloeden. Het experiment van onderzoekster Marloes Herijgers (2012) sluit hierbij aan 

en vindt ook bewijs voor het feit dat er een effect is van reacties op de attitude van proefpersonen. Of deze 

theorie ook van toepassing is op reacties bij Facebookberichten zal in dit onderzoek getoetst worden. Dit leidt 

tot de volgende hypothese: 

 

Hypothese 1: Pro- of contrareacties op een nieuwsbericht op Facebook beïnvloeden de attitude ten aanzien van 

het onderwerp van het bericht.  

 

Hierbij wordt verwacht dat mensen het nieuws anders zullen percipiëren wanneer de reacties op het bericht 

niet in lijn zijn met de toon van het bericht. 

 

2.5.2 De invloed van negativiteit bij attitudevorming  

In lijn met de “negativity dominance” theorie van Kahneman (2011) verwachten we dat negatieve reacties op 

een artikel domineren en een sterkere reactie uitlokken bij mensen dan positieve reacties. De theorie beschrijft 

dat mensen meer gedifferentieerd en complex reageren op negatieve gebeurtenissen, in tegenstelling tot 

relatief eenvoudige reacties bij positieve gebeurtenissen. Of dit ook van toepassing is op reacties op 

Facebookberichten testen we met de volgende hypothese.  

 

Hypothese 2: Negatieve reacties op een bericht zullen een sterkere reactie uitlokken dan positieve reacties.  
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3 Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk bespreken we welke onderzoeksmethoden we hebben gebruikt om tot een antwoord op onze 

onderzoeksvraag te komen. Eerst bekijken we of de proefpersonen goed zijn verdeeld over de verschillende 

condities en testen we de betrouwbaarheid van het stimulusmateriaal en de vragenlijsten. Hierna worden de 

afnameprocedure en het onderzoeksdesign besproken. Daarna gaan we in op het gebruikte materiaal en de 

manier waarop de gegevens zijn verwerkt.  

 

3.1 Proefpersonen 

In totaal namen exact 100 proefpersonen deel aan ons onderzoek. Aan het onderzoek deden meer vrouwen 

(n=62) dan mannen mee (n=38) en tevens meer Belgen (n=57) dan Nederlanders (n=43). We kozen bewust 

voor personen ouder dan 18 jaar omdat we geloven dat volwassenen anders kijken naar informatie rond 

gezondheid en anders omgaan met het geven van reacties op online fora.  

 

Eén van de vereisten om deel te mogen nemen aan het onderzoek is vertrouwd zijn met Facebook. Belangrijk 

om op te merken is dat dit niet gelijk hoeft te staan aan het eigenlijke bezit van een Facebookprofiel. Wat het 

wel wil zeggen is dat de proefpersonen een goed idee moesten hebben van de basisfuncties en -layout van de 

website. Op deze manier hoopten we reacties te krijgen die zo waarheidsgetrouw mogelijk waren, en niet 

beïnvloed werden door de kennismaking met Facebook. Toch beschikt maar een van de proefpersonen niet 

over een Facebookprofiel. De reden hiervoor is dat de meerderheid van de mensen die gevraagd werden deel 

te nemen en geen profiel hadden, afhaakten toen ze hoorden dat het onderzoek zich onder andere 'bezighield 

met Facebook'. We keken ook naar het aantal uur dat men per week actief was op Facebook. Zo ontwierpen 

we drie groepen: de light (0-2 uur), medium (3-9 uur) en heavy (10 uur en hoger) users. Op deze manier 

bekwamen we telkens 31 proefpersonen in de light- en heavygroep, en de overblijvende 36 situeerden zich in 

de mediumgroep. Een tweede vereiste om deel te kunnen nemen was een volledige beheersing van het 

Nederlands. Deze maatregel troffen we omdat het experiment volledig in het Nederlands was opgesteld, en 

resultaten en antwoorden dus mogelijk beïnvloed zouden worden wanneer de proefpersoon het 

stimulusmateriaal minder of zelfs helemaal niet begreep. Buiten deze twee vereisten hadden we geen andere 

deelnemingsvoorwaarden, zoals geslacht of nationaliteit.  

 

Door middel van een randomisatiecontrole gaan we na of de groepen proefpersonen in de vier verschillende 

condities (gsm-pro/gsm-contra/fluor-pro/fluor-contra) onderling voldoende vergelijkbaar zijn. In wat volgt 

bekijken we, aan de hand van een chikwadraattoets, of deze personen goed verdeeld zijn over de condities op 

basis van geslacht, leeftijd en nationaliteit.  

 

3.1.1 Geslacht  

Er is gekeken of de verhouding mannen/vrouwen in de verschillende condities significant verschilde. De 

chikwadraattoets toont aan dat er geen significant verschil is tussen de verhouding mannen/vrouwen in de vier 
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condities (χ² = 1.191, p = 0.755). Hieruit kunnen we besluiten dat de proefpersonen op basis van geslacht goed 

verdeeld zijn over de vier condities.  

 

Tabel 1. Verdeling aantal mannen en vrouwen per conditie  

 Gsm-pro Gsm-contra Fluor-pro Fluor-contra 

Mannen  11 8 11 8 

Vrouwen  14 17 15 16 

 

3.1.2 Leeftijd 

De proefpersonen die meededen aan het onderzoek zijn onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën. Er hebben 

73 personen tussen 18 en 25 jaar, 20 tussen 26 en 35 jaar, 1 persoon tussen 36 en 45 jaar en afsluitend ook nog 

6 proefpersonen tussen 46 en 55 jaar oud meegewerkt. Er vallen aanzienlijk meer proefpersonen in de 

leeftijdscategorie 18 – 25 jaar, maar de chikwadraattoets toont aan dat er geen significant verschil is tussen de 

verdeling van de leeftijdscategorieën over de vier condities (χ² = 15.594, p = 0.076). Hieruit kunnen we 

besluiten dat de proefpersonen op basis van leeftijd goed verdeeld zijn over de vier condities.  

 

Tabel 2. Verdeling leeftijd proefpersonen per conditie  

 Gsm-pro Gsm-contra Fluor-pro Fluor-contra 

18 – 25 jaar 15 19 21 18 

26 – 35 jaar 5 5 4 6 

36 – 45 jaar 0 0 1 0 

46 – 55 jaar  5 1 0 0 

 

3.1.3 Nationaliteit  

Er werkten aan het onderzoek 57 Belgen en 43 Nederlanders mee. De chikwadraattoets toont aan dat er geen 

significant verschil is tussen de verdeling van de nationaliteiten over de vier condities (χ² = 4.644, p = 0.200). 

Hieruit kunnen we besluiten dat de proefpersonen ook op basis van nationaliteit goed verdeeld zijn over de 

vier condities.  

 

Tabel 3. Verdeling nationaliteit proefpersonen over de condities 

 Gsm-pro Gsm-contra Fluor-pro Fluor-contra 

Belgisch   16 13 18 10 

Nederlands  9 12 8 14 

 

Op basis van deze uitkomsten kunnen we concluderen dat de proefpersonen op basis van geslacht, leeftijd en 

nationaliteit goed verdeeld zijn op de vier condities en dat dit de resultaten dus niet kan beïnvloeden.  

 

3.2 Afnameprocedure 

We spraken willekeurig mensen aan maar bij de afname bleek wel duidelijk dat jongere mensen bereidwilliger 

waren om deel te nemen aan het experiment. Dat verklaart ook de aanwezigheid van een hoger aantal jongere 
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dan oudere mensen. De achterliggende reden is dat de meeste oudere mensen die weigerden, dit toeschreven 

aan het feit dat ze geen Facebookprofiel hadden of het niet echt kenden.  

 

Als de proefpersonen hadden toegezegd, kregen ze eerst de begeleidende brief te lezen (zie bijlage: 

begeleidende brief). Hierin informeerden we hen over wie we waren, waar het onderzoek ongeveer over ging 

en wat er precies van hen verwacht werd. We legden niet te specifiek uit wat het precieze doel achter ons 

onderzoek was, om hen zo niet te beïnvloeden. Hierna boden we hen een laptop aan waarop ze een 

Facebookreactie moesten schrijven op een van de vier versies van het door ons gecreëerde stimulusmateriaal 

(zie bijlage: stimulusmateriaal Facebook). Vervolgens hielpen we de proefpersonen op weg door het document 

te openen en eventuele vragen te beantwoorden waarna we ons afzijdig hielden. Afsluitend legden we hen een 

survey voor, op laptop of in papieren versie (zie bijlage: vragenlijst). De meerderheid van de proefpersonen was 

klaar na een kwartier. 

 

3.3 Onderzoeksdesign 

Om onze hypotheses te toetsen, voerden we een experimenteel onderzoek uit dat werd aangevuld door een 

survey. Op deze manier wilden we testen of er een causaal verband bestaat tussen een onafhankelijke 

variabele (pro- of contrareacties na een artikel) en een afhankelijke variabele (attitude van proefpersonen ten 

aanzien van het onderwerp van het artikel en het medium).  

 

We werkten met twee verschillende artikels, een over het onderwerp ‘gsm-straling’ en een over het onderwerp 

‘fluor in drnkwater’, waarbij telkens vijf reacties geplaatst waren. We manipuleerden de reacties door twee 

variaties te creeëren:   

 vier proreacties, die de boodschap van het artikel versterkten, en een contrareactie, die de boodschap 

van het artikel tegensprak of; 

 vier contrareacties, die de boodschap van het artikel tegenspraken, en een proreactie, die de 

boodschap van het artikel versterkte. 

We kozen om niet alle reacties onder één artikel dezelfde boodschap te laten prediken omdat dan het doel 

achter ons experiment mogelijk te doorzichtig was geweest. De eerste conditie doopten we de proreacties, de 

tweede de contrareacties. Ze kregen dus de naam van hun dominante richting. In tabel 4 is dit in een overzicht 

gegoten. 

 

Tabel 4. Overzicht van de afnamecondities 

Tekstonderwerp Aard van de reacties Conditie 

Gsm-straling Pro 

Contra 

1 

2 

Fluor in drinkwater Pro 

Contra 

3 

4 
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Deze reacties vormen de onafhankelijke variabelen. Om ervoor te zorgen dat er geen grote verschillen waren 

tussen de sterkte van de pro- en contrareacties stelden we ze naar elkaars spiegelbeeld op, met gelijkaardige 

argumenten, woordgebruik, lengte en zinsstructuur. De reacties volgen in het stimulusmateriaal op een fictief 

artikel van het Gezondheidscentrum. Deze organisatie bestaat niet, maar is door ons gecreëerd met als doel 

een realistische omgeving op Facebook na te bootsen. De artikels handelden ofwel over de schadelijke effecten 

van gsm-straling ofwel over die van fluor in drinkwater. We kozen heel bewust voor gelijkaardige onderwerpen 

(beiden focussen namelijk op gezondheid en lichaam) om te vermijden dat een verscheidenheid in 

tekstonderwerp verschillende oordelen zou creëren. Ook is er nog geen absolute zekerheid in de 

wetenschappelijke wereld over de gevolgen van de twee onderwerpen, waardoor we verwachtten dat onze 

proefpersonen zich mogelijk zouden laten beïnvloeden door de aard van de reacties. 

 

De afhankelijke variabelen van dit onderzoek zijn gericht op verschillende domeinen: 

 Ergernis 

 Attitude ten aanzien van het onderwerp (de schadelijke effecten van gsm-straling of fluor in 

drinkwater) 

 Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen van het onderwerp 

 Attitude ten aanzien van eventuele acties 

 Aantrekkelijkheid van het nieuwsbericht 

 Partijdigheid en deskundigheid van het Gezondheidscentrum 

 Partijdigheid en deskundigheid van Facebookpagina's als bron 

 

Deze attitudes werden gemeten aan de hand van de vragen in het survey, en de reactie die de proefpersonen 

schreven. In wat volgt tonen we hoe we dit aanpakten. 

 

3.4 Materiaal 

Het gebruikte materiaal voor dit onderzoek bestaat uit een fictieve Facebookpagina met een nieuwsbericht en 

gemanipuleerde reacties en een survey. 

 

3.4.1 Facebookpagina 

Allereerst creëerden we in Microsoft Word een lay-out die Facebook zo realistisch mogelijk nabootste. We 

baseerden ons op de pagina van het Nederlandse Voedingscentrum (Voedingscentrum, 2013) dat als model 

diende voor onze organisatie. Hierna pasten we de naam, huiskleuren en profielafbeelding aan zodat de 

proefpersonen het niet konden herkennen. Dit resulteerde in het fictieve Gezondheidscentrum. Ook bedachten 

we een slogan en een korte uitleg over wat het Gezondheidscentrum deed. Hierdoor kregen de proefpersonen 

te maken met een organisatie die er overtuigend uitzag, maar die ze niet kenden en er dus geen voorgaande 

band mee hadden. Zie het stimulusmateriaal: Facebook in de bijlagen voor een voorbeeld. 
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Teksten 

Zoals eerder vermeld schreven we twee verschillende artikels, namelijk over de mogelijke schadelijke effecten 

van enerzijds gsm-straling en anderzijds fluor in drinkwater. Het zijn allebei thema's waarover een organisatie 

als het Gezondsheidscentrum zou schrijven en waar de meeste mensen niet intensief mee bezig zijn in hun 

dagelijkse gedachtegang. We keken erop toe dat beide artikels op de belangrijkste punten overeenkwamen, 

namelijk in lengte, woordgebruik en toon en boodschap. Voor beide onderwerpen waren verschillende 

wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar om de artikels op correcte gegevens te baseren. Hieronder  

worden beide artikels besproken en vergeleken: 

 

Alinea 1: Gsm-straling  Alinea 1: Fluor in drinkwater 

 

Hoe gevaarlijk is je gsm? Over de gevolgen van 

gsm-gebruik voor de gezondheid zijn de meningen 

onder onderzoekers verdeeld. Steeds vaker blijkt 

echter dat straling van mobiele telefoons 

schadelijk is voor onze gezondheid. Recent 

onderzoek levert nu ook bewijs voor iets wat lang 

als mythe werd beschouwd. Gsm-gebruik zou de 

hersenen laten koken. Wetenschappers stelden 

namelijk vast dat de temperatuur van je hersenen 

stijgt bij gsm-gebruik. 

 

  

Hoe gevaarlijk is ons water? Onduidelijkheid heerst 

nog steeds in het gebied van de schadelijke 

gevolgen van fluor in drinkwater op onze 

gezondheid. In China ontdekte een team van 

wetenschappers een verband tussen de 

intelligentie van kinderen en het fluorgehalte in het 

drinkwater. Hoe hoger de fluorconcentratie, hoe 

lager het IQ. Bij ons bestaat dit risico niet, 

aangezien de criteria veel strenger zijn. 

 

 

Beide artikels beginnen op dezelfde manier, namelijk met de vraag hoe gevaarlijk beide onderwerpen zijn. 

Hierna volgt de tweede zin die stelt dat er nog geen zekerheden zijn in het onderzoek naar de fenomenen. 

Daarna handelt de rest van de alinea over een relevant onderzoek.  

 

Voor het artikel over gsm-straling gebruikten we het onderzoek van Faruque en zijn collega's (Faruque et al., 

2011) waaruit blijkt dat de temperatuur van menselijke hersenen een (kleine) stijging vertoont bij langdurig 

gsm-gebruik. We voegden wel sensatie toe aan de bevindingen door te stellen dat "de hersenen [...] [zouden] 

koken". Deze tactiek zien we vaak terugkomen in zulke kleine artikels die de aandacht van de lezers willen 

trekken. 

 

Een onderzoek van Xiang et al. (2003) was de inspiratie voor het artikel over fluor in drinkwater. Hij ontdekte 

een correlatie tussen de intelligentie van kinderen woonachtig in een bepaald gebied en het fluorgehalte in het 

drinkwater dat zij consumeerden. Op het einde van deze alinea voegden we toe dat bij ons "dit risico niet 

[bestaat], aangezien de criteria veel strenger zijn". Deze temperende factor voegden we niet toe aan het artikel 

over gsm-straling, maar dit verschil wordt tenietgedaan door de tweede alinea. 
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Alinea 2: Gsm-straling  Alinea 2: Fluor in drinkwater 

Daarnaast ontdekte wetenschapper Dirk Adang 

dat zijn laboratten die waren blootgesteld aan 

elektromagnetische straling veel sneller stierven 

dan hun onbestraalde vrienden. Stof tot nadenken 

dus. 

 Al toonde een recent onderzoek echter aan dat bij 

sommige drinkwaterfabrikanten meer dan de 

wettelijke hoeveelheid fluor werd aangetroffen, die 

dus schadelijk kan zijn voor jonge kinderen en 

zwangere vrouwen. Om dit onnodige risico in te 

perken zouden strengere controles uitgevoerd 

moeten worden. 

 

Voor beide onderwerpen halen we nu een tweede onderzoek aan. Voor gsm-straling werd dit er een van Dirk 

Adang (2008) die een verband vond tussen een vroege dood van laboratoriumratten en de hoeveelheid straling 

waaraan ze waren blootgesteld. 

 

Bij het artikel over fluor in drinkwater wordt de opmerking dat het risico bij ons niet zou bestaan, 

tegengesproken door gegevens van een onderzoek van de consumentenorganisatie Test-Aankoop voor Pidpa, 

Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (Drinkwateronderzoek, 

2008). Hieruit spreekt wel degelijk een risico voor de algemene gezondheid. Afsluitend valt het op dat beide 

artikels niet erg uitgebreid zijn. Dit bootst de stijl van het Voedingscentrum en vele andere organisaties op 

Facebook na. De informatie wordt beknopt gebracht met de nadruk op de opvallendste bevindingen. 

 

Reacties 

Voor de reacties zijn we op dezelfde manier te werk gegaan als voor de teksten. Hieronder plaatsen we de pro- 

en contrareacties tegenover elkaar: 

 

Proreacties: Gsm-straling  Contrareacties: Gsm-straling 

Raoul van Loon Dat klinkt toch gevaarlijk! Waarom 

doet   de overheid hier niets aan in plaats van zich 

bezig te houden met onderling gekibbel!? 

 Raoul van Loon Dit klinkt als onzin, als onze gsm 

echt gevaarlijk was, waren er al lang maatregelen 

genomen. 

Sanne Janssens Ik ben het volledig eens met 

@Raoul van Loon! Al die verhalen over gsm's 

komen allemaal op hetzelfde neer en geen enkel 

eindigt positief!   

 Sanne Janssens Ik bel per dag minstens 2 uur met 

m'n gsm, en dat al meer dan 15 jaar en ik heb er 

nog altijd niets van ondervonden, net als vele 

mensen uit mijn omgeving. Ik geloof dus niet in van 

die dramagevolgen. 

