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Samenvatting
In de gezondheidscommunicatie wordt soms geprobeerd om gedrag te beïnvloeden
met narratieve boodschappen. Onder welke voorwaarden kunnen verhalen succes
hebben? Speciaal bedoeld voor laaggeletterde lezers zijn fotoverhalen. Wat voor effecten hebben fotoverhalen, ook bij andere lezers?

Voor narratieve, ofwel verhalende boodschappen, zijn veel verschillende definities
in gebruik (zie bijvoorbeeld De Graaf, Sanders & Hoeken, 2016; Hinyard &
Kreuter, 2007; Kreuter et al., 2007; Moyer-Gusé & Dale, 2017). Wat die definities
gemeen hebben is dat er sprake moet zijn van:

een boodschap waarin ten minste één gebeurtenis plaatsvindt die wordt beleefd door ten minste één hoofdpersoon.
Hierbij moet aangetekend worden dat zelfs de meest statische scènes bij de lezer
of kijker een verhaal op kunnen roepen (Abbott, 2008; Bilandzic & Busselle, 2013).
Zie bijvoorbeeld de antirookwaarschuwing in Figuur 1.

Figuur 1. Antirookwaarschuwing op Nederlands sigarettenpakje. © Europese Unie, 2016.

In onderzoek van Ooms, Hoeks en Jansen (2019) bleek dat ook als een antirookwaarschuwing zoals die in Figuur 1 maar één foto bevatte, een groot deel van de
ontvangers daar een verhaal in zag. Kennelijk hebben mensen zo’n sterke voorliefde voor narratieve boodschappen dat ze waar dat maar kan, een verhaal
denken waar te nemen. Gottschall (2012) verwoordde dat fraai in de titel van zijn
boek: The storytelling animal: How stories make us human.

Wat is er al bekend over narratieve boodschappen in de
gezondheidscommunicatie?
Een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidscommunicatie is dat ontvangers geneigd zijn zich te verzetten tegen pogingen hun gedrag te veranderen.
Mensen willen vrij zijn om hun eigen normen, overtuigingen en attitudes te bepalen, en hun eigen gedragskeuzes te maken. Boodschappen die gericht zijn op gedragsveranderingen worden al gauw ervaren als een bedreiging van die individuele vrijheid. Het gevolg is vaak een sceptische houding, of zelfs een volledige afwijzing (Moyer-Gusé, 2008).
Het is voor ontwikkelaars van boodschappen in de gezondheidscommunicatie dan
ook van belang om manieren te vinden om de weerstand tegen gedragsverandering – natuurlijk altijd met ethisch verantwoorde middelen – te verminderen. Empirisch onderzoek laat zien dat boodschappen die ingebed zijn in een verhaal in dit
opzicht uitkomst kunnen bieden. Een theorie die verklaart waarom narratieven
een positief effect kunnen hebben op de overtuigingskracht van boodschappen is
ontwikkeld door Moyer-Gusé (2008). Haar Entertainment Overcoming Resistance
Model (EORM) is van toepassing op een groot scala van narratieven: van korte verhalen en romans tot films en televisieseries. Zie Figuur 2.

Figuur 2. Entertainment Overcoming Resistance Model (Moyer-Gusé, 2008).

Volgens het EORM kan een verhaal onder een aantal voorwaarden de weerstand
tegen een gezondheidsboodschap reduceren. Die voorwaarden worden in de linkerkolom van het model aangeduid. Zo moet de lezer of kijker waardering hebben
voor de opbouw van het verhaal (narrative structure) en van het verhaal genieten
(enjoyment). Belangrijk is vooral dat de lezer getransporteerd wordt in het verhaal. Van transportatie, ook wel aangeduid als absorption (Slater & Router, 2002)
of narrative engagement (Busselle & Bilandzic, 2009), is sprake als lezers of kijkers zich verplaatsen in het verhaal en de echte wereld om zich heen als het ware
vergeten.
Ook identificatie leidt volgens het EORM tot vermindering van weerstand tegen de
gedragsverandering waar de boodschap over gaat. Van identificatie is sprake voor
als iemand zich inleeft in een van de hoofdpersonen, de gebeurtenissen in het verhaal waarneemt door diens ogen, en de emoties van die hoofdpersoon zelf ook mee
denkt te voelen (Moyer-Gusé & Nabi, 2010). Voor identificatie kan het helpen als
de lezer of kijker zichzelf vindt lijken op de hoofdpersoon (perceived similarity),
maar dat hoeft niet per se.
Ook gunstig voor weerstandreductie is het als er sprake is van para(‘namaak’)sociale interactie (parasocial interaction). De weerstand tegen de overtuigingspoging wordt kleiner als de lezer het gevoel krijgt dat hij een relatie heeft met de
personages in het verhaal. Een goed voorbeeld is de tv-serie Friends (zie Figuur
3). Joey, Rachel, Monica, Phoebe, Ross en Chandler zijn niet alleen bevriend met
elkaar, maar ook met de kijker. Wereldwijd is er sprake van parasocial interaction
bij miljoenen fans; die hebben allemaal het gevoel dat de zes huisgenoten ook hun
vrienden zijn.

