
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/147829

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-24 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/147829


jeugd 
en 
antirookinformatie 

Een onderzoek naar de invloed van 'peer groups' op roken 
en op het effect van antirookinformatie bij de jeugd 

G.A.J. van der Rijt 







Promotor: Prof. dr. M. Albimki 

Co-referent: dr. G. W. Marsman 



JEUGD EN ANTIROOKINFORMATIE 

Een onderzoek naar de invloed van 'peer groups' op roken 
en op het effect van antirookinfonnatie bij de jeugd 

PROEFSCHRIFT 

ΤΓ,Κ VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE 

SOCIALE WETENSCHAPPEN 

AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN 

OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNII ICUS PROf. DR. P.G.A.B. WIJ DEVELD 

VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN 

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN 

OP DINSDAG 19 JUNI 1979 DES NAMIDDAGS TE 2 UUR PRECIES DOOR: 

GERARDUS ADRIANUS JOSEPH VAN DER RIJT 

geboren te Uden 

SOCIOLOGISCH INSTITUUT KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
Druk: Drukkerij Trio-Print, Nijmegen 





INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord 

Deel 1 
PROBLEEMSTELLING 

Hoofdstuk 1 - THEORETISCHE, METHODOLOGISCHE EN MAAT
SCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN VAN DE PROBLEEMSTELLING 1 

1 1 Theoretische basis 1 
1 2 Methodologische basis 4 
1 3 Maatschappelijk belang 7 
1 4 De aetiologie van het rookgedrag en effecten van anti-rook campagnes 8 
1 5 De wijze van aanspreken 11 
1 6 Conclusie 14 

Hoofdstuk 2 - DE AETIOLOGIE VAN HET ROOKGEDRAG 17 

2 1 Inleiding 17 
2 2 Gezin en peer group als determinanten van rookgedrag bij jongeren 20 

2 2 1 Inleiding 20 
2 2 2 Het gezin en rookgedrag van jongeren 22 
2 2 3 De peer group als determinant van rookgedrag bij jongeren 27 

2 3 Sociaal structurele kenmerken als determinanten van rookgedrag 
bij jongeren 37 
2 3 1 Geslacht 37 
23 2 Leeftijd en beginleeftijd 38 

V 



2.3.3. Sociaal-economische status van de ouders (SES) 40 
2.3.4. Godsdienst 41 
2.3.5. Stad en platteland 41 
2.3.6. Regio 42 
2.3.7. Opleidingsniveau van de bezochte school (schoolsoort) 42 
2.3.8. Overige sociaal-structurele factoren waarvan het verband met 

roken onderzocht is 42 
2.4. Persoonlijkheidskenmerken als determinanten van rookgedrag 43 

2.4.1. Extraversie, neuroticisme, sociabiliteit en impulsiviteit 43 
2.4.2. De plaats van controle (locus of control) 47 
2.4.3. Neiging tot schadevermijding (harm-avoidance) en neiging tot 

riskant gedrag/waaghalzerij (general chance taking) 48 
2.4.4. Orde en netheid 49 
2.4.5. Intelligentie en schoolprestaties 49 
2.4.6. Orale preoccupatie en orale affectregulering 50 
2.4.7. Conclusies 52 

2.5. Overige factoren, gerelateerd aan rookgedrag 54 
2.5.1. Zakgeld 54 
2.5.2. Alcohol-, koffie- en druggebruik 54 
2.5.3. Rookwarenreclame 55 
2.5.4. Voorlichting over de gevaren van het roken in het verleden 57 
2.5.5. Roken van leraren op school 58 
2.5.6. Lidmaatschap van een sportvereniging 58 
2.5.7. Preventief gezondheidsgedrag 58 
2.5.8. Massacommunicatief gedrag 58 

2.6. Conclusie 59 

Hoofdstuk 3 DE PRIMAIRE GROEP ALS DETERMINANT VAN INDI
VIDUELE EFFECTEN VAN OVERREDENDE ANTI-ROOKINFORMATIE 
VIA MASSAMEDIA 61 

3.1. Inleiding 61 
3.2. Effecten van (massa)communicatie 63 

3.2.1. Inleiding 63 
3.2.2. De beperkingen van de generalisaties van Klapper 64 
3.2.3. Houdingsverandering en gedragsverandering 66 
3.2.4. Conclusie 69 

3.3. De betekenis van mediërende factoren in het massacommunicatie
proces voor het effect van antirook-informatie 69 
3.3.1. Inleiding 69 
3.3.2. Selectieve blootstelling aan en selectief onthouden van anti

rookinformatie 71 

VI 



3.3.3. De normen van de primaire groep als determinanten van indivi
duele effecten van overredende antirookinformatie 72 

3.3.4. Cross-pressure en invloed van antirookinformatie 74 
3.4. Groepsstructuur en antirookinformatie 77 

3 4 1 Inleiding 77 
3 4.2. Leiderschap, opimeleiderschap en invloed 78 
3 4.3 De functie van groepscohesie 82 
3.4.4. Sociale geisoleerdheid en beïnvloedbaarheid 85 