Peter Verbeek Een kleine nuance, ik heb het  

onderzoek van die Adang opgezocht en hij zegt 

zelf dat je zijn conclusies niet moet doortrekken 

naar de mens, daar is het nog veel te vroeg voor. 

 Peter Verbeek Maar de resultaten van Adang 

spreken toch voor zich, die ratten zijn aan gsm-

straling gestorven. 

Astrid Peeters @Peter Verbeek: Dat geloof je toch 

zelf niet, waarom zou dat anders zijn bij ons, we 

zijn allemaal van vlees en bloed. 

 Astrid Peeters @Peter Verbeek: Dat is een typisch 

voorbeeld van een onderzoek dat luguber genoeg 

is om in de pers te komen, maar AL de 

onderzoeken die GEEN schadelijke gevolgen 

vinden, worden uiteraard niet vermeld. Een mens 

die af en toe zijn gsm gebruikt is niet hetzelfde als 

een groep ratten die bestookt worden met straling. 
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Charlotte Adams Onheilspellende resultaten, 

mensen denken hier nog veel te weinig over na. 

 Charlotte Adams Wat een paniekzaaierij, als je gaat 

wonen op de top van een gsm-mast, ok, maar van 

gewoon bellen ga je echt niet dood. 

 

Proreacties: Fluor in drinkwater  Contrareacties: Fluor in drinkwater 

Raoul van Loon Dat klinkt toch gevaarlijk! Waarom 

doet   de overheid hier niets aan in plaats van zich 

bezig te houden met onderling gekibbel!? 

 Raoul van Loon Dit klinkt als onzin, als ons water 

echt zo schadelijk was, waren er al lang 

maatregelen genomen. 

Sanne Janssens Ik ben het volledig eens met 

@Raoul van Loon! Die bedrijven steken maar 

allerlei rommel in hun water en wij dragen de 

gevolgen!   

 Sanne Janssens Ik drink per dag minstens 3 liter 

water, en dat al meer dan 10 jaar en ik heb er nog 

altijd niets van ondervonden, net als vele mensen 

uit mijn omgeving. Ik geloof dus niet in van die 

dramagevolgen. 

Peter Verbeek Een kleine nuance, ik heb dat 

Chinese  onderzoek opgezocht en daarin gaat hem 

om veel hogere concentraties dan ze bij ons 

worden aangetroffen. 

 Peter Verbeek Maar de resultaten van dat Chinese 

onderzoek spreken toch voor zich, fluor tast de 

gezondheid van kinderen aan.          

Astrid Peeters @Peter Verbeek: Dat geloof je toch 

zelf niet, die fluor is gewoon niet goed, in welke 

concentratie dan ook! 

 Astrid Peeters @Peter Verbeek: Dat is een typisch 

voorbeeld van een onderzoek dat onheilspellend 

genoeg is om in de pers te komen, maar AL de 

onderzoeken die GEEN schadelijke gevolgen 

vinden, worden uiteraard niet vermeld. Een mens 

die water drinkt met fluor gaat dat echt niet 

merken aan z'n intelligentie. Wie weet hoe die 

Chinezen daar leefden.       

Charlotte Adams Onheilspellende resultaten, 

mensen denken hier nog veel te weinig over na. 

 Charlotte Adams Wat een paniekzaaierij, als je elke 

dag 10 liter ongefilterd water gaat drinken, ok, 

maar van gewoon gebruik ga je echt niets merken. 

 

Allereerst is het van belang op te merken dat de reacties voor beide artikels quasi gelijklopend zijn en enkel 

verschillen als dit niet anders kon. Verder hebben we ervoor gezorgd dat reacties 1, 2, 4 en 5 het artikel ofwel 

versterken ofwel tegenspreken. Reactie 3 is telkens de dissonante reactie waarin de fictieve Peter Verbeek een 

onderzoek aanhaalt om zijn punt kracht bij te zetten. De andere reacties verschillen in toon, maar zeggen wel 

ongeveer allemaal hetzelfde en zijn het met elkaar eens over de waarheid of leugens in het artikel. 

 

Na deze reacties voegden we een leeg tekstvak in waar de proefpersonen, zoals hen werd medegedeeld in de 

begeleidende brief, zelf een reactie moesten schrijven. Dit tekstvak heeft dezelfde opmaak als een tekstvak op 

een Facebookpagina dat gebruikt wordt om een reactie te plaatsen. 

 

3.4.2 Survey 

Hierna kwam het survey dat 47 vragen bevatte. Hieronder geven we schematisch weer waarnaar we peilden 

met de vragen. Het gaat hier om het survey dat hoorde bij het artikel over gsm-straling met proreacties. De 

andere surveys waren net op dezelfde manier opgebouwd, maar sommige vragen werden anders geformuleerd 

naarmate het onderwerp. In de eerste kolom staat het nummer van de vraag, gevolgd door de vraag en de 
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antwoordmogelijkheden en in de laatste kolom staat te lezen waarnaar we eigenlijk wilden peilen. Voor de 

volledige surveys, zie bijlage: vragenlijst.  

 

Allereerst stelden we vragen over de ergernis die onze proefpersonen ervoeren na het lezen en reageren op 

het artikel. Voor het antwoord gebruikten we een zevenpunts Likerschaal, waarvan de uiterste mogelijkheden 

gegeven zijn. 

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

1 Ik stoor mij aan dit soort berichten Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

Ergernis 

2 Dit soort berichten ergeren mij Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

3 Ik wind mij op over dit soort kwesties Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

  

De volgende vragen peilen naar de attitude van de deelnemers aan het experiment ten aanzien van het 

onderwerp, in dit geval gsm-straling. Opnieuw antwoorden ze op een zevenpuntsschaal die ditmaal bestaat uit 

semantische differentialen. 

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

4 Gsm-straling is Goed - Slecht Attitude ten aanzien 

van het onderwerp 5 Positief - Negatief 

6 Gunstig - Ongunstig 

7 Schadelijk - Onschadelijk 

 

Vraag 8 peilt tevens naar de attitude ten aanzien van het onderwerp. We meten hier naar de mate waarin de 

proefpersonen het eens zijn met een gegeven reactie op het bericht.  

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

8 Één van de reacties luidt: “Dat klinkt toch 

gevaarlijk! Waarom doet de overheid 

hier niets aan in plaats van zich bezig te 

houden met onderling gekibbel!?” 

Hier ben ik het: 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens  

Attitude ten aanzien 

van het onderwerp 

 

De volgende drie vragen maken opnieuw gebruik van de zevenpunts Likerschaal. Hiermee wilden we kijken of 

de proefpersonen dachten dat het onderwerp van hun artikel gevolgen zou hebben op de gezondheid. 
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Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

9 Gsm-straling heeft negatieve gevolgen 

voor de gezondheid 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

Attitude ten aanzien 

van eventuele gevolgen 

van het onderwerp 10 De overheid moet strenger toezien op de 

gevolgen van gsm-straling 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

11 De gevolgen van gsm-straling moeten 

verder worden onderzocht 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

 

Vragen twaalf tot veertien zijn synchroon met vragen negen tot elf, maar meten nu of de proefpersonen van 

plan zijn actie te ondernemen door de invloed van het lezen van het artikel. 

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

 Hoe groot acht u de kans dat u...   

Attitude ten aanzien 

van eventuele acties 

12 meer informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van gsm-straling 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

13 anderen gaat vertellen over de gevolgen 

van gsm-straling 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

14 bewuster gaat nadenken over uw 

telefoongebruik 

Helemaal mee eens - 

Helemaal mee oneens 

 

De komende reeks van 25 vragen (vraag 15 t.e.m. 39) peilt, in zevenpuntsschalen, naar facetten van de 

bronkwaliteit, of meer algemeen, de attitude van de proefpersonen over het nieuwsbericht, het 

Gezondheidscentrum en Facebookpagina's als bron. 

 

We kozen ervoor om niet naar de partijdigheid of deskundigheid van het nieuwsbericht te vragen, omdat we 

dit al doen voor het Gezondheidscentrum. Deze organisatie wordt door de proefpersonen beschouwd als de 

schrijver van het bericht, dus het toevoegen van deze vragen zou niets extra hebben onthuld.  

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

15 Dit nieuwsbericht lijkt mij Waardevol - Niet waardevol Aantrekkelijkheid van 

het nieuwsbericht 16 Nuttig - Niet nuttig 

17 Boeiend - Niet boeiend 

18 Plezierig - Niet plezierig 

19 Bevredigend - Niet bevredigend 

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

20 Het Gezondheidscentrum lijkt 

mij 

Eerlijk - Niet eerlijk Partijdigheid van het 

Gezondheidscentrum 21 Gemaakt - Niet gemaakt 

22 Te vertrouwen - Niet te vertrouwen 

23 Deugdzaam - Niet deugdzaam 

24 Corrupt - Niet corrupt 
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Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

25 Het Gezondheidscentrum lijkt 

mij 

Intelligent - Niet intelligent Deskundigheid van het 

Gezondheidscentrum 26 Ervaren - Niet ervaren 

27 Competent - Niet competent 

28 Goed geïnformeerd - Niet goed 

geïnformeerd 

29 Capabel - Niet capabel 

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

30 Facebookpagina's als bron lijken 

mij 

Eerlijk - Niet eerlijk Partijdigheid van 

Facebookpagina's als 

bron 

31 Gemaakt - Niet gemaakt 

32 Te vertrouwen - Niet te vertrouwen 

33 Deugdzaam - Niet deugdzaam 

34 Corrupt - Niet corrupt 

 

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

35 Facebookpagina's als bron lijken 

mij 

Intelligent - Niet intelligent Deskundigheid van 

Facebookpagina's als 

bron 

36 Ervaren - Niet ervaren 

37 Competent - Niet competent 

38 Goed geïnformeerd - Niet goed 

geïnformeerd 

39 Capabel - Niet capabel 

 

Bij vraag 40 tot 43 vulden de proefpersonen hun persoonlijke gegevens in. We plaatsten deze vragen niet 

vooraan omdat dit sommige mensen kan remmen bij het verder invullen van de vragenlijst.  

 

Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

40 Ik ben een Man - Vrouw Personalia 

41 Leeftijd ... jaar 

43 Nationaliteit Belgisch - Nederlands - 

Andere, namelijk... 

 

In de laatste reeks vragen ontdekken we het Facebookgedrag van de proefpersonen. Omdat één van onze 

vereisten om deel te kunnen nemen aan het experiment een adequate kennis over Facebook was, verwachtten 

we op voorhand weinig mensen die 'Nee' zouden invullen bij vraag 44. Deze veronderstelling bleek gegrond, 

aangezien er slechts één enkele proefpersoon was die geen Facebookprofiel had.  
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Nummer Vraag Antwoord Onderwerp 

44 Heeft u een Facebookprofiel? Ja - Nee Facebookgedrag 

45 Zo ja, hoeveel uur besteedt u gemiddeld 

per week aan Facebook? 

 

... uur 

46 Hoe vaak leest u nieuwsberichten van 

organisaties op Facebook? 

Altijd - Nooit 

47 Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest u 

dan de reacties? 

Altijd - Nooit 

48 Als u dit nieuws leest, hoe vaak plaatst u 

dan zelf een reactie? 

Altijd - Nooit 

 

3.4.2.1 Betrouwbaarheidsanalyse van het survey 

Aan de hand van een betrouwbaarheidsanalyse meten we de betrouwbaarheid van de vragen. Voordat we dit 

doen hebben we de vragen uit de vragenlijst die hetzelfde meten samengevoegd in constructen. Allereerst 

hebben we hiervoor bij een drietal vragen de antwoordcategorieën om moeten polen zodat een hogere score 

een positiever oordeel betekent. De antwoordcategorieën van de vragen 7, 24 en 34 zijn hiervoor omgepoold. 

Door middel van een factoranalyse zijn vervolgens vragen die hetzelfde meten samengevoegd tot constructen. 

Vragen 8, 22, 31 en 34 zijn aan de hand van de uitkomsten van deze analyse niet meegenomen naar verdere 

analyses omdat deze niet behoren tot een van de constructen die voortkwamen uit de factoranalyse. Dat wil 

zeggen dat deze vragen niet hetzelfde meten als de andere vragen van het construct waartoe ze oorspronkelijk 

behoorden. 

 

Van deze constructen is aan de hand van de betrouwbaarheidstest Cronbachs alfa de betrouwbaarheid 

gecontroleerd. Hiermee wordt gemeten of alle vragen die tot eenzelfde construct behoren hetzelfde meten. 

Normaliter wordt een construct betrouwbaar beschouwd bij een Cronbachs alfa score van α  > .7. Bij attitude- 

en psychologische onderzoeken zijn waarden van α = .6 of α = .5 zeer gebruikelijk (Field, 2013: p.709). Zoals te 

zien in tabel 5 hebben alle constructen een hoge betrouwbaarheid (α > .65). Er werden dus geen vragen 

verwijderd aan de hand van deze analyse.  

Tabel 5. Betrouwbaarheid van de constructen  

Construct Cronbachs alfa 

Ergernis .690 

Attitude t.a.v. van het onderwerp .786 

Attitude t.a.v. eventuele gevolgen .685 

Attitude t.a.v. eventuele acties  .875 

Attitude t.a.v. het nieuwsbericht .831 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum .786 

Objectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum .932 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron .902 
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3.5 Verwerking gegevens 

3.5.1 Verwerking survey 

Tot onze vreugde bleken al onze vragenlijsten serieus te zijn ingevuld. Met serieus bedoelen we dat er nooit 

meer dan zeven vragen oningevuld waren. Zeven niet ingevulde vragen was ook het maximum, gevolgd door 

een survey waarin vijf vragen niet ingevuld waren en in de overige was dit aantal veel minder. 89 procent van 

de surveys was compleet ingevuld. 

 

3.5.2 Verwerking reactie 

We ontwikkelden ook een methode om de geschreven reacties van de proefpersonen te verwerken. We 

beoordeelden de reacties op drie criteria: 

 Aantal geschreven woorden 

 Waarop geeft de proefpersoon een reactie? 

 In welke mate is de proefpersoon het eens met het standpunt van het artikel? 

 

Het aantal geschreven woorden hebben we verwerkt door deze eenvoudigweg op te tellen en in te voeren in 

SPSS. Voor het tweede criterium bekeken we de reacties inhoudelijk. In wat volgt geven we een voorbeeld van 

elke categorie. 

 

Tabel 6. Indeling reacties en voorbeelden 

De proefpersoon Voorbeeldreactie 

geeft een reactie op het standpunt 

van het nieuwsbericht 

Het is misschien wel een goed idee om het drinkwater regelmatiger te 

onderzoeken, al moeten we het nu niet gaan dramatiseren 

geeft een reactie op een andere 

reactie 

@ Raoul Van Loon: Wat een belachelijke gedachtegang... 

Mensen kiezen zelf of ze hun GSM willen blijven gebruiken, daar heeft 

de overheid niets mee te maken. 

geeft zowel een reactie op het 

standpunt als op een andere 

reactie 

Ik sluit me aan bij Raoul en Astrid en wil nog de volgende opmerking 

maken: Bij dit soort onderzoeken mag men de toevalsfactor niet uit het 

oog verliezen, hoe grootschalig werd het onderzoek uitgevoerd en was 

de EM-straling waaraan deze ratten werden blootgesteld wel 

representatief voor de straling die een gsm uitzendt. 

geeft redactioneel commentaar Ik wil meer informatie over de bron van deze informatie. Meer bewijs 

dat dit echt zo is. 

heeft de tekst niet goed begrepen 

of de reactie slaat nergens op 

ik bel niet veel dus dat speelt allemaal (sic) gene film. 

Vind ik leuk 

 

Voor de laatste categorie, de mate van instemming met het standpunt van het artikel, bekeken we de reacties 

opnieuw inhoudelijk. We categoriseerden ze volgens een vijfpuntsschaal: 

 Mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Noch mee eens, noch mee oneens 

 Een beetje mee oneens 
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 Mee oneens 

Wij bekeken alle reacties, bespraken de inhoud en bereikten dan een consensus over de plaats van een 

welbepaalde reactie op deze schaal. We hebben geprobeerd de reacties zo objectief mogelijk te beoordelen en 

in te delen in de verschillende categoriën. De reacties van proefpersonen die op het voorgaande criterium 

beoordeeld waren als proefpersonen die de tekst niet goed hadden begrepen of een reactie hadden geplaatst 

die nergens op sloeg, werden beschouwd als missing values. 

Hieronder  wordt een voorbeeld voor elke categorie gegeven: 

 

Tabel 7. Indeling standpunten en voorbeelden 

Standpunt Voorbeeldreactie 

Mee eens Wow, hier had ik echt geen idee van. Helemaal mee eens dat er strengere 

controles moeten komen! 

Een beetje mee eens Het is misschien wel een goed idee om het drinkwater regelmatiger te 

onderzoeken, al moeten we het nu niet gaan dramatiseren 

Noch mee eens, noch mee 

oneens 

Ik denk niet dat het met ons drinkwater zo slecht gesteld is dat ons IQ er 

onder te lijden heeft. Mocht het in de toekomst wel in die richting evolueren, 

dan ben ik het natuurlijk wel mee eens dat er maatregelen getroffen moeten 

worden. Maar eerst sluitende resultaten & bewijzen alvorens 

"paniekberichten" te verspreiden. 

Een beetje mee oneens Ik vind het (sic) iet overdreven. Het zal wel schadelijk zijn, dat geloof ik maar 

ik denk niet dat je het zo drastisch moet stellen 

Mee oneens Als dit echt zo was, was het wel in het nieuws geweest en hadden ze 

maatregelen genomen. 

 

 Mee eens: Bij de eerste reactie zien we dat de proefpersoon volledig overtuigd is van het artikel. Hij is 

geschrokken en is het helemaal eens met de boodschap van het nieuwsbericht. 

 Een beetje mee eens: Bij deze reactie zien we dat de proefpersoon de boodschap van het 

nieuwsbericht ondersteunt ("Het is misschien wel een goed idee om het drinkwater regelmatiger te 

onderzoeken"), maar ook stelt dat de gevolgen waarschijnlijk niet ernstig zijn.  

 Noch mee eens, noch mee oneens: Deze persoon is niet overtuigd van de effecten op de gezondheid, 

maar sluit ook niet uit dat hij er in de toekomst anders kan over gaan denken. Hij wacht meer 

informatie af. 

 Een beetje mee oneens: Deze proefpersoon vindt het hele artikel overdreven en hecht er weinig 

belang aan. Toch onderkent hij de mogelijke schadelijke effecten. 

 Mee oneens: In deze reactie zien we dat de proefpersoon het hele verhaal niet gelooft. 

