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Samenvatting
In de gezondheidscommunicatie wordt soms geprobeerd om gedrag te beïnvloeden
met cryptische boodschappen. De raadseltjes in die boodschappen zijn vooral bedoeld om gesprekken tussen ontvangers op gang te brengen. Maar gebeurt dat
ook echt?

Net als tegenwoordig in veel commerciële boodschappen gebeurt, kiezen ook ontwerpers van gezondheidsboodschappen soms bewust voor cryptische boodschappen. Daaronder worden verstaan:

met opzet enigszins raadselachtig gemaakte boodschappen
die bedoeld zijn om ontvangers in eerste instantie enigermate in verwarring te brengen en hun daarna een positief
gevoel te bezorgen en/of hen ertoe te brengen met anderen
over de boodschap in gesprek te gaan.
In de Australische advertentie voor Oil of Olaz in Figuur 1 is een voorbeeld te zien
van een cryptische boodschap in de commerciële communicatie.

Figuur 1. Advertentie van Olay/Olaz. © Procter & Gamble Co. / Saatchi & Saatchi Australia, 2000.

Ontwikkelaars van cryptische boodschappen zoals die in Figuur 1 over Oil of Olaz
proberen er bewust voor te zorgen dat de betekenis voor de ontvangers niet direct
helder is. Als een ontvanger van deze reclameboodschap eerst vaststelt dat het om
een raadseltje gaat, en er vervolgens in slaagt – of denkt te slagen – die betekenis
te ontcijferen (‘Als je last hebt van kraaienpoten ben je het best af met crème uit
een potje van Olaz), dan kan dat leiden tot the pleasure of text (McQuarrie &
Mick, 1996). De ontvanger krijgt dan het prettige gevoel dat het hem of haar – als
misschien wel een van de weinigen – is gelukt een slimme en creatieve oplossing
voor het raadseltje te bedenken. Dat prettige gevoel kan doorwerken naar de advertentie, en ook naar het merk en het concrete product dat geadverteerd wordt
(Tanaka, 1992; 1994).

Wat is er al bekend over cryptische boodschappen in de
gezondheidscommunicatie?
Op het gebied van de massamedialegezondheidscommunicatie is er nog een ander
mogelijk positief effect van cryptische boodschappen (zie ook Massamediale gezondheidscommunicatie: drie soorten boodschappen). Ze kunnen de aanleiding zijn tot gesprekken over de onderwerpen waarnaar wordt verwezen (Hoeken, Swanepoel, Saal & Jansen, 2009; Lubinga, Jansen & Maes, 2014). Zulke gesprekken kunnen weer leiden tot een bijstelling van sociale normen, en langs die weg tot gedragsverandering (Chatterjee, Bhanot, Frank, Murphy & Power 2009; Donné,
2018; Donné, Jansen & Hoeks, 2017; Hendriks, 2014; Hendriks, Van den Putte, De
Bruijn & De Vreese, 2014; Southwell & Yzer, 2007). Onderzoek van Van den Putte,
Yzer, Southwell, De Bruijn & Willemsen, 2011) naar gesprekken over antirookcampagnes bracht duidelijke effecten daarvan aan het licht, niet alleen op de gedragsintenties van ontvangers maar ook op hun daadwerkelijke gedrag.
Vanuit het idee dat cryptische gezondheidsboodschappen eerder tot gesprekken
onder jongeren zouden leiden dan gezondheidsboodschappen die direct duidelijk
zijn, ontwikkelde Zuid-Afrikaanse organisatie loveLife voor haar HIV/AIDS-preventiecampagne een hele serie billboards met een bewust raadselachtige vorm en inhoud, zoals die in Figuur 2.

Figuur 2. Poster gebruikt in een loveLife-campagne. © loveLife, 2003.

Met deze afbeelding van een kennelijk verliefd stel met daarbij de tekst ‘Love
100% pure – made to last’wilde loveLife benadrukken hoe belangrijk het is om
trouw te blijven aan de seksuele partner voor wie je ooit gekozen hebt. De ontvanger moest bedenken dat het met pure liefde net zo is als met een spijkerbroek
van het merk Levi’s (zie de verwante vorm van het logo): beide worden gemaakt
om er blijvend – of in elk geval heel lang – plezier van te hebben. Als je voor de
volle honderd procent voor één partner kiest, zal die liefde blijven bestaan, en zul
je ook zelf langer blijven leven omdat je, net als je partner, niet met HIV besmet
wordt, aldus de beoogde interpretatie van de boodschap (Lubinga, 2015; Lubinga,
Schulze, Jansen & Maes, 2010).
De redenering van loveLife was dat de doelgroep (jongeren tussen de twaalf en
zeventien jaar) met haar cryptische boodschappen zou worden aangezet tot het bespreken van HIV, AIDS en andere seksgerelateerde onderwerpen – met hun leeftijdgenoten en met oudere mensen. Volgens Refilwe Africa, voormalig redacteur van
loveLife’s tijdschrift Uncut, werden de campagnes bewust ontworpen om controverse teweeg te brengen en het publiek ertoe aan te zetten HIV en AIDS te bespreken:

We want people to think about our posters. […] At some
point in our campaign, we will get people to wonder. This
creates conversation between parents and children, dialogue between peers. That is exactly what we want to
achieve, that people talk about HIV/AIDS and sex (Hollemans, 2005).
In een radio-interview uit 2006 voegde loveLife’s mediadirecteur Mandla Ndlovu
daar nog het volgende aan toe:

The billboards are there to spark discussion and thought
among people, among women, among men, among everybody. What exactly do the loveLife billboards mean? Ask
your friends (geciteerd in Robbins, 2010, p. 226).
Hoewel de redenering van loveLife zoals in beeld gebracht in Figuur 3 op het eerste gezicht niet onaannemelijk is, ontbreekt het aan theoretische of empirische ondersteuning.