3.5. Conclusie 88 

Hoofdstuk 4-ΌΕ 'SOCIAL SUPPORT' -BENADERING ALS MOGELIJK
HEID OM PEER GROUP STEUN AAN ROOKGEDRAG TE DOORBREKEN 91 

4 1 Inleiding 91 
4.2. Effecten van verschillende antirookstrategieen bij jongeren 92 
4.3. Studies m.b.t. overredingseffecten van variaties in de boodschap 95 
4.4 De 'social support'-benadering als alternatief voor de psychologische 

benaderingswijzen 99 
4.5. Samenvatting en conclusie 103 
4 6 Samenvatting van de hypothesen in de probleemstelling 103 

Deel II 
HET ONDERZOEK 

Hoofdstuk 5 - HET ONDERZOEKSDESIGN, DE UITVOERING VAN HET 
ONDERZOEK EN DE OPERATIONALISATIE 111 

5.1. Inleiding 111 
5.2 Het onderzoeksdesign 111 
5.3. Selectie van de onderzoekseenheden 114 
5 4 Uitvoering van het onderzoek 115 
5.5. Operationalisatie van de in het onderzoek opgenomen vanabelen 120 

5 5 1 Gedrag, houdingen en kennis m b.t. roken 121 
55 2 Sociaal-structurele variabelen 124 
5 5.3 De directe sociale omgeving 126 

5.5.3.1 Variabelen m.b.t. het ouderlijk gezin 127 
5 5.3.2 Structuur van en opinieklimaat in peer groups 128 

5 5.4. Persoonlijkheidskenmerken 136 
5 5 5 Overige factoren 137 

5 6 Conclusie 138 

VII 



Hoofdstuk 6 - ENKELE MEETTECHNISCHE VOORBEWERKINGEN 
FACTORANALYSES, RELATIONELE ANALYSE, BETROUWBAARHEID 
VAN DE METINGEN 139 

6.1. Inleiding 139 
6.2. Factoranalyses 140 

6.2.1. Factoranalyse m.b.t. houdingen tegenover roken en kennis van 
de gevaren van roken 140 

6.2.2. Factoranalyse m.b.t. gezondheidsopvattingen 144 
6.2.3. Factoranalyse m.b.t. persoonlijkheidskenmerken 146 

6.3. Relationele analyse 148 
6.3.1. Opsporing van subgroepen in de klas 148 
6.3.2. Leiderschap in klas en clique 153 
6.3.3. Geisoleerdheid in de klas 155 
6.3.4. Sociale cohesie 155 

6.4. Betrouwbaarheid en validiteit van de metingen 156 
6.5. Conclusie 161 

Hoofdstuk 7 - ANALYSE VAN DE DETERMINANTEN VAN ROOK
GEDRAG BIJ JONGEREN 163 

7.1. Inleiding 163 
7.2. De consistentie tussen houding en gedrag met betrekking tot roken 

bij jongeren 164 
7.2.1. Turnover in rookgedrag 166 
7.2.2. Nettoverandering en brutoverandering 167 
7.2.3. Turnover in rookgedrag naar houdingen tegenover roken 168 
7.2.4. Discussie 170 
7.2.5. Consistentie tussen houding en gedrag m.b.t. roken naar 

enkele consistentiebelemmerende factoren 171 
7.3. De invloed van de directe sociale omgeving op rookgedrag bij jongeren: 

het gezin en de peer group 177 
7.3.1. Het gezin 177 

7.3.1.1. Rookgedrag van ouders 177 
7.3.1.2. Rookverbod van ouders 180 
7.3.1.3. Roken door broers en/of zussen 185 
7.3.1.4. Gezinsklimaat m.b.t. roken 186 
7.3.1.5. Gezinsinvloeden op rookgedrag van jongeren 

gedifferentieerd naar geslacht 187 
7.3.1.6. Gezinsinvloeden op rookgedrag van jongeren 

gedifferentieerd naar rookgedrag in peer groups 188 
7.3.1.7. Conclusie 188 

Vili 



7.3.2. De peer group als determinant van rookgedrag bij adolescenten 190 
7.3.2.1. Geslacht en roken als segregatiecriteria voor cliques 

(subgroepen in de klas) 192 
7.3.2.2. De invloed van rookgedrag en rookklimaat m peer 

groups op rookgedrag en veranderingen daarin bij 
jongeren 193 

7 3 2.3. Andere aanwijzingen voor de invloed van peer groups 
op rookgedrag bij adolescenten 203 