 

3.5.3 Statistische verwerking 

Hierna zijn de 100 surveys ingevoerd in SPSS. De meeste van onze vragen waren schaalvragen, waardoor we er 

telkens voor konden zorgen dat het antwoord dat het meest positieve gevoel met zich droeg een 7 scoorde, en 

het minst positief een 1. Dit geldt voor zowel de semantisch differentialen (goed = 7, slecht = 1) als voor de 

Likertschalen (Helemaal mee eens = 7, helemaal mee oneens = 1). Drie van onze vragen zijn omgepoold, 

namelijk vragen 7, 24 en 34 (schadelijk = 1, onschadelijk = 7, corrupt = 1, niet corrupt = 7). 
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De enige vijfpuntsschaal die we hebben gebruikt was bij de invoering van criterium: In welke mate is de 

proefpersoon het eens met het standpunt van het artikel? Dit is omdat de antwoordfinesses op een 

zevenpuntsschaal met onvoldoende zekerheid onderscheiden zouden kunnen worden. 
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4 Resultaten  

In dit hoofdstuk analyseren en bespreken we de resultaten die we verkregen aan de hand van ons onderzoek. 

We gaan hierbij in op het effect van reacties, emoties en Facebookgebruik en op eventuele interacties.   

 

4.1 Effect van pro- en contrareacties  

In wat volgt presenteren we de resultaten van de gesloten vragen uit de vragenlijst en vervolgens de resultaten 

van de reactietaak omtrent het effect van reacties. Hierbij wordt ingegaan op het effect van reacties op de 

attitude van de proefpersonen ten aanzien van de verschillende afhankelijke variabelen. 

 

4.1.1 Effect van reacties bij de gesloten vragenlijst 

Om te bekijken of er significante verschillen bestaan tussen de scores van de constructen afhankelijk van de  

stimulusversies die de proefpersonen voor zich kregen (pro- en contrareacties), hebben we een univariate 

variantieanalyse uitgevoerd per construct. Hiermee meten we dus of er verschillen zijn tussen het effect van de 

pro- en contrareacties op de attitude van de proefpersonen. Uit de resultaten van deze analyse bleek dat er 

geen significante verschillen zijn tussen de scores van de pro- en contraversie op alle constructen (p > 0.05 bij 

alle constructen) zoals ook af te lezen is uit tabel 8.  

Tabel 8. Effecten van pro- of contrareacties op de verschillende constructen  

Construct M Pro M Contra Significantie  

Ergernis 3,90 (1,448) 3,69 (1,116) p = .439  

Attitude ten aanzien van het onderwerp  2,61 (1,047) 3,01 (1,081) p = .065 

Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen 5,08 (1,157) 5,20 (0,799) p = .541 

Attitude ten aanzien van eventuele acties 2,57 (1,781) 2,71 (1,444) p = .670 

Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 3,04 (1,154) 3,11 (1,196) p = .737 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 4,39 (1,152) 4,60 (0,984) p = .334 

Objectieve attitude t.a.v. van het Gezondheidscentrum 4,29 (1,301) 4,26 (1,117) p = .893 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron 3,09 (1,128) 3,13 (0,983) p = .835 

Noot: antwoorden zijn verkregen op een schaal van 1 tot 7; (standaard deviatie tussen haakjes); M = gemiddelde  

 

Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat de proefpersonen zich in hun ergernis en in het vormen van een 

attitude ten aanzien van het onderwerp, eventuele gevolgen, eventuele acties, het nieuwsbericht, het 

Gezondheidscentrum en Facebookpagina’s als bron niet bewust in significante mate hebben laten beïnvloeden 

door de pro- of contrareacties die werden gegeven bij het stimulusmateriaal.  

 

4.1.2 Effecten van pro- en contrareacties bij de reactietaak  

Na het lezen van het stimulusmateriaal dat bestond uit een artikel gevolgd door pro- of contrareacties, werd de 

proefpersonen gevraagd zelf een reactie te schrijven op het bericht. Verwacht werd dat de proefpersonen zich 

door het karakter van de reacties die ze lazen zouden laten beïnvloeden en vervolgens zelf een reactie zouden 

geven die in lijn is met de reacties uit het stimulusmateriaal. Er zou dan een verschil moeten blijken tussen de 

reacties van de proefpersonen met een proversie en die van de proefpersonen met een contraversie.  
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Proefpersonen schreven reacties met een gemiddeld aantal woorden van 37 (mean = 36,94). Van alle 

proefpersonen geeft 82 procent een reactie op het standpunt van het artikel, 4 procent geeft een reactie op 

een andere reactie, 7 procent geeft zowel een reactie op het standpunt als op een andere reactie, 2 procent 

geeft redactioneel commentaar op de tekst en 5 procent van de proefpersonen begreep de tekst niet goed of 

gaf een reactie die nergens op sloeg. 

 

Uit de resultaten van een univariate variantieanalyse van de reacties kunnen we opmaken dat proefpersonen 

zich in het vormen van hun attitude en het schrijven van de reactie laten beïnvloeden door de pro- of 

contraversie. Het blijkt uit de geschreven reacties van de proefpersonen dat de personen met de contraversie 

het significant minder eens zijn met het onderwerp van het artikel dan personen die de proversie hadden (p = 

.011, p < .05). Uit de resultaten kunnen we ook opmaken dat het aantal woorden dat de proefpersoon schrijft, 

significant verschilt naargelang de stimulusversie (p = .031, p < .05). Zo valt op dat personen met een 

contraversie gemiddeld 42 woorden (mean = 42,49) gebruikten ten opzichte van 32 woorden (mean = 31,61) 

bij personen met een proversie. Deze resultaten zijn terug te vinden in tabel 9.  

 

Tabel 9. Effecten van pro- of contrareacties bij de reactietaak op de verschillende constructen  

Construct M Pro M Contra Significantie  

Aantal geschreven woorden in de reactie 31,61 (19,02) 42,49 (29,70) p = .031   

In welke mate is de proefpersoon het eens met het 

onderwerp van het artikel  

3,24 (1,353) 2,57 (1,137) p = .011 

Noot: antwoorden zijn verkregen op een schaal van 1 tot 7; (standaard deviatie tussen haakjes); M = gemiddelde; 

significante resultaten zijn dikgedrukt 

 

4.2 Effect van emoties 

In wat volgt zullen we aan de hand van de resultaten van de vragenlijst en van de open reactietaak bekijken of 

er een effect bestaat van emoties, in ons geval ergernis, op de verschillende constructen.  

 

4.2.1 Effect van emoties bij de gesloten vragenlijst 

Allereerst bekijken we aan de hand van de resultaten van de gesloten vragenlijst of er sprake is van een 

significant effect van ergernis op de verschillende constructen. Zoals te zien in tabel 10 is dit effect significant 

bij de constructen 'subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum', 'objectieve atitude ten 

aanzien van het Gezondheidscentrum' en 'attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron'.  
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Tabel 10. Effect ergernis op de verschillende constructen 

 Construct Significantie  

Attitude ten aanzien van het onderwerp  p = .201 

Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen p = .208 

Attitude ten aanzien van eventuele acties p = .177 

Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht p = .068 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum p = .004 

Objectieve attitude t.a.v. van het Gezondheidscentrum p = .000 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron p = .048 

Noot: Significante resultaten zijn dikgedrukt 

 

Aan de hand van figuur 1, 2 en 3 kunnen we constateren dat er een negatief verband tussen ergernis en 

attitude bestaat. Wanneer de proefpersonen in een hoge mate geërgerd waren, werden het 

Gezondheidscentrum en Facebookpagina's lager beoordeeld dan wanneer personen minder geërgerd waren. 

Figuur 1. Scatter/dot-grafiek van het effect van ergernis op de subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 
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Figuur 2. Scatter/dot-grafiek van het effect van ergernis op de objectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 

 
 

 
Figuur 3. Scatter/dot-grafiek van het effect van ergernis op de attitude t.a.v. Facebookpagina's als bron 

 
 
In tabel 11 geven we een overzicht van de correlatie tussen ergernis en de verschillende constructen. Zoals te 

zien is, is er sprake van een matig verband op het vlak van de subjectieve attitude ten aanzien van het 

Gezondheidscentrum. De verbanden met de objectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum en 

met de attitude ten aanzien van Facebookpagina’s als bron is eerder klein te noemen.  
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Tabel 11. Correlatie tussen ergernis en de afhankelijke variabelen  

Construct R  

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 0.36 

Objectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 0.23 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron  0.19 

 

 
4.2.2 Effect van emoties bij de reactietaak 

Ook uit de resultaten van de reactietaak blijkt er sprake te zijn van een significant effect van emoties op de 

mate waarin de proefpersonen het al dan niet eens waren met het onderwerp van het artikel (tabel 12).  

 
Tabel 12. Effect ergernis op de afhankelijke variabelen 

 Construct Significantie  

Aantal woorden in een reactie  p = .204 

Instemming met het onderwerp van het artikel p = .005 

Noot: Significante resultaten zijn dikgedrukt 

 
 
Uit figuur 4 blijkt eveneens een negatief verband tussen de mate van ergernis en de mate van instemming met 

het onderwerp. Wanneer de proefpersonen in hoge mate geërgerd waren, stemden ze, algemeen genomen, 

aanzienlijk minder in met het onderwerp van het nieuwsbericht dan de personen die minder geërgerd waren.  

 
Figuur 4. Scatter/dot-grafiek van het effect van ergernis op instemming met het onderwerp 
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Zoals te zien in tabel 13 is er sprake van een kleine correlatie tussen ergernis en instemming met het 

onderwerp van het artikel.  

Tabel 13. Correlatie tussen ergernis en de instemming met het onderwerp van het artikel 

Construct R  

Instemming met het onderwerp van het artikel 0.22 

 

 

4.2.3 Interactie-effect bij de gesloten vragenlijst 

We verwachtten verder dat de mate waarin proefpersonen geërgerd zijn en het effect dat dit heeft op de 

attitude beïnvloed gaat worden door de pro- of contraversie. Daarom besloten we een multivariate 

variantieanalyse uit te voeren met de pro- of contraversie als modererende factoren. Uit de resultaten van 

deze analyse  bleek er inderdaad een modererende invloed te zijn van de stimulusversie op het effect van de 

ergernis op de verschillende constructen, namelijk ‘attitude ten aanzien van het nieuwsbericht’ en de 

‘subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum’ (p = < 0.05). Met andere woorden, er is een 

verband tussen de mate waarin proefpersonen geërgerd zijn en hun attitude ten aanzien van de twee 

constructen en dit verschilt naargelang ze een pro- of contrastimulusversie hebben gekregen, zoals ook te zien 

is in tabel 14.  

 

 

Tabel 14. Interactie-effect pro- of contrastimulus en ergernis 

 Construct Interactie-effect ergernis*stimulus  

Attitude ten aanzien van het onderwerp  p = .059 

Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen p = .113 

Attitude ten aanzien van eventuele acties p = .171 

Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht p = .002 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum p = .001 

Objectieve attitude t.a.v. van het Gezondheidscentrum p = .067 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron p = .161 

Noot: Significante resultaten zijn dikgedrukt 

 

Nu we hebben vastgesteld dat er een significant interactie-effect bestaat tussen ergernis en de stimulusversie, 

is het interessant om dit verband uit te diepen. Aan de hand van twee scatter/dot-grafieken, welke te zien zijn 

in figuren 5 en 6, willen we onderzoeken of mensen, onder invloed van pro- of contrareacties, meer of minder 

ergernis ervaren en dit bijgevolg invloed heeft op het vormen van een oordeel en hun attitude. Uit de 

resultaten van deze grafieken blijkt dat hoe hoger de mate van ergernis bij proefpersonen, hoe lager ze het 

nieuwsbericht en het Gezondheidscentrum beoordelen. Uit deze grafieken blijkt echter dat hierbij een verschil 

bestaat tussen de proefpersonen die een pro- of contraversie hadden. Deze verschillen bekijken we in wat 

volgt. 
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Figuur 5. Scatter/dot-grafiek verband 'Ergernis' en pro- of contraversie met attitude ten aanzien van het nieuwsbericht

 

Figuur 6. Scatter/dot-grafiek verband 'Ergernis' en pro- of contraversie met subjectieve attitude ten aanzien van het 

Gezondheidscentrum 

 

 

Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

We kunnen afleiden uit de grafiek (figuur 5) dat de mate van ergernis van de proefpersonen een effect heeft op 

hun oordeel ten aanzien van het nieuwsbericht en dat dit effect wordt gemodereerd door de pro- of 

contraversie. Proefpersonen die een contraversie hebben en een hoge mate van ergernis ervaren, hebben een 

negatiever oordeel over het nieuwsbericht dan de personen met een proversie. Dit zou mogelijk kunnen liggen 

aan het feit dat de proefpersoon zich laat beïnvloeden door de contrareacties in het stimulusmateriaal die het 

nieuwsbericht tegenspreken en dat de ergernis deze invloed versterkt. Proefpersonen die een hoge mate van 
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ergernis ervaren, beoordelen het nieuwsbericht positiever wanneer ze een proversie hebben. Dit is mogelijk te 

wijten aan het feit dat de proreacties het nieuwsbericht ondersteunen. De correlaties voor het verband tussen 

ergernis en de proversie (R = 0.34) of contraversie (R = 0.37) op deze attitude over het nieuwsbericht is af te 

lezen in tabel 15. Dit verband blijkt voor beide stimulusversies matig te zijn, zonder grote verschillen tussen 

pro- en contraversie. 

 

Subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

Aan de scatter/dot-grafiek (figuur 6) kunnen we enkele conclusies verbinden. Zo blijkt uit de grafiek dat 

wanneer proefpersonen een lage mate van ergernis ervaren, de aanwezigheid van een pro- of contraversie 

geen groot modererend effect heeft op hun subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum. 

Indien de proefpersonen echter een hoge mate van ergernis ervaren, daalt deze attitude over het algemeen bij 

beide groepen proefpersonen, maar deze daling is sterker bij de personen met een proversie dus is het 

modererend effect in dit geval groter. Wanneer mensen in een hoge mate geërgerd zijn, gaan ze het 

Gezondheidscentrum lager beoordelen.  Dit effect is groter bij mensen met een proversie dan bij mensen met 

een contraversie. Dit is terug te zien in tabel 15 die de correlatie weergeeft tussen de stimulusversie en het 

effect van ergernis op de subjectieve attitude van proefpersonen ten aanzien van het Gezondheidscentrum. 

Het gaat in beide gevallen om een matig verband, maar er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de 

pro- (R = 0.39) en de contraversie (R = 0.29).  

 

Tabel 15. Correlatie op constructen tussen ergernis en pro- en contraversie 

Construct R  

Attitude t.a.v. het nieuwsbericht: Proversie 0.34 

Attitude t.a.v. het nieuwsbericht: Contraversie 0.37 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum: Proversie 0.39 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum: Contraversie 0.29 

 

 

4.2.4 Interactie-effect bij de reactietaak  

Verder blijkt er bij het schrijven van de reacties ook een modererende invloed te bestaan van de pro- of 

contrastimulus op het effect dat ergernis heeft op de mate waarin proefpersonen instemmen met het 

onderwerp. Dit sluit aan bij de bevindingen uit de vragenlijst, waaruit dit modererend effect eveneens blijkt. Uit 

de interactieanalyse bleek dit effect bij de geschreven reacties ook significant te zijn (p = .007, p < .05). Uit een 

scatter/dot-grafiek (figuur 7), die dit effect visualiseert, kunnen we opmaken dat proefpersonen met een 

contraversie, over het algemeen en onafhankelijk van de ergernis, minder instemmen met het onderwerp van 

het artikel dan personen die een proversie hadden.  

 

Het is vooral opvallend dat de proversie een grotere invloed lijkt te hebben op de mate van ergernis dan de 

contraversie. Wanneer personen met een proversie in lage mate geërgerd zijn, reageren ze, zoals verwacht, in 

lijn met de proreacties en stemmen in grote mate in met het artikel. Wanneer ze echter meer ergernis ervaren, 
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daalt hun instemming met het onderwerp aanzienlijk (bijna twee punten op een zevenpuntsschaal, terwijl dit 

bij de contraversie om minder dan één punt gaat).  

 

Figuur 7. Scatter/dot-grafiek verband 'Ergernis' en pro- of contraversie met instemming met het onderwerp 

 
 

Dit wordt ondersteund door de correlatie tussen de pro- en contraversie als modererende factor bij het effect 

van ergernis op de instemming met het onderwerp zoals te zien is in tabel 16. Het lage correlatiegetal bij de 

contraversie wijst op een klein verband. De waarde bij de proversie is dubbel zo hoog, wat een matig verband 

aantoont. Wat we met zekerheid kunnen zeggen na analyse van deze correlatie is dus dat er een groter 

verband is tussen ergernis en instemming met het onderwerp van het artikel wanneer de proefpersoon een 

proversie had. 

 

Tabel 16. Correlatie op instemming met het onderwerp van het artikel tussen ergernis en pro- en contraversie 

Construct R  

Instemming met het onderwerp van het artikel: Proversie 0.30 

Instemming met het onderwerp van het artikel: Contraversie 0.15 

 

 

4.3  Het effect van Facebookgebruik 

 

4.3.1 De rol van Facebookgebruik bij de gesloten vragenlijst 

Vervolgens bekeken we of de proefpersonen een andere attitude zouden hebben ten aanzien van de 

verschillende constructen op basis van hun Facebookgebruik. Hiervoor voerden we een one-way Anova uit 

waaruit bleek dat deze relatie significant was voor één construct, namelijk hun attitude ten aanzien van 

Facebookpagina's als bron (p = .035, p < .05). Dit is te zien in tabel 17. 
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Tabel 17. Effecten van Facebookgebruik op de verschillende constructen  

Construct M light 

users 

M medium 

users 

M heavy 
users 

Significanti

e  

Ergernis 4,05 (1,629) 3,41 (1,039) 3,95 (1,132) p = .088 

Attitude t.a.v. het onderwerp  2,58 (1,215) 3,13 (0,994) 2,69 (0,991) p = .085 

Attitude t.a.v. eventuele gevolgen 5,20 (1,363) 5,08 (0,707) 5,13 (0,897) p = .879 

Attitude t.a.v. eventuele acties 2,65 (1,828) 3.03 (1,580) 2,24 (1,394) p = .139 

Attitude t.a.v. het nieuwsbericht 3,15 (1,341) 3,24 (0,966) 2,85 (1,174) p = .352 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 4,11 (1,210) 4,63 (0,852) 4,70 (1,115) p = .057 

Objectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum 4,30 (1,172) 4,21 (1,180) 4,32 (1,335) p = .921 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron 2,73 (1,011) 3,34 (0,871) 3,28 (1,170) p = .035 

Noot: antwoorden zijn verkregen op een schaal van 1 tot 7; (standaard deviatie tussen haakjes); M = gemiddelde. 