Figuur 3. De hoofdpersonen uit de tv-serie Friends.

De centrale gedachte achter het EORM is dat mensen hun aangename, zo niet
meeslepende lees- of kijkervaring liefst niet willen verbreken, en dat dat ertoe leidt dat hun weerstand tegen de overtuigingspoging minder wordt. Die verminderde
weerstand, die zich bijvoorbeeld kan uiten in een minder sterke neiging om argumenten in te brengen tegen het bepleite gedrag (counterarguing), leidt op zijn
beurt tot de gewenste effecten bij de lezer of kijker: attitudes en gedragingen die
met het verhaal in overeenstemming zijn.
Een bijzonder soort verhaal dat aan populariteit wint in de gezondheidscommunicatie, is het fotoverhaal. Fotoverhalen, ook wel photonovels of fotonovelas, zijn
kleine boekjes waarin met foto’s en korte, gemakkelijk te lezen bijschriften een
meestal eenvoudig verhaal wordt verteld. De verhalen gaan over universele thema’s als liefde en seks, vriendschap en loyaliteit, verdriet en geluk, leven en dood,
en als ze in de gezondheidscommunicatie worden gebruikt ook over bijvoorbeeld
therapietrouw, obesitas, de ziekte van Alzheimer, of diabetes.
Sinds het begin van deze eeuw worden vooral door Amerikaanse gezondheidsorganisaties de mogelijkheden verkend om met fotoverhalen met name laaggeletterde doelgroepen te bereiken. Doel is de kennis van de lezers te vergroten en zo
mogelijk hun gezondheidsgedrag te beïnvloeden. Onderzoek naar fotoromans in de
gezondheidscommunicatie is er nog maar in beperkte mate. James et al. (2005) onderzochten in Zuid-Afrika de effecten van Laduma, een fotoroman over SOA’s. In
vergelijking met de beginsituatie en ook in vergelijking met een controlegroep,
bleek er in de groep die Laduma las meer kennis te bestaan over SOA’s. Ook was
er een positievere attitude tegenover SOA-preventie. Verder zeiden leerlingen die
Laduma hadden gelezen vaker van plan te zijn het volgende jaar condooms te gebruiken.
Bemoedigende resultaten worden ook gemeld in een studie van Unger, Molina en
Baron (2009) over Sweet Temptations, een fotoverhaal over diabetes gericht op
laaggeletterde latino’s in Californië. In Sweet Temptations staat de gezondheid
centraal van Ramón Mendoza, een man van rond de vijftig met overgewicht en diabetes. Diens ongezonde leefstijl leidt tot een hartaanval die hij maar net overleeft.
Met de steun van een arts en een apotheker en ook van zijn vrouw Julia besluit
Ramón gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen. Al na enkele weken voelt
hij zich een stuk beter, en hij vindt zijn nieuwe leefstijl nog plezierig ook. Het verhaal eindigt met een mooi feest, met Ramón – naast Julia – als het stralende middelpunt.
De hoofdlijn van de vertelling is typisch voor dit soort fotoverhalen. Eerst wordt er
een beeld geschetst van het problematische gezondheidsgedrag waar het om
draait. Daarna worden de akelige gevolgen daarvan duidelijk gemaakt, en vervolgens worden de maatregelen in beeld gebracht die tot gedragsverandering moeten
leiden. De adviezen daarover worden opgevolgd, en het verhaal eindigt met een
goede afloop.

