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Stellingen behorend bij het proefschrift 

“Don’t make my mistake” 

Narrative fear appeals in health communication 

van 

Joëlle Ooms 

 

1. Het Extended Parallel Process Model (Witte, 1992) is in zijn huidige 

vorm niet geschikt om de werking van narratieve fear appeals te 

voorspellen en te verklaren. (dit proefschrift) 

2. Wanneer een verhaal om een angstaanjagende boodschap draait, 

speelt met name transportatie een belangrijke rol bij het overtuigen 

van de ontvangers. (dit proefschrift) 

3. Bij de ontwikkeling van campagnes in de gezondheidscommunicatie 

waarin verhalen worden gebruikt, moet rekening worden gehouden 

met de leeftijd van de doelgroep. (dit proefschrift) 

4. Een verhaal met een leeftijdsgenoot als hoofdpersoon is voor 

studenten overtuigender dan een verhaal met een oudere 

hoofdpersoon; voor oudere volwassenen maakt de leeftijd van de 

hoofdpersoon geen duidelijk verschil. (dit proefschrift) 

5. Of de hoofdpersoon in een verhaal wel of niet van hetzelfde geslacht is 

als de lezer maakt geen duidelijk verschil in overtuigingskracht, noch 

voor studenten, noch voor oudere volwassenen. (dit proefschrift) 

6. Eén goed gekozen statische afbeelding kan voldoende zijn om bij de 

kijker narratieve processen op te roepen. (dit proefschrift) 

7. Zo snel mogelijk moet worden nagegaan wat de effecten zijn van 

sigarettenpakjes met een verhalende, verdrietige afbeelding op de ene 

kant en een walgelijke afbeelding op de andere kant. 

8. Geduld, incasseringsvermogen en organisatorische vaardigheden 

komen zowel bij een promotietraject als bij het ouderschap van pas.  

9. Voor promovendi is het bedenken van de laatste stelling vaak de een 

na laatste kwelling. 