Significante resultaten zijn dikgedrukt.  

 

Uit deze gegevens concluderen we dat de light users van Facebook minder positief gestemd zijn over 

Facebookpagina's als bron ten opzichte van de medium en heavy users, die onderling amper verschillen. Als 

mensen dus weinig actief zijn op Facebook, is hun vertrouwen in de website en de informatie die erop 

geplaatst is kleiner. 

 

4.3.2  De rol van Facebookgebruik bij de open reactietaak 

Uit een one-way Anova bleek dat de mate van Facebookgebruik (de light, medium en heavy users) geen 

significante invloed had op het aantal geschreven woorden in de reactie of de mate waarin de proefpersoon 

het eens was met het onderwerp van het artikel. 

 

4.3.3 Interactie-effect bij de gesloten vragenlijst 

Door middel van een interactieanalyse bekeken we of er sprake is van een modererende invloed van de 

stimulusversie op het effect van Facebookgebruik op de verschillende constructen. Voor geen enkel construct 

bleek dit verband significant zoals te zien in tabel 18 (p > .05 voor alle constructen). Er is dus geen interactie-

effect van de stimulusversie als modererende factor. 

Tabel 18. Interactie-effect pro- of contrastimulus op Facebookgebruik en de constructen 

 Construct Interactie-effect stimulus*Facebookgebruik 

Ergernis p = .940 
Attitude ten aanzien van het onderwerp  p = .354 

Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen p = .717 

Attitude ten aanzien van eventuele acties p = .638 

Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht p = .368 

Subjectieve attitude t.a.v. het Gezondheidscentrum p = .191 

Objectieve attitude t.a.v. van het Gezondheidscentrum p = .659 

Attitude t.a.v. Facebookpagina’s als bron p = .184 

   

4.3.4 Interactie-effect bij de reactietaak  

Ook bij de reactietaak zijn we door middel van een interactieanalyse een eventuele modererende invloed van 

het stimulusmateriaal nagegaan. Voor geen enkel construct bleek dit verband significant zoals te zien in tabel 
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19 (p > .05 voor alle constructen). Er is dus geen interactie-effect van het stimulusmateriaal als modererende 

factor op het effect van Facebookgebruik op de constructen.  

Tabel 19. Interactie-effect pro- of contrastimulus op Facebookgebruik en de constructen. 

 Construct Interactie-effect stimulus*Facebookgebruik 

Aantal woorden in een reactie p = .188 
In welke mate is de proefpersoon het eens met het 

onderwerp van het artikel? 

p = .181 
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5 Conclusie 

In dit experimentele onderzoek is de invloed onderzocht van pro- (reacties die de boodschap van het artikel 

bijtreden) en contrareacties (reacties die de boodschap van het artikel tegenspreken) bij een artikel op de 

attitude van proefpersonen ten aanzien van het onderwerp van dat artikel. Het doel van dit onderzoek was om 

inzicht te verkrijgen in de manier waarop personen beïnvloed worden door de mening van anderen op internet, 

en meer specifiek op Facebook. Verder wilden we ook onderzoeken of de aanwezigheid van pro- of 

contrareacties verschillen zouden opleveren wat betreft de invloed op de mate van ergernis, de attitude ten 

aanzien van het nieuwsbericht, de attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum (de zender) en de 

attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron. We verwachtten dat personen die proreacties te lezen 

zouden krijgen, meer instemming zouden vertonen met het artikel en dat er een tegengesteld effect waar te 

nemen zou zijn bij personen met contrareacties. Daarnaast gingen we ervan uit dat contrareacties (of 

negatieve reacties) een sterkere reactie zouden uitlokken bij de proefpersonen dan proreacties.  

 

Allereerst ontdekten we aan de hand van de resultaten van de vragenlijst dat er geen significante rechtstreekse 

invloed is van de pro- en contrareacties op de verschillende constructen (namelijk ergernis en attitudes ten 

aanzien van het onderwerp, eventuele gevolgen en acties, het nieuwsbericht, het Gezondheidscentrum en 

Facebookpagina’s als bron). Dit druist dus in tegen onze verwachtingen. Uit de analyse van deze resultaten 

bleek dat de proefpersonen zich in het vormen van hun attitude niet significant hebben laten beïnvloeden door 

de pro- of contrareacties gegeven bij het artikel. 

 

Voorts konden we conclusies halen uit de analyse van de reacties die de proefpersonen schreven. Zo werd de 

theorie van Kahneman (2011) over de dominantie van negativiteit en hiermee onze tweede hypothese 

aangetoond als we het aantal geschreven woorden bekijken. Personen die een contraversie hadden, schreven 

gemiddeld zo'n 42 woorden, terwijl dit bij de mensen met een proversie slechts over 32 woorden ging. Dit 

verschil toont aan dat de mens meer geprikkeld wordt bij negativiteit en dit uit zich in de behoefte om een 

langere reactie te schrijven.  

 

Daarnaast bleek uit de analyse van de reactietaak dat het stimulusmateriaal, en dus de aanwezigheid van pro- 

of contrareacties, toch voor een verschil zorgde in de mate waarin men het eens was met het onderwerp van 

het artikel. Zo bleken personen met een contraversie er, conform onze eerste hypothese, een andere attitude 

op na te houden ten aanzien van het onderwerp van het artikel dan personen met een proversie. Dit is 

opvallend te noemen, aangezien dit niet naar voren kwam uit de analyse van het survey. Hieruit leiden we af 

dat de proefpersonen zich wel laten beïnvloeden door de reacties, maar dat dit enkel naar voren komt in de 

door hen geschreven reactie. Er blijkt dus een hogere mate van conformiteit met de pro- of contrareacties op 

de Facebookpagina dan uit de resultaten van het survey. Dit kunnen we verbinden aan Giles' Communication 

Accomodation Theory (1979), en meer bepaald Danescu's variatie daarop (2011) en aan onze eerste 

hypothese. Pro- of contrareacties beïnvloeden de attitude of subjectieve norm (conform de theorie van 

Fishbein & Ajzen, 1975). Op de Facebookpagina hebben de proefpersonen de indruk dat ze in interactie gaan 
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met mensen, op een vergelijkbare wijze als Danescu's experiment op Twitter. Deze interactie noopt hen hun 

reactie aan te passen waardoor deze meer conform is met de algemene tendens. Dit leidt er toe dat mensen 

met proreacties het vaker eens zijn met het onderwerp van het artikel dan zij met contrareacties. In het survey 

komt dit niet terug, omdat het effect van de sociale interactie wegvalt. Kim en Rhee (2005) ontdekten al dat 

mensen de neiging hebben eerdere reacties op artikels te lezen, waardoor ook Festinger's Social Comparison 

Theory (1954) hier niet veraf is. De proefpersonen hebben de eerdere reacties gelezen, en toetsen hun mening 

af op die van anderen om zo een sociaal acceptabele mening te vormen. Dit is ook wat andere onderzoeken 

aantonen (Kim & Sun, 2006; Na, 2005).  

 

Een andere reden waarom personen wel beïnvloeding tonen in de reactietaak, maar dit niet significant is bij de 

gesloten vragenlijst, ligt mogelijk aan de mate waarin de proefpersonen bewust zijn waarnaar er wordt gepeild. 

In de reactietaak wordt de proefpersonen gevraagd een reactie te plaatsen waarin ze kunnen schrijven wat ze 

willen. Hieruit destilleren wij dan hun attitude. In de vragenlijst wordt er echter expliciet - artificieel - gepeild 

naar attitudes. Hierdoor beseft de proefpersoon meer dat zijn mening wordt gecontroleerd en hij mogelijk niet 

de indruk wil geven dat er sprake is geweest van beïnvloeding. 

 

Ook de analyses van de rol van emoties tonen aan dat er een significant verband bestaat tussen de ergernis die 

men ervaart en de attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum en Facebook. Dit verband is negatief, 

aangezien mensen deze constructen lager beoordeelden naarmate hun ergernis steeg. Dit verband bestond 

ook bij de analyse van de reactietaak waaruit bleek dat mensen die een lage mate van ergernis vertoonden, 

een grotere instemming met het onderwerp van het artikel vertoonden dan personen die in hoge mate 

geërgerd waren. De causaliteit van deze ontdekkingen is echter onduidelijk. Het kan zijn dat personen geen 

hoge dunk hebben van het Gezondheidscentrum en Facebook en ook niet instemmen met het artikel, en hier 

geërgerd van raken, maar een andere mogelijkheid is dat hun ergernis ervoor zorgt dat ze minder positief gaan 

denken over de voorgaande variabelen. 

 

Verder ontdekten we in de gesloten vragenlijst dat er uiteindelijk ook een effect van ergernis bleek te bestaan 

op de attitudevorming van verschillende constructen als dit werd gemodereerd door de stimulusversie. 

Proefpersonen die een proversie hebben en een hoge mate van ergernis ervaren, hebben een positiever 

oordeel over het nieuwsbericht dan de personen met een contraversie. Dit zou mogelijk kunnen liggen aan het 

feit dat de proefpersoon zich laat beïnvloeden door de proreacties in het stimulusmateriaal die het 

nieuwsbericht ondersteunen en dat de ergernis deze invloed versterkt. Proefpersonen die een hoge mate van 

ergernis ervaren, beoordelen het nieuwsbericht negatiever wanneer ze een contraversie hebben. Dit is 

mogelijk te wijten aan het feit dat de contrareacties het nieuwsbericht tegenspreken. Ook bleek het 

modererende effect van een proversie groter te zijn bij de subjectieve attitude ten aanzien van het 

Gezondheidscentrum. Zo daalde, tegen de verwachting in, de beoordeling van het Gezondheidscentrum door 

proefpersonen met een proversie tegenover de beoordeling van zij met een contraversie. 
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Dit modererende effect van de stimulusversie kwam ook terug bij de analyse van de reactietaak. Hier zorgt het 

effect ervoor dat de instemming met het artikel van mensen met een proversie twee maal sterker daalt 

naarmate hun ergernis stijgt dan bij personen met een contraversie. Het modererend effect van de proversie is 

dus veel groter op ergernis dan de contraversie. Hieruit leren we dat beide groepen proefpersonen vrij dicht bij 

elkaar liggen qua instemming als ze zeer geërgerd zijn. Bij een lage graad van ergernis zullen de proefpersonen 

met een proversie echter veel meer instemming met het onderwerp van het artikel vertonen onder invloed van 

de proreacties. Desalniettemin stemmen mensen met proreacties nog steeds meer in met het artikel dan zij 

met contrareacties, omdat deze tweede groep consequent minder instemming vertoont, onafhankelijk van de 

door hen ervaren ergernis. 

 

Daarnaast vonden we dat de mate waarin personen actief waren op Facebook een significante invloed heeft op 

hun attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron. De light users van Facebook hebben een lagere dunk 

over Facebook op dit gebied dan de medium en heavy users. Onduidelijk blijft wel of de mate van 

Facebookgebruik de oorzaak of gevolg is van dit fenomeen. Met andere woorden; denken deze personen dat 

Facebookpagina's van mindere kwaliteit zijn omdat ze weinig actief zijn op de site, of zijn ze minder actief 

omdat ze Facebookpagina's niet hoog inschatten?  

 

De algehele conclusie die we kunnen trekken naar aanleiding van dit onderzoek is dat mensen zich wel degelijk 

laten beïnvloeden in het vormen van hun attitude door eerder geplaatste reacties bij berichten op Facebook. 

Dit blijkt niet uit de ingevulde surveys waar bewust naar de attitude van de proefpersonen wordt gepeild maar 

wel uit de reactietaak waar impliciet naar de attitude van de proefpersonen wordt gekeken. 
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6 Discussie 

Ondanks het feit dat we verschillende interessante fenomenen konden concluderen uit ons onderzoek, bevatte 

het uiteraard ook enkele zwakheden of zaken die we anders hadden kunnen aanpakken. Een eerste 

tekortkoming betreft de afnameprocedure. Proefpersonen schreven dan wel een reactie op een 

Facebookpagina, maar deze pagina was gecreëerd in Microsoft Office Word. De personen konden dan ook 

dadelijk opmerken dat het niet over een echte internetpagina ging. Dit wordt enigszins gecompenseerd 

doordat we hen de reactie lieten schrijven achter een computer of laptop, en niet op papier, om zo de 

Facebookomgeving toch realistischer na te bootsen. Verder bleek uit de gesloten vragenlijst dat vele van onze 

proefpersonen ofwel nooit zulke nieuwsberichten lazen als degene die ze nu wel moesten lezen, ofwel nooit 

een reactie plaatsten bij zulke artikels. Daarom zullen deze reacties eerder geforceerd zijn, en niet volledig 

getrouw aan het normale gedrag op Facebook van die personen.  

 

Een tweede tekortkoming gaat over de attitude van de proefpersonen alvorens ze deelnamen aan ons 

experiment. Het is mogelijk dat zij al een mening hadden over het onderwerp van onze artikels, namelijk fluor 

en gsm-straling. We hebben hun attitude kunnen meten na het lezen van het artikel en de reacties, maar het 

was absoluut interessant geweest mochten we de evolutie van hun attitude kunnen bekijken. Dit had echter 

een praktische keerzijde, want dan zouden de proefpersonen zowel een survey voor als na het schrijven van 

hun reactie hebben moeten invullen. Dit had ongetwijfeld tot ofwel weerstand geleid door de lange duur van 

het experiment, ofwel een daling in interesse in de vragen die de proefpersonen moesten beantwoorden.  

 

Ten derde hadden we ook een groter aantal proefpersonen kunnen betrekken bij het onderzoek die meer 

variatie vertoonden op verschillende punten. Op deze manier hadden we bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of 

er significante verschillen zijn tussen de attitudes van mannen en vrouwen, of tussen Belgen en Nederlanders. 

Nu beschikten we over te weinig proefpersonen om hier significante verschillen te toetsen. Dit was echter een 

beslissing die we aan de start van het onderzoek uit praktische overwegingen namen.  

 

Een vierde punt handelt over het effect van emoties op de attitudevorming. In onze vragenlijst hebben we 

enkel gepeild naar de ergernis die de lezers ervoeren, maar het was mogelijk interessant geweest om vragen te 

stellen die zich ook op andere emoties richten. Een bedenking hierbij is wel dat de artikels handelen over de 

schadelijke gevolgen van twee fenomenen op de gezondheid. Daarom is ergernis een logische keuze voor het 

emotiecomponent. 

 

Ten slotte kunnen we enkele adviezen geven in verband met eventueel vervolgonderzoek. Zo zou het 

aangewezen zijn om eerst een vooronderzoek te voeren naar de attitudes van mensen ten aanzien van het 

onderwerp van de artikels die hen worden voorgeschoteld (bv. gsm-straling en fluor). Op deze manier kan er 

vermeden worden dat er slechts sprake is van een attitudeverschuiving in plaats van attitudevorming.   
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Men zou ook kunnen onderzoeken of er een te definiëren verschil is tussen de reacties van mensen die vaak op 

berichten reageren op Facebook tegenover zij die dit zelden of nooit doen.  In dezelfde lijn zou het aangewezen 

zijn om te kijken of deze groepen personen op een andere manier beïnvloed worden. Ook de 

Facebookomgeving zou kunnen worden gemanipuleerd om daar te onderzoeken of mensen zich meer laten 

beïnvloeden door bepaalde personen of een bepaald soort reacties. Zijn mensen vatbaarder voor mensen die 

vol overtuiging hun gelijk uitschreeuwen of is de reactie van iemand die voorzichtig een alternatieve verklaring 

aanbiedt net effectiever? 
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Stimulusmateriaal 

Begeleidende brief  

 

 

Beste mevrouw, meneer, 

 

De Universiteit Antwerpen houdt zich momenteel bezig met een onderzoek naar de effecten van 

reacties op Facebook. We kijken meer bepaald naar de manier waarop mensen reageren op een 

nieuwsbericht van een organisatie. 

 

Hiervoor laten we u de Facebookpagina bekijken van een gezondheidsorganisatie die zo'n 

nieuwsbericht heeft geplaatst met daaronder al enkele reacties. We vragen nu van u om dit bericht 

met de reacties te lezen, en dan zelf een reactie te plaatsen in het tekstvak dat er als volgt uitziet: 

 

 
 

Hierna vragen we u om het bericht en de reacties te beoordelen. De meeste van deze vragen zijn 

schaalvragen die eenvoudig in te vullen zijn. Een voorbeeld: 

 

Dit nieuwsbericht is: 

Informatief  0 0 x 0 0 0 0 Niet informatief 

 

Na de vragen over het nieuwsbericht volgen nog enkele algemene vragen. We willen bovendien 

benadrukken dat de gegevens vertrouwelijk en anoniem zullen worden verwerkt. 

 

We zijn in dit onderzoek geïnteresseerd in uw persoonlijke reactie en meningen. Er zijn geen juiste of 

foute antwoorden. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

Ben Van den Broecke  

Bauke van der Loo 
 

 

Ben Van den Broecke 

Bauke van der Loo 

 

Stadscampus 

Kipdorp 61 

2000 Antwerpen 
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Stimulusmateriaal Facebook fluor pro 
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Gezondheidscentrum 

Het Gezondheidscentrum helpt je gezonder te 
leven. Lees op onze pagina  tips en nieuws over 
alles voor een gezonde levensstijl.  

Gezondheidscentrum 
Geef om gezondheid 

Gezondheidscentrum 

    
                 Gezondheidscentrum 
                 10 maart  
 
Hoe gevaarlijk is ons water? Onduidelijkheid heerst nog 
steeds in het gebied van de schadelijke gevolgen van fluor in 
drinkwater op onze gezondheid. In China ontdekte een team 
van wetenschappers een verband tussen de intelligentie van 
kinderen en het fluorgehalte in het drinkwater. Hoe hoger de 
fluorconcentratie, hoe lager het IQ. Bij ons bestaat dit risico 
niet, aangezien de criteria veel strenger zijn. 
 
Al toonde een recent onderzoek echter aan dat bij sommige 
drinkwaterfabrikanten meer dan de wettelijke hoeveelheid 
fluor werd aangetroffen, die dus schadelijk kan zijn voor jonge 
kinderen en zwangere vrouwen. Om dit onnodige risico in te 
perken zouden strengere controles uitgevoerd moeten 
worden. 
 