Koops van ’t Jagt et al. (2018) vertaalden Sweet Temptations in het Nederlands, en
bestudeerden de effecten in Nederland bij zowel een groep laaggeletterden als
een groep lezers die niet laaggeletterd waren. Lezers van Zoete verleiding, zoals
de titel van de vertaalde versie van het fotoverhaal luidde (zie Figuur 4 en Figuur
5), bleken na afloop een grotere diabeteskennis te hebben dan lezers van een traditionele brochure die ook over diabetes ging. Een controlegroep die niets te lezen
had gekregen, scoorde op dit punt het laagst. De gevonden positieve kenniseffecten van het fotoverhaal bleken niet afhankelijk van de groep (al dan niet
laaggeletterd). Op attitude en gedragsintenties werden geen effecten gevonden.

Figuur 4. Omslag van het fotoverhaal Zoete verleiding. © University of Southern California, 2009 /
Rijksuniversiteit Groningen, 2014.

Figuur 5. Pagina uit het fotoverhaal Zoete verleiding. © University of Southern California, 2009 / Rijksuniversiteit Groningen, 2014.

Wat moet nog worden onderzocht?
Gegeven de belangrijke rol die met name transportatie blijkt te spelen in de overtuigingskracht van verhalen is het van belang dat verder wordt onderzocht welke
kenmerken van verhalen dit entertainment feature beïnvloeden. Hoe meer de lezers of kijkers uit de doelgroep immers worden meegesleept door een verhaal en
hoe meer ze de echte wereld om zich heen vergeten, hoe groter de kans dat ze
meer kennis krijgen van de ziekte waar het verhaal over gaat, en dat ze gevoed
door die kennis uiteindelijk ook het gewenste gezondheidsgedrag gaan vertonen.
Een intrigerende vraag voor toekomstig onderzoek betreft de cultuurgebondenheid van de effecten van verhalen die gebruikt worden in gezondheidscommunicatie. Op diverse plaatsen in de gezondheidscommunicatie-literatuur wordt beklemtoond dat die verhalen alleen dan de gewenste effecten kunnen hebben als ze
geworteld zijn in de cultuur van de doelgroep, en als dat ook zichtbaar wordt gemaakt in het taalgebruik en de eventuele foto’s die worden gebruikt (zie bijvoorbeeld Larkey & Hecht, 2010; Lee, Yoon, Chen & Juon, 2013).

Tot nu toe zijn deze veronderstellingen echter niet empirisch onderzocht. Daar ligt
dus een lacune. Denkbaar is immers dat juist bij narratieven de noodzaak van afstemming op de culturele achtergrond veel minder groot is dan bij meer traditionele vormen van gezondheidscommunicatie. Iedereen die wel eens gefascineerd
is geraakt door een verhaal over niet-bestaande personages, of dat nu op papier
werd verteld of op een scherm werd vertoond, weet uit eigen ervaring dat
waargenomen gelijkenis niet per se nodig is om getransporteerd te worden naar
de wereld van het verhaal, of om de emoties van de hoofdpersoon te herkennen.
Denkbaar is dan ook dat in de gezondheidscommunicatie de gewenste effecten
bereikt worden met een goed verteld verhaal dat in een andere context speelt dan
die waar de lezer of kijker vertrouwd mee is. Eerste studies naar de cultuurgevoeligheid van verhalende angstaanjagende boodschappen in Nederland, Spanje, China en Zuid-Afrika wijzen al in deze richting (Jansen & Van der Kroef, 2018; Jansen
& Verstappen, 2014). In hoeverre aansluiting van gezondheidsboodschappen bij de
culturele achtergrond van de doelgroep meebepalend is voor hun effecten, is
sowieso een kwestie die meer aandacht verdient van onderzoekers (zie ook Massamediale gezondheidscommunicatie: angstaanjagende boodschappen).
Hetzelfde geldt voor de mate van subtiliteit die nodig is wanneer een verhaal een
gezondheidsboodschap bevat. Wellicht worden te diep verborgen boodschappen niet opgemerkt en hebben ze daarom weinig effect. Aan de andere kant: als lezers of
kijkers zich ergeren aan boodschappen die ze als duidelijk belerend ervaren, is de
kans groot dat die boodschappen niet tot minder maar juist tot meer weerstand tegen de overtuigingspoging leiden (Moyer-Gusé, 2008). Nieuw onderzoek zou ook
hier welkom zijn.

Alle bijdragen over massamediale gezondheidscommunicatie
Deel 1: drie soorten boodschappen
Deel 2: cryptische boodschappen
Deel 3: angstaanjagende boodschappen
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