Figuur 3. Model voor de werking van cryptische gezondheidsboodschappen volgens loveLife, gebaseerd op Hollemans (2005) en Robbins (2010).

Is het werkelijk zo dat gebrek aan begrip van een cryptische gezondheidsboodschap ertoe leidt dat ontvangers over de betekenis daarvan in gesprek raken?
Hoeken et al. (2009) beargumenteren dat, anders dan de ontwikkelaars van
loveLife-campagne veronderstellen, lezers en kijkers alleen dan over een gezondheidsboodschap zullen willen praten als ze denken dat ze de betekenis begrijpen.
Ontvangers uit een doelgroep als die van loveLife kunnen daarvoor volgens
Hoeken et al. (2009) twee redenen hebben. Ten eerste kunnen ze hun begrip van
de cryptische boodschap willen demonstreren aan hun leeftijdsgenoten, als ze
denken dat die de boodschap niet begrepen zullen hebben (‘Ik ben zo slim dat ik
deze boodschap kan begrijpen, maar jullie waarschijnlijk niet’). Ten tweede kunnen ze de behoefte voelen om via gedeeld begrip met hun leeftijdgenoten de gezamenlijke groepsidentiteit te versterken (‘Wij zijn zo slim dat we deze boodschap
kunnen begrijpen, en anderen, buiten deze groep, waarschijnlijk niet’). Zie Figuur
4.

Figuur 4. Model voor de werking van cryptische gezondheidsboodschappen volgens Hoeken et al.
(2009).

Tot nu toe is er slechts een beperkt aantal empirische studies beschikbaar
waarmee de aannames van loveLife en die van Hoeken et al. (2009) zijn getest. De
resultaten van deze studies, die allemaal zijn uitgevoerd onder jongeren in de
provincie Limpopo in Zuid-Afrika (zie Lubinga, 2015) ondersteunen noch de claims
van loveLife, noch de verwachtingen van Hoeken et al. (2009). Gevonden werd dat
ontvangers van een cryptische boodschap uit deze doelgroep daar alleen over
willen praten als ze denken dat zij zelf, hun gesprekspartners en anderen die boodschap begrijpen, als ze de boodschap waarderen en als ze het gevoel hebben dat
de boodschap enige relevantie voor hun eigen situatie heeft. Zie Figuur 5.

Figuur 5. Model voor de werking van cryptische gezondheidsboodschappen volgens Lubinga (2015);
ondersteund met empirisch onderzoek in Zuid-Afrika.

Uit het onderzoek van Lubinga (2015) bleek ook dat cryptische boodschappen in
plaats van de beoogde positieve gevolgen, juist negatieve gevolgen effecten kunnen hebben als ontvangers de boodschap verkeerd begrijpen. Lubinga et al. (2010)
citeren een van de deelnemers geciteerd die de tekst in de boodschap van loveLife
‘Prove your love, protect me’ abusievelijk begreep als ‘Having sex with him means
that you will be proving your love for him’ (p. 182). Dit soort foutieve interpretaties heeft critici ertoe gebracht de loveLife posters te bestempelen als ‘abstract
and nonsensical’, ‘obscure’ en ‘featuring abstract and seemingly nonsensical images and tekst’ (zie bijvoorbeeld Delate, 2001; Singer, 2005; Thomas, 2004).

Wat moet nog worden onderzocht?
Het risico van foutieve interpretaties is een belangrijke reden om vooralsnog op zijn minst voorzichtig te zijn met het gebruik van cryptische boodschappen in de gezondheidscommunicatie. Eerst zal duidelijk moeten worden in welke contexten
cryptische boodschappen inderdaad tot meer gesprekken leiden over de thema’s
waaraan ze refereren, en ook wat dan precies de opbrengst van die gesprekken is.
Een eerste studie naar het verband tussen de inhoud en het verloop van tweegesprekken over cryptische boodschappen, en de interpretatie daarvan door 118
Zuid-Afrikaanse jongeren leverde verrassende resultaten op. Van de 84 gespreksdeelnemers die voorafgaand aan het gesprek de boodschap niet goed hadden begrepen, konden 15 deelnemers – dat wil zeggen 17,9% – na afloop van het gesprek
wél de juiste interpretatie geven. Maar tegelijk bleek dat van de 34 gespreksdeelnemers die voorafgaand aan het gesprek de boodschap correct hadden begrepen,
ook 15 deelnemers – dat wil zeggen 44,1% – na het gesprek de juiste interpretatie
voor een foutieve interpretatie hadden verruild (Lubinga, 2015; Lubinga, Maes &
Jansen, 2016). Als in een bepaalde context gesprekken over cryptische boodschappen dit soort effecten kunnen hebben, is het maar beter om in ieder geval in die
context voor helderheid te kiezen. Daar wijst ook het onderzoek op dat Donné
(2018) in Nederland uitvoerde. Ook zij constateert dat het geen goed idee is om
complexe boodschappen te gebruiken om interpersoonlijke communicatie over gezondheid uit te lokken; een beter middel is het gebruik van boodschappen die de
ontvangers als relevant ingeschat voor henzelf of voor hun gesprekspartner. Het
belang van gesprekken over gezondheidsthema’s maakt verder onderzoek de
moeite waard naar inhoudelijke- en de vormkenmerken van boodschappen die de
kans op zulke gesprekken vergroten of juist verkleinen.

Alle bijdragen over massamediale gezondheidscommunicatie
Deel 1: drie soorten boodschappen
Deel 3: angstaanjagende boodschappen
Deel 4: narratieve boodschappen
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