            Raoul van Loon Dat klinkt toch gevaarlijk? Waarom 
            doet de overheid hier niets aan in plaats van zich 
            bezig te houden met onderling gekibbel?! 
          12 maart om 13:27  
 
           Sanne Janssens Ik ben het volledig eens met Raoul! 
            Die bedrijven steken maar allerlei rommel in hun 
            water en wij dragen de gevolgen! 
          12 maart om 14:31  
 

Vind ik leuk  Reageren   Delen  

            Peter Verbeek Een kleine nuance, ik heb dat Chinese 
            onderzoek opgezocht en daarin gaat het om veel 
            hogere concentraties dan ze bij ons worden  
            aangetroffen. 
          12 maart om 18:53  
 
           Charlotte Adams  @Peter Verbeek: Dat geloof je   
            toch zelf niet, die fluor is gewoon niet goed, in welke 
            concentratie dan ook! 
          13 maart om 09:13  
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           Dennis Jacobs Onheilspellende resultaten, mensen 
            denken hier nog veel te weinig over na. 
          13 maart om 11:21  
 
            
 

Schrijf een reactie… 
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Stimulus Facebook fluor contra 
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Gezondheidscentrum 

Het Gezondheidscentrum helpt je gezonder te 
leven. Lees op onze pagina  tips en nieuws over 
alles voor een gezonde levensstijl.  

Gezondheidscentrum 
Geef om gezondheid 

Gezondheidscentrum 

    
                 Gezondheidscentrum 
                 10 maart  
 
Hoe gevaarlijk is ons water? Onduidelijkheid heerst nog 
steeds in het gebied van de schadelijke gevolgen van fluor in 
drinkwater op onze gezondheid. In China ontdekte een team 
van wetenschappers een verband tussen de intelligentie van 
kinderen en het fluorgehalte in het drinkwater. Hoe hoger de 
fluorconcentratie, hoe lager het IQ. Bij ons bestaat dit risico 
niet, aangezien de criteria veel strenger zijn. 
 
Al toonde een recent onderzoek echter aan dat bij sommige 
drinkwaterfabrikanten meer dan de wettelijke hoeveelheid 
fluor werd aangetroffen, die dus schadelijk kan zijn voor jonge 
kinderen en zwangere vrouwen. Om dit onnodige risico in te 
perken zouden strengere controles uitgevoerd moeten 
worden. 
 

            Raoul van Loon Dit klinkt als onzin, als ons water 
            echt zo schadelijk was, waren er al lang maatregelen 
            genomen. 
          12 maart om 13:27  
            Sanne Janssens Ik drink per dag minstens 3 liter 
            water, en dat al meer dan 10 jaar en ik heb er nog 
            altijd niets van ondervonden, net als vele mensen 
            uit mijn omgeving. Ik geloof dus niet in van die 
          dramagevolgen. 
          12 maart om 14:31  
 

Vind ik leuk  Reageren   Delen  

            Peter Verbeek Maar de resultaten van dat Chinese 
            onderzoek spreken toch voor zich, fluor tast 
            de gezondheid van kinderen aan.          
          12 maart om 18:53  
 
           Charlotte Adams  @Peter Verbeek: Dat is een   
            typisch voorbeeld van een onderzoek dat  
            onheilspellend genoeg is om in de pers te komen,   
            maar AL de onderzoeken die GEEN schadelijke  
            gevolgen vinden, worden uiteraard niet vermeld.        
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           Dennis Jacobs Wat een paniekzaaierij, als je elke dag      
            10 liter ongefilterd water gaat drinken, ok, maar van   
            gewoon gebruik ga je echt niets merken.                      
          13 maart om 11:21  
             
 

Schrijf een reactie…  

 

           Een mens die water drinkt met fluor gaat dat echt  
            niet merken aan z'n intelligentie. Wie weet hoe die  
            Chinezen daar leefden. 
          13 maart om 09:13  
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Stimulusmateriaal Facebook gsm pro 
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Gezondheidscentrum 

Het Gezondheidscentrum helpt je gezonder te 
leven. Lees op onze pagina  tips en nieuws over 
alles voor een gezonde levensstijl.  

Gezondheidscentrum 
Geef om gezondheid 

Gezondheidscentrum 

    
                 Gezondheidscentrum 
                 10 maart  
 
Hoe gevaarlijk is je gsm? Over de gevolgen van gsm-gebruik 
voor de gezondheid zijn de meningen onder onderzoekers 
verdeeld. Steeds vaker blijkt echter dat straling van mobiele 
telefoons schadelijk is voor onze gezondheid. Recent 
onderzoek levert nu ook bewijs voor iets wat lang als mythe 
werd beschouwd. Gsm-gebruik zou de hersenen laten koken. 
Wetenschappers stelden namelijk vast dat de temperatuur 
van je hersenen stijgt bij gsm-gebruik. 

Daarnaast ontdekte wetenschapper Dirk Adang dat zijn 
laboratten die waren blootgesteld aan elektromagnetische 
straling veel sneller stierven dan hun onbestraalde vrienden. 
Stof tot nadenken dus. 

 

            Raoul van Loon Dat klinkt toch gevaarlijk! Waarom 
doet   de overheid hier niets aan in plaats van zich bezig te   
            houden met onderling gekibbel!? 
          12 maart om 13:27  
 
           Sanne Janssens Ik ben het volledig eens met         
            @Raoul van Loon! Al die verhalen over gsm's komen  
            allemaal op hetzelfde neer en geen enkel eindigt  
            positief!   
            12 maart om 14:31  

 

Vind ik leuk  Reageren   Delen  

            Peter Verbeek Een kleine nuance, ik heb het      
            onderzoek van die Adang opgezocht en hij zegt zelf  
            dat je zijn conclusies niet moet doortrekken naar de  
            mens, daar is het nog veel te vroeg voor. 
          12 maart om 18:53  

 
           Astrid Peeters @Peter Verbeek: Dat geloof je toch  
            zelf niet, waarom zou dat anders zijn bij ons, we zijn  
            allemaal van vlees en bloed. 
          13 maart om 09:13  
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           Charlotte Adams Onheilspellende resultaten,  
            mensen denken hier nog veel te weinig over na. 
          13 maart om 11:21  
 
            
 

Schrijf een reactie… 
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Stimulusmateriaal Facebook gsm contra 
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Gezondheidscentrum 

Het Gezondheidscentrum helpt je gezonder te 
leven. Lees op onze pagina  tips en nieuws over 
alles voor een gezonde levensstijl.  

Gezondheidscentrum 
Geef om gezondheid 

Gezondheidscentrum 

    
                 Gezondheidscentrum 
                 10 maart  
 
Hoe gevaarlijk is je gsm? Over de gevolgen van gsm-gebruik 
voor de gezondheid zijn de meningen onder onderzoekers 
verdeeld. Steeds vaker blijkt echter dat straling van mobiele 
telefoons schadelijk is voor onze gezondheid. Recent 
onderzoek levert nu ook bewijs voor iets wat lang als mythe 
werd beschouwd. Gsm-gebruik zou de hersenen laten koken. 
Wetenschappers stelden namelijk vast dat de temperatuur 
van je hersenen stijgt bij gsm-gebruik. 

Daarnaast ontdekte wetenschapper Dirk Adang dat zijn 
laboratten die waren blootgesteld aan elektromagnetische 
straling veel sneller stierven dan hun onbestraalde vrienden. 
Stof tot nadenken dus. 

 

            Raoul van Loon Dit klinkt als onzin, als dat echt zo 
was     waren er al lang maatregelen genomen. 
          12 maart om 13:27  
 
           Sanne Janssens Ik bel per dag minstens 2 uur met     
            m'n gsm, en dat al meer dan 15 jaar en ik heb er nog  
            altijd niets van ondervonden, net als vele mensen uit  
            mijn omgeving. Ik geloof dus niet in van die   
            dramagevolgen. 
            12 maart om 14:31  

 

Vind ik leuk  Reageren   Delen  

            Peter Verbeek Maar de resultaten van Adang    
            spreken toch voor zich, die ratten zijn aan gsm-  
            straling gestorven. 
          12 maart om 18:53  

            Astrid Peeters @Peter Verbeek: Dat is een typisch   
            voorbeeld van een onderzoek dat luguber genoeg is  
            om in de pers te komen, maar AL de onderzoeken  
            die GEEN schadelijke gevolgen vinden, worden   
            uiteraard niet vermeld. Een mens die af en toe zijn  
            gsm gebruikt is niet hetzelfde als een groep ratten  
            die bestookt worden met straling. 
          13 maart om 09:13  
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           Charlotte Adams Wat een paniekzaaierij, als je gaat  
            wonen op de top van een gsm-mast, ok, maar van  
            gewoon bellen ga je echt niet dood. 
          13 maart om 11:21  
 
            
 

Schrijf een reactie… 
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Vragenlijst fluor pro  

 

1. Ik stoor mij aan dit soort berichten 

2. Dit soort berichten ergeren mij 

3. Ik wind mij op over dit soort kwesties 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 

In welke mate zijn de volgende termen van toepassing? 

4. Ik vind fluor in drinkwater 

5. Ik vind fluor in drinkwater 

6. Ik vind fluor in drinkwater 

7. Ik vind fluor in drinkwater 

goed 

positief 

gunstig 

schadelijk 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

slecht 

negatief 

ongunstig 

onschadelijk 

Één van de reacties luidt: 

8. “Dat klinkt toch gevaarlijk! Waarom 

doet de overheid hier niets aan in plaats 

van zich bezig te houden met onderling 

gekibbel!?” 

Hier ben ik het: 

helemaal mee eens 0 0 0 0 0 0 0 helemaal mee oneens 

 

9. Fluor in drinkwater heeft negatieve 

gevolgen voor de gezondheid 

10. De overheid moet strenger toezien op 

de gevolgen van fluor in drinkwater 

11. De gevolgen van fluor in drinkwater 

moeten verder worden onderzocht 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

Hoe groot acht u de kans dat u... 

12. meer informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van fluor in drinkwater 

13. anderen gaat vertellen over de gevolgen 

van fluor in drinkwater 

14. bewuster gaat nadenken over uw 

drinkwaterconsumptie 

heel groot 

 

heel groot 

 

heel groot 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

heel klein 

 

heel klein 

 

heel klein 

 

15. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

16. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

17. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

18. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

19. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

waardevol 

nuttig 

boeiend 

plezierig 

bevredigend 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet waardevol 

niet nuttig 

niet boeiend 

niet plezierig 

niet bevredigend 

 

20. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

21. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

22. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

23. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

24. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

25. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

26. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

27. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

28. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

29. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 
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30. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

31. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

32. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

33. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

34. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

35. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

36. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

37. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

38. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

39. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 

 

40. Ik ben een 

 

 

41. Leeftijd 

 

42. Nationaliteit 

0 vrouw 

0 man 

 

.......... jaar 

 

0 Belgisch 

0 Nederlands 

0 andere, namelijk.......................................................... 

 

43. Heeft u een Facebookprofiel? 

 

44. Zo ja, hoeveel uur besteedt u gemiddeld 

per week actief aan Facebook? 

45. Hoe vaak leest u nieuwsberichten van 

organisaties op Facebook? 

46. Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest u 

dan de reacties? 

47. Als u dit nieuws leest, hoe vaak plaatst u 

dan zelf een reactie? 

0 ja 

0 nee 

 

........... uur 

altijd 

 

altijd 

 

altijd 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

nooit 

 

nooit 

 

nooit 
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Vragenlijst fluor contra 

 

1. Ik stoor mij aan dit soort berichten 

2. Dit soort berichten ergeren mij 

3. Ik wind mij op over dit soort kwesties 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 

In welke mate zijn de volgende termen van toepassing? 

4. Ik vind fluor in drinkwater 

5. Ik vind fluor in drinkwater 

6. Ik vind fluor in drinkwater 

7. Ik vind fluor in drinkwater 

goed 

positief 

gunstig 

schadelijk 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

slecht 

negatief 

ongunstig 

onschadelijk 

Één van de reacties luidt: 

8. “Dit klinkt als onzin, als ons water echt 

zo schadelijk was, waren er al lang 

maatregelen genomen.” 

Hier ben ik het: 

helemaal mee eens 0 0 0 0 0 0 0 helemaal mee oneens 

 

9. Fluor in drinkwater heeft negatieve 

gevolgen voor de gezondheid 

10. De overheid moet strenger toezien op 

de gevolgen van fluor in drinkwater 

11. De gevolgen van fluor in drinkwater 

moeten verder worden onderzocht 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

Hoe groot acht u de kans dat u... 

12. meer informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van fluor in drinkwater 

13. anderen gaat vertellen over de gevolgen 

van fluor in drinkwater 

14. bewuster gaat nadenken over uw 

drinkwaterconsumptie 

heel groot 

 

heel groot 

 

heel groot 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

heel klein 

 

heel klein 

 

heel klein 

 

15. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

16. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

17. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

18. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

19. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

waardevol 

nuttig 

boeiend 

plezierig 

bevredigend 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet waardevol 

niet nuttig 

niet boeiend 

niet plezierig 

niet bevredigend 

 

20. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

21. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

22. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

23. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

24. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

25. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

26. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

27. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

28. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

29. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 
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30. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

31. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

32. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

33. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

34. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

35. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

36. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

37. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

38. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

39. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 

 

40. Ik ben een 

 

 

41. Leeftijd 

 

42. Nationaliteit 

0 vrouw 

0 man 

 

.......... jaar 

 

0 Belgisch 

0 Nederlands 

0 andere, namelijk.......................................................... 

 

43. Heeft u een Facebookprofiel? 

 

44. Zo ja, hoeveel uur besteedt u gemiddeld 

per week actief aan Facebook? 

45. Hoe vaak leest u nieuwsberichten van 

organisaties op Facebook? 

46. Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest u 

dan de reacties? 

47. Als u dit nieuws leest, hoe vaak plaatst u 

dan zelf een reactie? 

0 ja 

0 nee 

 

........... uur 

altijd 

 

altijd 

 

altijd 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

nooit 

 

nooit 

 

nooit 
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Vragenlijst gsm pro 

 

1. Ik stoor mij aan dit soort berichten 

2. Dit soort berichten ergeren mij 

3. Ik wind mij op over dit soort kwesties 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 

In welke mate zijn de volgende termen van toepassing? 

4. Ik vind gsm-straling 

5. Ik vind gsm-straling  

6. Ik vind gsm-straling  

7. Ik vind gsm-straling  

goed 

positief 

gunstig 

schadelijk 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

slecht 

negatief 

ongunstig 

onschadelijk 

Één van de reacties luidt: 

8. “Dat klinkt toch gevaarlijk! Waarom 

doet de overheid hier niets aan in plaats 

van zich bezig te houden met onderling 

gekibbel!?” 

Hier ben ik het: 

helemaal mee eens 0 0 0 0 0 0 0 helemaal mee oneens 

 

9. Gsm-straling heeft negatieve gevolgen 

voor de gezondheid 

10. De overheid moet strenger toezien op 

de gevolgen van gsm-straling 

11. De gevolgen van gsm-straling moeten 

verder worden onderzocht 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

Hoe groot acht u de kans dat u... 

12. meer informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van gsm-straling 

13. anderen gaat vertellen over de gevolgen 

van gsm-straling 

14. bewuster gaat nadenken over uw 

telefoongebruik 

heel groot 

 

heel groot 

 

heel groot 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

heel klein 

 

heel klein 

 

heel klein 

 

15. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

16. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

17. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

18. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

19. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

waardevol 

nuttig 

boeiend 

plezierig 

bevredigend 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet waardevol 

niet nuttig 

niet boeiend 

niet plezierig 

niet bevredigend 

 

20. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

21. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

22. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

23. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

24. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

25. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

26. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

27. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

28. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

29. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 
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30. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

31. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

32. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

33. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

34. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

35. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

36. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

37. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

38. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

39. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 

 

40. Ik ben een 

 

 

41. Leeftijd 

 

42. Nationaliteit 

0 vrouw 

0 man 

 

.......... jaar 

 

0 Belgisch 

0 Nederlands 

0 andere, namelijk.......................................................... 

 

43. Heeft u een Facebookprofiel? 

 

44. Zo ja, hoeveel uur besteedt u gemiddeld 

per week actief aan Facebook? 

45. Hoe vaak leest u nieuwsberichten van 

organisaties op Facebook? 

46. Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest u 

dan de reacties? 

47. Als u dit nieuws leest, hoe vaak plaatst u 

dan zelf een reactie? 

0 ja 

0 nee 

 

........... uur 

altijd 

 

altijd 

 

altijd 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

nooit 

 

nooit 

 

nooit 
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Vragenlijst gsm contra 

 

1. Ik stoor mij aan dit soort berichten 

2. Dit soort berichten ergeren mij 

3. Ik wind mij op over dit soort kwesties 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 
helemaal mee oneens 

In welke mate zijn de volgende termen van toepassing? 

4. Ik vind gsm-straling 

5. Ik vind gsm-straling  

6. Ik vind gsm-straling  

7. Ik vind gsm-straling  

goed 

positief 

gunstig 

schadelijk 

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

slecht 

negatief 

ongunstig 

onschadelijk 

Één van de reacties luidt: 

8. “Dit klinkt als onzin, als ons water echt 

zo schadelijk was, waren er al lang 

maatregelen genomen.” 

Hier ben ik het: 

helemaal mee eens 0 0 0 0 0 0 0 helemaal mee oneens 

 

9. Gsm-straling heeft negatieve gevolgen 

voor de gezondheid 

10. De overheid moet strenger toezien op 

de gevolgen van gsm-straling 

11. De gevolgen van gsm-straling moeten 

verder worden onderzocht 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

 

helemaal mee eens 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

 

helemaal mee oneens 

Hoe groot acht u de kans dat u... 

12. meer informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van gsm-straling 

13. anderen gaat vertellen over de gevolgen 

van gsm-straling 

14. bewuster gaat nadenken over uw 

telefoongebruik 

heel groot 

 

heel groot 

 

heel groot 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

heel klein 

 

heel klein 

 

heel klein 

 

15. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

16. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

17. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

18. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

19. Dit nieuwsbericht lijkt mij 

waardevol 

nuttig 

boeiend 

plezierig 

bevredigend 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet waardevol 

niet nuttig 

niet boeiend 

niet plezierig 

niet bevredigend 

 

20. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

21. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

22. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

23. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

24. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

25. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

26. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

27. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

28. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

29. Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 
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30. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

31. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

32. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

33. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

34. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

35. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

36. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

37. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

38. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

39. Facebookpagina’s als bron lijken mij 

eerlijk 

gemaakt 

te vertrouwen 

deugdzaam 

corrupt 

intelligent 

ervaren 

competent 

goed geïnformeerd 

capabel 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

niet eerlijk 

niet gemaakt 

niet te vertrouwen 

niet deugdzaam 

niet corrupt 

niet intelligent 

niet ervaren 

niet competent 

niet goed geïnformeerd 

niet capabel 

 

40. Ik ben een 

 

 

41. Leeftijd 

 

42. Nationaliteit 

0 vrouw 

0 man 

 

.......... jaar 

 

0 Belgisch 

0 Nederlands 

0 andere, namelijk.......................................................... 

 

43. Heeft u een Facebookprofiel? 

 

44. Zo ja, hoeveel uur besteedt u gemiddeld 

per week actief aan Facebook? 

45. Hoe vaak leest u nieuwsberichten van 

organisaties op Facebook? 

46. Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest u 

dan de reacties? 

47. Als u dit nieuws leest, hoe vaak plaatst u 

dan zelf een reactie? 

0 ja 

0 nee 

 

........... uur 

altijd 

 

altijd 

 

altijd 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

nooit 

 

nooit 

 

nooit 
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Codeboek  

1. Aantal woorden reactie (scale) 

 

2. De proefpersoon: (nominaal) 

 Geeft reactie op het standpunt van het artikel (1) 

 Geeft reactie op een andere reactie (2) 

 Geeft zowel reactie op het standpunt als op een andere reactie (3) 

 Geeft commentaar op de tekst (4) 

 Heeft de tekst niet goed begrepen of de reactie slaat nergens op (5) 

 

3. In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het artikel? (scale) 

 Mee oneens (1) 

 Beetje mee oneens (2) 

 Noch mee oneens, noch mee eens (3) 

 Beetje mee eens (4) 

 Mee eens (5) 
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Output SPSS 

 
1. Eigenschappen proefpersonen 

 

 
Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

man 38 38,0 38,0 38,0 

vrouw 62 62,0 62,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Leeftijd 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15-25 73 73,0 73,0 73,0 

26-35 20 20,0 20,0 93,0 

36-45 1 1,0 1,0 94,0 

46-55 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Nationaliteit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Nederlands 43 43,0 43,0 43,0 

Belgisch 57 57,0 57,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
 



63 
 

2. Facebookgedrag proefpersonen 

 
Heeft u een facebookprofiel? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Nee 1 1,0 1,0 1,0 

Ja 99 99,0 99,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Zo ja, hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week actief aan Facebook? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0-2 uur 31 31,0 31,6 31,6 

3-9 uur 36 36,0 36,7 68,4 

10 uur en meer 31 31,0 31,6 100,0 

Total 98 98,0 100,0  

Missing 999 2 2,0   

Total 100 100,0   

 

 
Hoe vaak leest u nieuwsberichten van organisaties op Facebook? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nooit 13 13,0 13,1 13,1 

bijna nooit 30 30,0 30,3 43,4 

zelden 20 20,0 20,2 63,6 

soms 11 11,0 11,1 74,7 

regelmatig 21 21,0 21,2 96,0 

vaak 3 3,0 3,0 99,0 

altijd 1 1,0 1,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing 999 1 1,0   

Total 100 100,0   
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Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest u dan de reacties? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nooit 17 17,0 17,2 17,2 

bijna nooit 24 24,0 24,2 41,4 

zelden 10 10,0 10,1 51,5 

soms 7 7,0 7,1 58,6 

regelmatig 21 21,0 21,2 79,8 

vaak 16 16,0 16,2 96,0 

altijd 4 4,0 4,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing 999 1 1,0   

Total 100 100,0   

 

 
Als u dit nieuws leest, hoe vaak plaatst u dan zelf een reactie? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nooit 64 64,0 64,6 64,6 

bijna nooit 25 25,0 25,3 89,9 

zelden 8 8,0 8,1 98,0 

soms 2 2,0 2,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing 999 1 1,0   

Total 100 100,0   

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Heeft u een facebookprofiel? 100 0 1 ,99 ,100 

Zo ja, hoeveel uur besteedt u 

gemiddeld per week actief aan 

Facebook? 

98 1 3 2,00 ,799 

Hoe vaak leest u nieuwsberichten 

van organisaties op Facebook? 
99 1 7 3,10 1,495 

Als u dit nieuws leest, hoe vaak leest 

u dan de reacties? 
99 1 7 3,56 1,918 

Als u dit nieuws leest, hoe vaak 

plaatst u dan zelf een reactie? 
99 1 4 1,47 ,733 
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Valid N (listwise) 98     

 

3. Randomisatiecontrole van de proefpersonen 

I. Geslacht 

 
Vrouw-Man * Stimulus 2 Specifiek Crosstabulation 

 Stimulus 2 Specifiek Total 

gsm-pro gsm-contra fluor-pro fluor-contra 

Vrouw-Man 

man 

Count 11 8 11 8 38 

Expected Count 9,5 9,5 9,9 9,1 38,0 

Std. Residual ,5 -,5 ,4 -,4  

vrouw 

Count 14 17 15 16 62 

Expected Count 15,5 15,5 16,1 14,9 62,0 

Std. Residual -,4 ,4 -,3 ,3  

Total 
Count 25 25 26 24 100 

Expected Count 25,0 25,0 26,0 24,0 100,0 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,191
a
 3 ,755 

Likelihood Ratio 1,194 3 ,754 

Linear-by-Linear Association ,235 1 ,628 

N of Valid Cases 100   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,12. 

 

II. Leeftijd 

 

 
Jaar * Stimulus 2 Specifiek Crosstabulation 

 Stimulus 2 Specifiek Total 

gsm-pro gsm-contra fluor-pro fluor-contra 

Jaar 15-25 
Count 15 19 21 18 73 

Expected Count 18,3 18,3 19,0 17,5 73,0 
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Std. Residual -,8 ,2 ,5 ,1  

26-35 

Count 5 5 4 6 20 

Expected Count 5,0 5,0 5,2 4,8 20,0 

Std. Residual ,0 ,0 -,5 ,5  

36-45 

Count 0 0 1 0 1 

Expected Count ,3 ,3 ,3 ,2 1,0 

Std. Residual -,5 -,5 1,5 -,5  

46-55 

Count 5 1 0 0 6 

Expected Count 1,5 1,5 1,6 1,4 6,0 

Std. Residual 2,9 -,4 -1,2 -1,2  

Total 
Count 25 25 26 24 100 

Expected Count 25,0 25,0 26,0 24,0 100,0 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,594
a
 9 ,076 

Likelihood Ratio 15,369 9 ,081 

Linear-by-Linear Association 6,057 1 ,014 

N of Valid Cases 100   
a. 9 cells (56,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 

 

III. Nationaliteit 

 

 
Belgisch-Nederlands * Stimulus 2 Specifiek Crosstabulation 

 Stimulus 2 Specifiek Total 

gsm-pro gsm-contra fluor-pro fluor-contra 

Belgisch-Nederlands 

Nederlands 

Count 9 12 8 14 43 

Expected Count 10,8 10,8 11,2 10,3 43,0 

Std. Residual -,5 ,4 -1,0 1,1  

Belgisch 
Count 16 13 18 10 57 

Expected Count 14,2 14,2 14,8 13,7 57,0 
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Std. Residual ,5 -,3 ,8 -1,0  

Total 
Count 25 25 26 24 100 

Expected Count 25,0 25,0 26,0 24,0 100,0 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,644
a
 3 ,200 

Likelihood Ratio 4,677 3 ,197 

Linear-by-Linear Association 1,155 1 ,283 

N of Valid Cases 100   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,32. 

 

 

4. Factoranalyse van de vragenlijst 

 

I. Ergernis 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Ik stoor mij aan dit soort berichten 1,000 ,865 

Dit soort berichten ergeren mij 1,000 ,908 

Ik wind mij op over dit soort kwesties 1,000 ,166 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,939 64,620 64,620 1,939 64,620 64,620 

2 ,919 30,624 95,244    

3 ,143 4,756 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix

a
 

 

a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 

II. Attitude ten aanzien van het onderwerp 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater goed-slecht 
1,000 ,832 

ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater positief-negatief 
1,000 ,870 

ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater gunstig-ongunstig 
1,000 ,690 

ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater onschadelijk-schadelijk 
1,000 ,231 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,623 65,571 65,571 2,623 65,571 65,571 

2 ,847 21,176 86,747    

3 ,414 10,361 97,108    

4 ,116 2,892 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Rotated Component Matrix

a
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a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 

III. Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen en acties 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Gsm-straling/fluor in drinkwater heeft 

negatieve gevolgen voor de 

gezondheid 

1,000 ,573 

De overheid moet strenger toezien op 

de gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

1,000 ,692 

De gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater moeten verder worden 

onderzocht 

1,000 ,588 

Hoe groot acht u de kans dat u meer 

informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

1,000 ,808 

Hoe groot acht u de kans dat u 

anderen gaat vertellen over de 

gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

1,000 ,794 

Hoe groot acht u de kans dat u 

bewuster gaat nadenken over uw 

telefoongebruik/drinkwaterconsumpti

e 

1,000 ,802 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,003 50,057 50,057 3,003 50,057 50,057 2,392 39,862 39,862 

2 1,254 20,903 70,960 1,254 20,903 70,960 1,866 31,098 70,960 

3 ,682 11,362 82,322       

4 ,485 8,076 90,398       

5 ,295 4,914 95,312       

6 ,281 4,688 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 

Gsm-straling/fluor in drinkwater heeft 

negatieve gevolgen voor de gezondheid 
 ,740 

De overheid moet strenger toezien op 

de gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

 ,797 

De gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater moeten verder worden 

onderzocht 

 ,762 

Hoe groot acht u de kans dat u meer 

informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

,891  

Hoe groot acht u de kans dat u anderen 

gaat vertellen over de gevolgen van 

gsm-straling/fluor in drinkwater 

,871  

Hoe groot acht u de kans dat u 

bewuster gaat nadenken over uw 

telefoongebruik/drinkwaterconsumptie 

,866  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

IV. Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Dit nieuwsbericht lijkt mij waardevol-

niet waardevol 
1,000 ,789 

Dit nieuwsbericht lijkt mij nuttig-niet 

nuttig 
1,000 ,727 

Dit nieuwsbericht lijkt mij boeiend-

niet boeiend 
1,000 ,586 

Dit nieuwsbericht lijkt mij plezierig-

niet plezierig 
1,000 ,377 

Dit nieuwsbericht lijkt mij 

bevredigend-niet bevredigend 
1,000 ,536 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,015 60,304 60,304 3,015 60,304 60,304 

2 ,895 17,893 78,197    

3 ,563 11,260 89,457    

4 ,424 8,489 97,946    

5 ,103 2,054 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Rotated Component Matrix

a
 

 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 

 

V. Attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

eerlijk-niet eerlijk 
1,000 ,693 

Het Gezondheidscentrum gemaakt-

niet gemaakt 
1,000 ,532 

Het Gezondheidscentrum te 

vertrouwen-niet te vertrouwen 
1,000 ,733 

Het Gezondheidscentrum 

deugdzaam-niet deugdzaam 
1,000 ,673 

Het Gezondheidscentrum niet 

corrupt-corrupt 
1,000 ,599 

Het Gezondheidscentrum intelligent-

niet intelligent 
1,000 ,732 

Het Gezondheidscentrum ervaren-

niet ervaren 
1,000 ,831 
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Het Gezondheidscentrum competent-

niet competent 
1,000 ,802 

Het Gezondheidscentrum goed 

geînformeerd-niet goed geïnformeerd 
1,000 ,742 

Het Gezondheidscentrum capabel-

niet capabel 
1,000 ,843 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,900 59,004 59,004 5,900 59,004 59,004 4,123 41,229 41,229 

2 1,279 12,792 71,795 1,279 12,792 71,795 3,057 30,567 71,795 

3 ,606 6,055 77,851       

4 ,563 5,633 83,484       

5 ,432 4,320 87,804       

6 ,387 3,866 91,670       

7 ,312 3,118 94,788       

8 ,201 2,012 96,800       

9 ,181 1,813 98,613       

10 ,139 1,387 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 

Het Gezondheidscentrum lijkt mij eerlijk-

niet eerlijk 
 ,764 

Het Gezondheidscentrum gemaakt-niet 

gemaakt 
 -,655 

Het Gezondheidscentrum te 

vertrouwen-niet te vertrouwen 
,515 ,684 

Het Gezondheidscentrum deugdzaam-

niet deugdzaam 
 ,759 

Het Gezondheidscentrum niet corrupt-

corrupt 
 ,773 
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Het Gezondheidscentrum intelligent-niet 

intelligent 
,833  

Het Gezondheidscentrum ervaren-niet 

ervaren 
,875  

Het Gezondheidscentrum competent-

niet competent 
,814  

Het Gezondheidscentrum goed 

geînformeerd-niet goed geïnformeerd 
,825  

Het Gezondheidscentrum capabel-niet 

capabel 
,863  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 
VI. Attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

eerlijk-niet eerlijk 
1,000 ,609 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

te vertrouwen-niet te vertrouwen 
1,000 ,556 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

deugdzaam-niet deugdzaam 
1,000 ,558 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

niet corrupt-corrupt 
1,000 ,731 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

intelligent-niet intelligent 
1,000 ,656 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

ervaren-niet ervaren 
1,000 ,528 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

competent-niet competent 
1,000 ,644 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

goed geïnformeerd-niet goed 

geïnformeerd 

1,000 ,634 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

capabel-niet capabel 
1,000 ,788 

nieuwfacebookgemaakt 1,000 ,307 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,896 48,958 48,958 4,896 48,958 48,958 4,546 45,455 45,455 

2 1,115 11,154 60,111 1,115 11,154 60,111 1,466 14,656 60,111 

3 ,982 9,822 69,933       

4 ,758 7,584 77,517       

5 ,654 6,537 84,054       

6 ,468 4,675 88,729       

7 ,398 3,979 92,708       

8 ,310 3,102 95,810       

9 ,216 2,162 97,972       

10 ,203 2,028 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

eerlijk-niet eerlijk 
,765  

Facebookpagina's als bron lijken mij te 

vertrouwen-niet te vertrouwen 
,654  

Facebookpagina's als bron lijken mij 

deugdzaam-niet deugdzaam 
,656  

Facebookpagina's als bron lijken mij 

niet corrupt-corrupt 
 ,854 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

intelligent-niet intelligent 
,808  

Facebookpagina's als bron lijken mij 

ervaren-niet ervaren 
,711  

Facebookpagina's als bron lijken mij 

competent-niet competent 
,727  

Facebookpagina's als bron lijken mij 

goed geïnformeerd-niet goed 

geïnformeerd 

,781  

Facebookpagina's als bron lijken mij 

capabel-niet capabel 
,888  

nieuwfacebookgemaakt  ,541 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

5. Cronbach's Alfa 

 

I. Ergernis 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,690 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ik stoor mij aan dit soort berichten 7,08 6,565 ,642 ,403 

Dit soort berichten ergeren mij 7,24 6,328 ,743 ,263 

Ik wind mij op over dit soort kwesties 8,44 10,515 ,209 ,919 

 

 

II. Attitude ten aanzien van het onderwerp 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,786 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater goed-slecht 
8,74 10,808 ,728 ,673 

ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater positief-negatief 
8,75 10,517 ,782 ,647 

ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater gunstig-ongunstig 
8,57 10,350 ,641 ,709 



76 
 

ik vind gsm-straling/fluor in 

drinkwater onschadelijk-schadelijk 
7,86 12,225 ,323 ,884 

 

 

III. Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,685 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Gsm-straling/fluor in drinkwater heeft 

negatieve gevolgen voor de 

gezondheid 

10,66 5,228 ,475 ,627 

De overheid moet strenger toezien 

op de gevolgen van gsm-

straling/fluor in drinkwater 

10,70 3,744 ,578 ,486 

De gevolgen van gsm-straling/fluor 

in drinkwater moeten verder worden 

onderzocht 

9,47 4,885 ,463 ,637 

 
 

IV. Attitude ten aanzien van eventuele acties 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,875 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
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Hoe groot acht u de kans dat u meer 

informatie gaat opzoeken over de 

gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

5,25 11,098 ,757 ,824 

Hoe groot acht u de kans dat u 

anderen gaat vertellen over de 

gevolgen van gsm-straling/fluor in 

drinkwater 

5,47 11,484 ,757 ,825 

Hoe groot acht u de kans dat u 

bewuster gaat nadenken over uw 

telefoongebruik/drinkwaterconsumpti

e 

5,10 10,798 ,763 ,819 

 

 
V. Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,831 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Dit nieuwsbericht lijkt mij waardevol-

niet waardevol 
11,78 19,426 ,788 ,746 

Dit nieuwsbericht lijkt mij nuttig-niet 

nuttig 
11,50 20,596 ,739 ,764 

Dit nieuwsbericht lijkt mij boeiend-

niet boeiend 
11,90 20,960 ,625 ,803 

Dit nieuwsbericht lijkt mij plezierig-

niet plezierig 
13,14 27,071 ,457 ,839 

Dit nieuwsbericht lijkt mij 

bevredigend-niet bevredigend 
13,16 25,994 ,581 ,814 

 

 

VI. Subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,786 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Het Gezondheidscentrum lijkt mij 

eerlijk-niet eerlijk 
13,40 10,015 ,666 ,694 

Het Gezondheidscentrum 

deugdzaam-niet deugdzaam 
13,54 11,632 ,642 ,713 

Het Gezondheidscentrum niet 

corrupt-corrupt 
12,86 11,134 ,534 ,767 

nieuwgemaaktgezondheid 14,11 12,121 ,549 ,755 

 

 

VII. Objectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,932 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Het Gezondheidscentrum intelligent-

niet intelligent 
17,15 24,533 ,761 ,927 

Het Gezondheidscentrum ervaren-

niet ervaren 
16,99 23,606 ,853 ,910 

Het Gezondheidscentrum 

competent-niet competent 
17,03 24,050 ,840 ,913 

Het Gezondheidscentrum goed 

geînformeerd-niet goed 

geïnformeerd 

17,31 23,368 ,780 ,925 

Het Gezondheidscentrum capabel-

niet capabel 
17,08 23,307 ,871 ,907 
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VIII. Attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,902 8 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

eerlijk-niet eerlijk 
21,86 53,657 ,702 ,889 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

te vertrouwen-niet te vertrouwen 
21,99 56,879 ,645 ,894 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

deugdzaam-niet deugdzaam 
21,61 56,564 ,644 ,894 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

intelligent-niet intelligent 
21,81 56,075 ,682 ,891 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

ervaren-niet ervaren 
21,83 56,425 ,633 ,895 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

competent-niet competent 
21,70 55,566 ,715 ,888 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

goed geïnformeerd-niet goed 

geïnformeerd 

21,62 53,531 ,712 ,888 

Facebookpagina's als bron lijken mij 

capabel-niet capabel 
21,60 52,949 ,797 ,880 

 

 

6. Constructie van de reacties 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Aantal woorden reactie 100 0 123 36,94 25,304 

Valid N (listwise) 100     
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De proefpersoon geeft reactie op standpunt/op andere reactie/beide/redactioneel commentaar/niet goed begrepen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Geeft reactie op het standpunt van 

het artikel 
82 82,0 82,0 82,0 

Geeft reactie op een andere reactie 4 4,0 4,0 86,0 

Geeft zowel reactie op het standpunt 

als op een andere reactie 
7 7,0 7,0 93,0 

Geeft redactioneel commentaar op 

de tekst 
2 2,0 2,0 95,0 

Heeft de tekst niet goed begrepene 

of de reactie slaat nergens op 
5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het artikel? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Mee oneens 19 19,0 20,0 20,0 

Beetje mee oneens 14 14,0 14,7 34,7 

Noch mee oneens, noch mee eens 32 32,0 33,7 68,4 

Beetje mee eens 18 18,0 18,9 87,4 

Mee eens 12 12,0 12,6 100,0 

Total 95 95,0 100,0  

Missing 999 5 5,0   

Total 100 100,0   

 

 

 

7. Univariate variantieanalyse van de vragenlijst met als onafhankelijke variabele de stimulusversie 

 

I. Ergernis 

 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Ergernis 1-3 
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Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 3,69 1,116 49 

Pro 3,90 1,448 51 

Total 3,80 1,293 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Ergernis 1-3 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 1,015
a
 1 1,015 ,605 ,439 ,006 

Intercept 1439,362 1 1439,362 857,403 ,000 ,897 

stimulus 1,015 1 1,015 ,605 ,439 ,006 

Error 164,517 98 1,679    

Total 1607,000 100     

Corrected Total 165,532 99     
a. R Squared = ,006 (Adjusted R Squared = -,004) 

 

II. Attitude ten aanzien van het onderwerp 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 4-7 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 3,01 1,081 49 

Pro 2,61 1,047 51 

Total 2,81 1,077 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 4-7 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 3,948
a
 1 3,948 3,488 ,065 ,034 

Intercept 790,123 1 790,123 698,158 ,000 ,877 

stimulus 3,948 1 3,948 3,488 ,065 ,034 

Error 110,909 98 1,132    
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Total 903,063 100     

Corrected Total 114,857 99     
a. R Squared = ,034 (Adjusted R Squared = ,025) 

 

III. Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 2 8-10 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 5,20 ,799 49 

Pro 5,08 1,157 51 

Total 5,14 ,994 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 2 8-10 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model ,374
a
 1 ,374 ,376 ,541 ,004 

Intercept 2643,874 1 2643,874 2656,467 ,000 ,964 

stimulus ,374 1 ,374 ,376 ,541 ,004 

Error 97,535 98 ,995    

Total 2741,583 100     

Corrected Total 97,910 99     
a. R Squared = ,004 (Adjusted R Squared = -,006) 

 

IV. Attitude ten aanzien van eventuele acties 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 3 11-13 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 2,71 1,444 49 

Pro 2,57 1,781 51 

Total 2,64 1,618 100 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 3 11-13 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model ,482
a
 1 ,482 ,183 ,670 ,002 

Intercept 695,655 1 695,655 263,577 ,000 ,729 

stimulus ,482 1 ,482 ,183 ,670 ,002 

Error 258,650 98 2,639    

Total 954,333 100     

Corrected Total 259,132 99     
a. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = -,008) 

 

 

V. Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Nieuwsbericht 14-18 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 3,11 1,196 49 

Pro 3,04 1,154 51 

Total 3,07 1,170 100 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Nieuwsbericht 14-18 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model ,156
a
 1 ,156 ,113 ,737 ,001 

Intercept 945,055 1 945,055 684,739 ,000 ,875 

stimulus ,156 1 ,156 ,113 ,737 ,001 

Error 135,256 98 1,380    

Total 1080,360 100     

Corrected Total 135,412 99     
a. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,009) 

 

VI. Subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 19-23 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 4,60 ,984 49 

Pro 4,39 1,152 51 

Total 4,50 1,073 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 19-23 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 1,084
a
 1 1,084 ,942 ,334 ,010 

Intercept 2022,315 1 2022,315 1757,032 ,000 ,947 

stimulus 1,084 1 1,084 ,942 ,334 ,010 

Error 112,796 98 1,151    

Total 2135,132 100     

Corrected Total 113,880 99     
a. R Squared = ,010 (Adjusted R Squared = -,001) 

 

VII. Objectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Objectief 24-28 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 4,26 1,117 49 

Pro 4,29 1,301 51 

Total 4,28 1,209 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Objectief 24-28 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model ,027
a
 1 ,027 ,018 ,893 ,000 
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Intercept 1829,115 1 1829,115 1239,610 ,000 ,927 

stimulus ,027 1 ,027 ,018 ,893 ,000 

Error 144,605 98 1,476    

Total 1974,760 100     

Corrected Total 144,632 99     
a. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,010) 

 

 

VIII. Attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Facebook 29-38 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 3,13 ,983 49 

Pro 3,09 1,128 51 

Total 3,11 1,054 100 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Facebook 29-38 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model ,049
a
 1 ,049 ,044 ,835 ,000 

Intercept 965,545 1 965,545 860,592 ,000 ,898 

stimulus ,049 1 ,049 ,044 ,835 ,000 

Error 109,952 98 1,122    

Total 1075,656 100     

Corrected Total 110,001 99     
a. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,010) 

 

 

8. Univariate variantieanalyse van de vragenlijst met als onafhankelijke variabele ergernis 
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I. Attitude ten aanzien van het onderwerp 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 4-7 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 2,67 1,528 3 

2 3,00 . 1 

2 3,14 ,651 9 

2 3,00 ,433 3 

3 2,72 ,958 8 

3 3,64 1,282 7 

3 3,28 1,003 9 

4 2,69 ,894 8 

4 2,91 1,093 17 

4 2,50 1,018 8 

5 2,11 1,298 7 

5 1,93 1,058 7 

5 3,44 ,515 4 

6 1,75 . 1 

6 2,50 ,707 2 

6 2,88 1,561 4 

7 3,50 . 1 

7 1,00 . 1 

Total 2,81 1,077 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 4-7 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 24,692
a
 17 1,452 1,321 ,201 ,215 

Intercept 350,464 1 350,464 318,727 ,000 ,795 

ErgernisSamen 24,692 17 1,452 1,321 ,201 ,215 

Error 90,165 82 1,100    

Total 903,063 100     

Corrected Total 114,857 99     
a. R Squared = ,215 (Adjusted R Squared = ,052) 

 

II. Attitude ten aanzien van eventuele gevolgen 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 2 8-10 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 6,11 1,018 3 

2 7,00 . 1 

2 4,89 1,667 9 

2 4,89 1,711 3 

3 5,54 ,616 8 

3 5,10 ,600 7 

3 5,59 ,830 9 

4 5,19 ,573 8 

4 5,14 ,834 17 

4 5,04 1,030 8 

5 4,81 ,979 7 

5 5,14 ,836 7 

5 4,83 ,638 4 

6 4,00 . 1 

6 4,67 ,471 2 

6 4,42 1,198 4 

7 3,67 . 1 

7 7,00 . 1 

Total 5,14 ,994 100 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 2 8-10 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 20,901
a
 17 1,229 1,309 ,208 ,213 

Intercept 1281,655 1 1281,655 1364,717 ,000 ,943 

ErgernisSamen 20,901 17 1,229 1,309 ,208 ,213 

Error 77,009 82 ,939    

Total 2741,583 100     

Corrected Total 97,910 99     
a. R Squared = ,213 (Adjusted R Squared = ,050) 

 

III. Attitude ten aanzien van eventuele acties 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 3 11-13 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 3,56 2,219 3 

2 6,00 . 1 
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2 2,52 1,492 9 

2 3,89 2,219 3 

3 2,33 1,024 8 

3 2,81 1,200 7 

3 3,37 2,111 9 

4 2,38 1,485 8 

4 2,92 1,762 17 

4 1,96 1,302 8 

5 2,67 1,826 7 

5 1,81 1,464 7 

5 1,92 ,788 4 

6 1,67 . 1 

6 2,00 ,000 2 

6 1,92 ,631 4 

7 6,33 . 1 

7 1,00 . 1 

Total 2,64 1,618 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Onderwerp 3 11-13 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 57,112
a
 17 3,360 1,364 ,177 ,220 

Intercept 385,874 1 385,874 156,626 ,000 ,656 

ErgernisSamen 57,112 17 3,360 1,364 ,177 ,220 

Error 202,020 82 2,464    

Total 954,333 100     

Corrected Total 259,132 99     
a. R Squared = ,220 (Adjusted R Squared = ,059) 

 

 

IV. Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Nieuwsbericht 14-18 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 3,67 1,724 3 

2 4,00 . 1 
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2 3,04 1,117 9 

2 4,27 ,577 3 

3 3,38 ,838 8 

3 3,94 1,094 7 

3 3,53 1,503 9 

4 3,13 1,190 8 

4 2,99 1,103 17 

4 2,65 ,563 8 

5 3,23 1,344 7 

5 2,31 1,038 7 

5 2,90 ,931 4 

6 1,00 . 1 

6 1,50 ,707 2 

6 2,80 ,816 4 

7 2,20 . 1 

7 1,00 . 1 

Total 3,07 1,170 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Nieuwsbericht 14-18 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 34,629
a
 17 2,037 1,657 ,068 ,256 

Intercept 393,386 1 393,386 320,070 ,000 ,796 

ErgernisSamen 34,629 17 2,037 1,657 ,068 ,256 

Error 100,783 82 1,229    

Total 1080,360 100     

Corrected Total 135,412 99     
a. R Squared = ,256 (Adjusted R Squared = ,101) 

 

 

V. Subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 19-23 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 4,67 1,155 3 

2 4,50 . 1 

2 4,44 ,671 9 

2 4,75 ,433 3 
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3 5,32 ,608 8 

3 4,71 ,871 7 

3 5,22 1,049 9 

4 4,75 ,423 8 

4 4,21 ,957 17 

4 4,44 ,923 8 

5 4,46 1,350 7 

5 4,82 1,412 7 

5 4,19 1,161 4 

6 3,75 . 1 

6 3,75 ,000 2 

6 3,13 1,164 4 

7 2,75 . 1 

7 1,00 . 1 

Total 4,50 1,073 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 19-23 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 38,417
a
 17 2,260 2,456 ,004 ,337 

Intercept 830,115 1 830,115 902,026 ,000 ,917 

ErgernisSamen 38,417 17 2,260 2,456 ,004 ,337 

Error 75,463 82 ,920    

Total 2135,132 100     

Corrected Total 113,880 99     
a. R Squared = ,337 (Adjusted R Squared = ,200) 

 

VI. Objectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Objectief 24-28 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 4,20 1,311 3 

2 4,00 . 1 

2 4,27 1,158 9 

2 5,27 ,462 3 

3 5,13 ,732 8 

3 4,57 ,969 7 

3 5,29 1,253 9 

4 4,50 ,370 8 
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4 3,52 1,082 17 

4 3,85 ,657 8 

5 4,34 1,330 7 

5 4,51 1,290 7 

5 4,40 ,673 4 

6 1,60 . 1 

6 3,30 ,990 2 

6 3,00 1,532 4 

7 3,00 . 1 

7 7,00 . 1 

Total 4,28 1,209 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Objectief 24-28 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 55,396
a
 17 3,259 2,994 ,000 ,383 

Intercept 849,774 1 849,774 780,874 ,000 ,905 

ErgernisSamen 55,396 17 3,259 2,994 ,000 ,383 

Error 89,235 82 1,088    

Total 1974,760 100     

Corrected Total 144,632 99     
a. R Squared = ,383 (Adjusted R Squared = ,255) 

 

 

VII. Attitude ten aanzien van Facebookpagina's als bron 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Facebook 29-38 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 3,88 ,125 3 

2 3,25 . 1 

2 2,39 ,722 9 

2 3,58 ,688 3 

3 3,78 ,913 8 

3 3,39 ,758 7 

3 3,50 1,081 9 

4 3,34 1,037 8 

4 2,83 ,738 17 

4 3,41 ,608 8 
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5 2,96 1,607 7 

5 3,23 1,832 7 

5 3,34 ,624 4 

6 2,75 . 1 

6 1,94 ,619 2 

6 1,56 ,525 4 

7 2,38 . 1 

7 4,00 . 1 

Total 3,11 1,054 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Facebook 29-38 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 29,386
a
 17 1,729 1,758 ,048 ,267 

Intercept 456,533 1 456,533 464,379 ,000 ,850 

ErgernisSamen 29,386 17 1,729 1,758 ,048 ,267 

Error 80,615 82 ,983    

Total 1075,656 100     

Corrected Total 110,001 99     
a. R Squared = ,267 (Adjusted R Squared = ,115) 

 

 

9. Scatter/dot-grafiek effect 'Ergernis' op afhankelijke variabelen 

 

I. Subjectieve attitude t.a.v. Gezondheidscentrum 
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II. Objectieve attitude t.a.v. Gezondheidscentrum 
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III. Attitude t.a.v. Facebookpagina's als bron 

 

 

 
IV. Instemming met het onderwerp van het artikel 
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10. One-way Anova van de vragenlijst met Facebookgebruik als factor 

 

 
Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Ergernis 1-3 

0-2 uur 31 4,05 1,629 ,293 3,46 4,65 1 7 

3-9 uur 36 3,41 1,039 ,173 3,06 3,76 1 5 

10 uur en meer 31 3,95 1,132 ,203 3,53 4,36 2 6 

Total 98 3,78 1,300 ,131 3,52 4,04 1 7 

Attitude Onderwerp 4-7 

0-2 uur 31 2,58 1,215 ,218 2,13 3,03 1 5 

3-9 uur 36 3,13 ,994 ,166 2,80 3,47 1 5 

10 uur en meer 31 2,69 ,991 ,178 2,33 3,06 1 6 

Total 98 2,82 1,085 ,110 2,60 3,04 1 6 

Attitude Onderwerp 2 8-10 

0-2 uur 31 5,20 1,363 ,245 4,70 5,70 1 7 

3-9 uur 36 5,08 ,707 ,118 4,84 5,32 4 6 

10 uur en meer 31 5,13 ,897 ,161 4,80 5,46 3 7 

Total 98 5,13 1,003 ,101 4,93 5,34 1 7 

Attitude Onderwerp 3 11-13 

0-2 uur 31 2,65 1,828 ,328 1,97 3,32 1 7 

3-9 uur 36 3,03 1,580 ,263 2,49 3,56 1 6 

10 uur en meer 31 2,24 1,394 ,250 1,73 2,75 1 6 

Total 98 2,66 1,626 ,164 2,33 2,98 1 7 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 

0-2 uur 31 3,15 1,341 ,241 2,66 3,65 1 6 

3-9 uur 36 3,24 ,966 ,161 2,92 3,57 1 5 

10 uur en meer 31 2,85 1,174 ,211 2,41 3,28 1 5 

Total 98 3,09 1,161 ,117 2,86 3,32 1 6 

Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 0-2 uur 31 4,11 1,210 ,217 3,66 4,55 1 7 
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19-23 3-9 uur 36 4,63 ,852 ,142 4,34 4,92 3 6 

10 uur en meer 31 4,70 1,115 ,200 4,29 5,11 2 7 

Total 98 4,49 1,081 ,109 4,27 4,70 1 7 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 

0-2 uur 31 4,30 1,172 ,210 3,87 4,73 1 7 

3-9 uur 36 4,21 1,180 ,197 3,81 4,60 2 6 

10 uur en meer 31 4,32 1,335 ,240 3,83 4,81 2 7 

Total 98 4,27 1,217 ,123 4,03 4,52 1 7 

Attitude Facebook 29-38 

0-2 uur 31 2,73 1,011 ,182 2,36 3,10 1 5 

3-9 uur 36 3,34 ,871 ,145 3,05 3,64 2 6 

10 uur en meer 31 3,28 1,170 ,210 2,85 3,71 1 6 

Total 98 3,13 1,043 ,105 2,92 3,34 1 6 

 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ergernis 1-3 

Between Groups 8,177 2 4,089 2,492 ,088 

Within Groups 155,845 95 1,640   

Total 164,023 97    

Attitude Onderwerp 4-7 

Between Groups 5,775 2 2,887 2,532 ,085 

Within Groups 108,323 95 1,140   

Total 114,098 97    

Attitude Onderwerp 2 8-10 

Between Groups ,264 2 ,132 ,129 ,879 

Within Groups 97,328 95 1,025   

Total 97,592 97    

Attitude Onderwerp 3 11-13 

Between Groups 10,433 2 5,217 2,015 ,139 

Within Groups 245,890 95 2,588   

Total 256,323 97    

Attitude Nieuwsbericht 14-18 

Between Groups 2,847 2 1,424 1,057 ,352 

Within Groups 127,962 95 1,347   

Total 130,810 97    

Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 

19-23 

Between Groups 6,648 2 3,324 2,961 ,057 

Within Groups 106,658 95 1,123   

Total 113,306 97    

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 

Between Groups ,249 2 ,125 ,083 ,921 

Within Groups 143,451 95 1,510   
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Total 143,700 97    

Attitude Facebook 29-38 

Between Groups 7,190 2 3,595 3,474 ,035 

Within Groups 98,307 95 1,035   

Total 105,497 97    

 

 

11. Multivariate variantieanalyse van de vragenlijst 

I. Ergernis als covariaat 

 
Multivariate Tests

a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,921 132,035
b
 8,000 90,000 ,000 ,921 

Wilks' Lambda ,079 132,035
b
 8,000 90,000 ,000 ,921 

Hotelling's Trace 11,736 132,035
b
 8,000 90,000 ,000 ,921 

Roy's Largest Root 11,736 132,035
b
 8,000 90,000 ,000 ,921 

stimulus * ErgernisSamen 

Pillai's Trace ,356 2,460 16,000 182,000 ,002 ,178 

Wilks' Lambda ,662 2,576
b
 16,000 180,000 ,001 ,186 

Hotelling's Trace ,484 2,691 16,000 178,000 ,001 ,195 

Roy's Largest Root ,420 4,779
c
 8,000 91,000 ,000 ,296 

a. Design: Intercept + stimulus * ErgernisSamen 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 

Attitude Onderwerp 4-7 6,514
a
 2 3,257 2,916 ,059 ,057 

Attitude Onderwerp 2 8-10 4,306
b
 2 2,153 2,231 ,113 ,044 

Attitude Onderwerp 3 11-13 9,279
c
 2 4,639 1,801 ,171 ,036 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 16,763
d
 2 8,382 6,852 ,002 ,124 

Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
15,251

e
 2 7,626 7,500 ,001 ,134 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
7,834

f
 2 3,917 2,777 ,067 ,054 

Attitude Facebook 29-38 4,063
g
 2 2,031 1,860 ,161 ,037 

Aantal woorden reactie 2090,550
h
 2 1045,275 1,654 ,197 ,033 

Intercept 
Attitude Onderwerp 4-7 112,987 1 112,987 101,158 ,000 ,510 

Attitude Onderwerp 2 8-10 332,038 1 332,038 344,086 ,000 ,780 
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Attitude Onderwerp 3 11-13 126,562 1 126,562 49,135 ,000 ,336 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 185,785 1 185,785 151,886 ,000 ,610 

Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
315,190 1 315,190 309,984 ,000 ,762 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
263,888 1 263,888 187,116 ,000 ,659 

Attitude Facebook 29-38 136,713 1 136,713 125,179 ,000 ,563 

Aantal woorden reactie 10613,290 1 10613,290 16,795 ,000 ,148 

stimulus * ErgernisSamen 

Attitude Onderwerp 4-7 6,514 2 3,257 2,916 ,059 ,057 

Attitude Onderwerp 2 8-10 4,306 2 2,153 2,231 ,113 ,044 

Attitude Onderwerp 3 11-13 9,279 2 4,639 1,801 ,171 ,036 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 16,763 2 8,382 6,852 ,002 ,124 

Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
15,251 2 7,626 7,500 ,001 ,134 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
7,834 2 3,917 2,777 ,067 ,054 

Attitude Facebook 29-38 4,063 2 2,031 1,860 ,161 ,037 

Aantal woorden reactie 2090,550 2 1045,275 1,654 ,197 ,033 

Error 

Attitude Onderwerp 4-7 108,343 97 1,117    

Attitude Onderwerp 2 8-10 93,604 97 ,965    

Attitude Onderwerp 3 11-13 249,853 97 2,576    

Attitude Nieuwsbericht 14-18 118,649 97 1,223    
Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
98,629 97 1,017    

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
136,798 97 1,410    

Attitude Facebook 29-38 105,938 97 1,092    

Aantal woorden reactie 61297,090 97 631,929    

Total 

Attitude Onderwerp 4-7 903,063 100     

Attitude Onderwerp 2 8-10 2741,583 100     

Attitude Onderwerp 3 11-13 954,333 100     

Attitude Nieuwsbericht 14-18 1080,360 100     
Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
2135,132 100     

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
1974,760 100     

Attitude Facebook 29-38 1075,656 100     

Aantal woorden reactie 199844,000 100     

Corrected Total Attitude Onderwerp 4-7 114,857 99     
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Attitude Onderwerp 2 8-10 97,910 99     

Attitude Onderwerp 3 11-13 259,132 99     

Attitude Nieuwsbericht 14-18 135,412 99     
Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
113,880 99     

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
144,632 99     

Attitude Facebook 29-38 110,001 99     

Aantal woorden reactie 63387,640 99     
a. R Squared = ,057 (Adjusted R Squared = ,037) 

b. R Squared = ,044 (Adjusted R Squared = ,024) 

c. R Squared = ,036 (Adjusted R Squared = ,016) 

d. R Squared = ,124 (Adjusted R Squared = ,106) 

e. R Squared = ,134 (Adjusted R Squared = ,116) 

f. R Squared = ,054 (Adjusted R Squared = ,035) 

g. R Squared = ,037 (Adjusted R Squared = ,017) 

h. R Squared = ,033 (Adjusted R Squared = ,013) 

 

 

II. Facebookgebruik als covariaat 

 
Multivariate Tests

a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,941 175,227
b
 8,000 88,000 ,000 ,941 

Wilks' Lambda ,059 175,227
b
 8,000 88,000 ,000 ,941 

Hotelling's Trace 15,930 175,227
b
 8,000 88,000 ,000 ,941 

Roy's Largest Root 15,930 175,227
b
 8,000 88,000 ,000 ,941 

stimulus * facebookuur 

Pillai's Trace ,172 1,046 16,000 178,000 ,411 ,086 

Wilks' Lambda ,832 1,059
b
 16,000 176,000 ,398 ,088 

Hotelling's Trace ,197 1,072 16,000 174,000 ,385 ,090 

Roy's Largest Root ,170 1,889
c
 8,000 89,000 ,072 ,145 

a. Design: Intercept + stimulus * facebookuur 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 
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Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 

Ergernis 1-3 ,211
a
 2 ,106 ,061 ,941 ,001 

Attitude Onderwerp 4-7 2,446
b
 2 1,223 1,041 ,357 ,021 

Attitude Onderwerp 2 8-10 ,228
c
 2 ,114 ,111 ,895 ,002 

Attitude Onderwerp 3 11-13 2,854
d
 2 1,427 ,535 ,587 ,011 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 1,489
e
 2 ,744 ,547 ,581 ,011 

Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
5,479

f
 2 2,739 2,414 ,095 ,048 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
1,130

g
 2 ,565 ,376 ,687 ,008 

Attitude Facebook 29-38 4,695
h
 2 2,348 2,213 ,115 ,045 

Intercept 

Ergernis 1-3 201,955 1 201,955 117,121 ,000 ,552 

Attitude Onderwerp 4-7 99,047 1 99,047 84,275 ,000 ,470 

Attitude Onderwerp 2 8-10 362,037 1 362,037 353,246 ,000 ,788 

Attitude Onderwerp 3 11-13 125,994 1 125,994 47,222 ,000 ,332 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 154,455 1 154,455 113,464 ,000 ,544 

Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
202,491 1 202,491 178,403 ,000 ,653 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
240,954 1 240,954 160,557 ,000 ,628 

Attitude Facebook 29-38 89,086 1 89,086 83,958 ,000 ,469 

stimulus * facebookuur 

Ergernis 1-3 ,211 2 ,106 ,061 ,941 ,001 

Attitude Onderwerp 4-7 2,446 2 1,223 1,041 ,357 ,021 

Attitude Onderwerp 2 8-10 ,228 2 ,114 ,111 ,895 ,002 

Attitude Onderwerp 3 11-13 2,854 2 1,427 ,535 ,587 ,011 

Attitude Nieuwsbericht 14-18 1,489 2 ,744 ,547 ,581 ,011 

Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
5,479 2 2,739 2,414 ,095 ,048 

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
1,130 2 ,565 ,376 ,687 ,008 

Attitude Facebook 29-38 4,695 2 2,348 2,213 ,115 ,045 

Error 

Ergernis 1-3 163,812 95 1,724    

Attitude Onderwerp 4-7 111,652 95 1,175    

Attitude Onderwerp 2 8-10 97,364 95 1,025    

Attitude Onderwerp 3 11-13 253,469 95 2,668    

Attitude Nieuwsbericht 14-18 129,321 95 1,361    
Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
107,827 95 1,135    

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
142,570 95 1,501    

Attitude Facebook 29-38 100,802 95 1,061    
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Total 

Ergernis 1-3 1566,000 98     

Attitude Onderwerp 4-7 892,813 98     

Attitude Onderwerp 2 8-10 2681,028 98     

Attitude Onderwerp 3 11-13 947,889 98     

Attitude Nieuwsbericht 14-18 1066,400 98     
Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
2087,319 98     

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
1931,720 98     

Attitude Facebook 29-38 1065,656 98     

Corrected Total 

Ergernis 1-3 164,023 97     

Attitude Onderwerp 4-7 114,098 97     

Attitude Onderwerp 2 8-10 97,592 97     

Attitude Onderwerp 3 11-13 256,323 97     

Attitude Nieuwsbericht 14-18 130,810 97     
Attitude Gezondheidscentrum 

Subjectief 19-23 
113,306 97     

Attitude Gezondheidscentrum Objectief 

24-28 
143,700 97     

Attitude Facebook 29-38 105,497 97     
a. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,020) 

b. R Squared = ,021 (Adjusted R Squared = ,001) 

c. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = -,019) 

d. R Squared = ,011 (Adjusted R Squared = -,010) 

e. R Squared = ,011 (Adjusted R Squared = -,009) 

f. R Squared = ,048 (Adjusted R Squared = ,028) 

g. R Squared = ,008 (Adjusted R Squared = -,013) 

h. R Squared = ,045 (Adjusted R Squared = ,024) 

 

12. Interactieanalyse van de vragenlijst met 'Ergernis' als covariaat 

 

I. Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Nieuwsbericht 14-18 
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Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 3,11 1,196 49 

Pro 3,04 1,154 51 

Total 3,07 1,170 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Nieuwsbericht 14-18 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 17,357
a
 3 5,786 4,705 ,004 ,128 

Intercept 182,265 1 182,265 148,214 ,000 ,607 

stimulus ,594 1 ,594 ,483 ,489 ,005 

stimulus * ErgernisSamen 17,201 2 8,601 6,994 ,001 ,127 

Error 118,055 96 1,230    

Total 1080,360 100     

Corrected Total 135,412 99     
a. R Squared = ,128 (Adjusted R Squared = ,101) 

 

II. Subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 19-23 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 4,60 ,984 49 

Pro 4,39 1,152 51 

Total 4,50 1,073 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Attitude Gezondheidscentrum Subjectief 19-23 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 15,267
a
 3 5,089 4,954 ,003 ,134 

Intercept 301,168 1 301,168 293,186 ,000 ,753 

stimulus ,016 1 ,016 ,015 ,902 ,000 

stimulus * ErgernisSamen 14,183 2 7,091 6,904 ,002 ,126 
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Error 98,614 96 1,027    

Total 2135,132 100     

Corrected Total 113,880 99     
a. R Squared = ,134 (Adjusted R Squared = ,107) 

 

13. Scatter/Dot-grafiek effect 'Ergernis' op afhankelijke variabelen met stimulusversie als modererende factor 

 

I. Attitude ten aanzien van het nieuwsbericht 

 

 
 

II. Subjectieve attitude ten aanzien van het Gezondheidscentrum 
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14. Univariate variantieanalyse van de reacties met als onafhankelijke variabele de stimulusversie 

 

I. Aantal woorden 

 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Aantal woorden reactie 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 42,49 29,700 49 

Pro 31,61 19,020 51 

Total 36,94 25,304 100 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Aantal woorden reactie 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 2959,238
a
 1 2959,238 4,799 ,031 ,047 

Intercept 137206,598 1 137206,598 222,515 ,000 ,694 

stimulus 2959,238 1 2959,238 4,799 ,031 ,047 

Error 60428,402 98 616,616    

Total 199844,000 100     

Corrected Total 63387,640 99     
a. R Squared = ,047 (Adjusted R Squared = ,037) 

 

II. Instemming met het onderwerp 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het 

artikel? 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 2,57 1,137 49 

Pro 3,24 1,353 46 

Total 2,89 1,284 95 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het artikel? 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 10,578
a
 1 10,578 6,814 ,011 ,068 

Intercept 801,062 1 801,062 516,028 ,000 ,847 

stimulus 10,578 1 10,578 6,814 ,011 ,068 

Error 144,370 93 1,552    

Total 951,000 95     

Corrected Total 154,947 94     
a. R Squared = ,068 (Adjusted R Squared = ,058) 
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15. Univariate variantieanalyse van de reacties met als onafhankelijke variabele ergernis 

 

I. Aantal woorden 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Aantal woorden reactie 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 31,33 9,074 3 

2 123,00 . 1 

2 37,67 32,168 9 

2 40,00 31,607 3 

3 31,37 26,715 8 

3 28,57 16,950 7 

3 39,44 19,080 9 

4 32,38 9,985 8 

4 35,18 24,427 17 

4 31,00 16,053 8 

5 33,29 31,277 7 

5 41,86 29,226 7 

5 44,75 27,873 4 

6 47,00 . 1 

6 34,50 20,506 2 

6 64,25 36,225 4 

7 23,00 . 1 

7 6,00 . 1 

Total 36,94 25,304 100 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Aantal woorden reactie 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 13584,531
a
 17 799,090 1,316 ,204 ,214 

Intercept 77766,500 1 77766,500 128,041 ,000 ,610 

ErgernisSamen 13584,531 17 799,090 1,316 ,204 ,214 

Error 49803,109 82 607,355    

Total 199844,000 100     

Corrected Total 63387,640 99     
a. R Squared = ,214 (Adjusted R Squared = ,051) 
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II. Instemming met het onderwerp 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: In welke mate is de proefpersoon het eens met het 

onderwerp van het artikel? 

Ergernis 1-3 Mean Std. Deviation N 

1 5,00 ,000 3 

2 4,00 . 1 

2 2,89 1,167 9 

2 4,00 1,000 3 

3 3,88 ,835 8 

3 2,43 1,397 7 

3 2,44 1,424 9 

4 2,75 1,035 8 

4 2,71 1,448 17 

4 1,71 ,951 7 

5 3,43 ,787 7 

5 3,00 ,707 5 

5 2,75 ,500 4 

6 1,00 . 1 

6 2,00 . 1 

6 2,50 1,291 4 

7 5,00 . 1 

Total 2,89 1,284 95 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het artikel? 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 51,325
a
 16 3,208 2,415 ,005 ,331 

Intercept 419,009 1 419,009 315,401 ,000 ,802 

ErgernisSamen 51,325 16 3,208 2,415 ,005 ,331 

Error 103,623 78 1,328    

Total 951,000 95     

Corrected Total 154,947 94     
a. R Squared = ,331 (Adjusted R Squared = ,194) 

 

16. One-way Anova van de reacties met Facebookgebruik als factor 
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Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Aantal woorden reactie 

0-2 uur 31 40,52 32,817 5,894 28,48 52,55 0 123 

3-9 uur 36 33,44 21,721 3,620 26,10 40,79 8 100 

10 uur en meer 31 36,35 20,944 3,762 28,67 44,04 7 100 

Total 98 36,60 25,448 2,571 31,50 41,70 0 123 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het artikel? 

0-2 uur 28 3,07 1,303 ,246 2,57 3,58 1 5 

3-9 uur 35 2,91 1,337 ,226 2,46 3,37 1 5 

10 uur en meer 31 2,77 1,203 ,216 2,33 3,22 1 5 

Total 94 2,91 1,276 ,132 2,65 3,18 1 5 

 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Aantal woorden reactie 

Between Groups 835,752 2 417,876 ,641 ,529 

Within Groups 61979,728 95 652,418   

Total 62815,480 97    

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het artikel? 

Between Groups 1,300 2 ,650 ,394 ,675 

Within Groups 150,019 91 1,649   

Total 151,319 93    

 

 

17. Multivariate variantieanalyse van de reacties 

III. Ergernis als covariaat 

 

 
Multivariate Tests

a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,560 57,993
b
 2,000 91,000 ,000 ,560 

Wilks' Lambda ,440 57,993
b
 2,000 91,000 ,000 ,560 

Hotelling's Trace 1,275 57,993
b
 2,000 91,000 ,000 ,560 

Roy's Largest Root 1,275 57,993
b
 2,000 91,000 ,000 ,560 
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stimulus * ErgernisSamen 

Pillai's Trace ,118 2,884 4,000 184,000 ,024 ,059 

Wilks' Lambda ,882 2,940
b
 4,000 182,000 ,022 ,061 

Hotelling's Trace ,133 2,995 4,000 180,000 ,020 ,062 

Roy's Largest Root ,131 6,016
c
 2,000 92,000 ,004 ,116 

a. Design: Intercept + stimulus * ErgernisSamen 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 

Aantal woorden reactie 1710,491
a
 2 855,246 1,331 ,269 ,028 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

16,004
b
 2 8,002 5,298 ,007 ,103 

Intercept 

Aantal woorden reactie 9272,380 1 9272,380 14,425 ,000 ,136 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

140,086 1 140,086 92,757 ,000 ,502 

stimulus * ErgernisSamen 

Aantal woorden reactie 1710,491 2 855,246 1,331 ,269 ,028 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

16,004 2 8,002 5,298 ,007 ,103 

Error 

Aantal woorden reactie 59135,614 92 642,778    
In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

138,943 92 1,510 
   

Total 

Aantal woorden reactie 195379,000 95     
In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

951,000 95 
    

Corrected Total 

Aantal woorden reactie 60846,105 94     
In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

154,947 94 
    

a. R Squared = ,028 (Adjusted R Squared = ,007) 

b. R Squared = ,103 (Adjusted R Squared = ,084) 

 

IV. Facebookgebruik als covariaat 
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Multivariate Tests

a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 

Pillai's Trace ,599 67,298
b
 2,000 90,000 ,000 ,599 

Wilks' Lambda ,401 67,298
b
 2,000 90,000 ,000 ,599 

Hotelling's Trace 1,496 67,298
b
 2,000 90,000 ,000 ,599 

Roy's Largest Root 1,496 67,298
b
 2,000 90,000 ,000 ,599 

stimulus * facebookuur 

Pillai's Trace ,069 1,636 4,000 182,000 ,167 ,035 

Wilks' Lambda ,932 1,621
b
 4,000 180,000 ,171 ,035 

Hotelling's Trace ,072 1,606 4,000 178,000 ,175 ,035 

Roy's Largest Root ,049 2,208
c
 2,000 91,000 ,116 ,046 

a. Design: Intercept + stimulus * facebookuur 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 

Aantal woorden reactie 2189,536
a
 2 1094,768 1,704 ,188 ,036 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

5,578
b
 2 2,789 1,741 ,181 ,037 

Intercept 

Aantal woorden reactie 24526,382 1 24526,382 38,168 ,000 ,295 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

127,425 1 127,425 79,564 ,000 ,466 

stimulus * facebookuur 

Aantal woorden reactie 2189,536 2 1094,768 1,704 ,188 ,036 

In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

5,578 2 2,789 1,741 ,181 ,037 

Error 

Aantal woorden reactie 58475,953 91 642,593    
In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

145,741 91 1,602 
   

Total 

Aantal woorden reactie 192778,000 94     
In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

950,000 94 
    

Corrected Total Aantal woorden reactie 60665,489 93     
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In welke mate is de proefpersoon het 

eens met het onderwerp van het 

artikel? 

151,319 93 
    

a. R Squared = ,036 (Adjusted R Squared = ,015) 

b. R Squared = ,037 (Adjusted R Squared = ,016) 

 

 

18. Interactieanalyse van de reacties met 'Ergernis' als covariaat 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het 

artikel? 

Conditie: Gsm-pro/gsm-contra/fluor-

pro/fluor-contra 

Mean Std. Deviation N 

Contra 2,57 1,137 49 

Pro 3,24 1,353 46 

Total 2,89 1,284 95 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: In welke mate is de proefpersoon het eens met het onderwerp van het artikel? 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 16,004
a
 2 8,002 5,298 ,007 ,103 

Intercept 140,086 1 140,086 92,757 ,000 ,502 

stimulus * ErgernisSamen 16,004 2 8,002 5,298 ,007 ,103 

Error 138,943 92 1,510    

Total 951,000 95     

Corrected Total 154,947 94     
a. R Squared = ,103 (Adjusted R Squared = ,084) 

 

19. Scatter/Dot-grafiek verband 'Ergernis' en 'Instemming met het onderwerp' als afhankelijke variabele 
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