7.3 2.4 Toetsing van enkele theorieën welke de invloed van 
roken in peer groups op rookgedrag van jongeren 
kunnen verklaren 205 

7 3.2.5. De invloed van de leider op rookgedrag in peer groups 208 
7.3.2.5.1. Rookgedrag van de cliqueleider en het 

opinieklimaat m.b.t. roken in de cbque 209 
7.3.2.5.2. Invloed van rookgedrag van de leider op dat 

van de cliqueleden 210 
7.3.2.5.3 De functie van de sigaret als 'betaalmiddel' 211 
7.3.2.5.4 Rookgedrag van chqueleiders en het rookkli

maat in het gezin van herkomst 213 
7.3.2.5.5. Rookgedrag van leiders en de leeftijd waarop 

men begint te roken 214 
7 3.2.5.6. Conclusie 215 

Sociaal-structurele variabelen en rookgedrag bij adolescenten 216 
7.4.1 Geslacht 216 
7.4 2. Leeftijd en beginleeftijd 217 
7.4 3 Sociaal-economische status van de ouders en de schoolsoort 221 
7 4.4 Stad en platteland 223 
7.4 5. Regio/district 224 
7.4 6 Godsdienst 224 
7.4.7. Conclusie 225 
Psychologische kenmerken als determinanten van rookgedrag bij 
adolescenten 226 
7 5.1 De persoonlijkheidskenmerken volgens Eysenck 226 
7.5.2 De gezondheidsdunensies 234 
7.5 3 Schoolprestaties en orde en netheid 236 
7.5 4 Conclusie 237 
De invloed van (massa)communicatieve factoren en overige factoren 237 
7 6 1. De invloed van (massa)communicatieve overredingspogingen 

in het verleden op rookgedrag bij de jeugd 237 
7.6 2 Overige factoren en rookgedrag van adolescenten 248 
7.6.3 Conclusie t a.v de overige factoren 255 
Systematische weergave van de analyseresultaten m b t de aetiologie 
van het rookgedrag 255 



7.8. Conclusies m.b.t. de aetidogie van het rookgedrag 
7.9. Implicaties van de resultaten voor de rookbestrijding 

265 
269 

Hoofdstuk 8 - PEER GROUPS EN HET EFFECT VAN ANTIROOK
INFORMATIE BIJ DE JEUGD 271 

8.1. Inleiding 271 
8.2. Oordeel van de jeugd over antirookvoorlichting en antirookacties 273 

8.2.1. Antirookvoorlichting en antirookacties in het algemeen 
en via massamedia 273 

8.2.2. Oordeel van de jeugd over de antirookvoorlichting in dit 
onderzoek en antirookvoorlichting op de t.v. 275 

8.3. Selectieve blootstelling aan en onthouden van antirookinformatie 
door jongeren 277 

8.4. Effecten van antirookinformatie op rookgedrag en houdingen 
tegenover roken bij jongeren 287 

8.5. Groepsinvloeden bij effecten van antirookinformatie bij jongeren 296 
8.5.1. Inleiding 296 
8.5.2. De invloed van het rookklimaat in peer groups op effecten 

van antirookinformatie bij jongeren 297 
8.5.3. De invloed van het rookklimaat in het gezin 305 
8.5.4. Cross-pressure en antirookinformatie 305 
8.5.5. De invloed van de leider op het effect van antirookinformatie 

bij jongeren 306 
8.5.6. Isolement in de klas en effecten van antirookinformatie 308 

8.6. Het oordeel over antirookinformatie en het effect ervan op houding 
en gedrag m.b.t. roken 311 

8.7. Systematische weergave van de analyseresultaten met betrekking 
tot de effecten van antirookinformatie 314 

8.8. Conclusies over effecten van antirookinformatie 319 
8.9. De implicaties van de resultaten voor antirookcampagnes bij jongeren 323 

Hoofdstuk 9 - EMPIRIE EN THEORIE, CONVERGENTIE EN 
DIVERGENTIE 

9.1. Inleiding 325 
9.2. Theorieën over de determinanten van rookgedrag bij jongeren 326 
9.3. Theorieèn omtrent de factoren die van invloed zijn op effecten van 

overredende (massa)commumcatie, i.e. antirookinformatie bij 
jongeren 333 

9.4. Enkele kritische kanttekeningen bij het onderzoek 337 
9.5. Eindconclusie 338 

X 



SUMMARY 343 

BIJLAGEN 355 

Bijlage 1 Vragenlijsten 357 

Bijlage 2 Tabellen 388 
Bijlage 3 De artikelen met antirookinformatie (experimentele stimuli) 404 
Bijlage 4 Bibliografie 408 

Curriculum Vitae 427 

XI 





VOORWOORD 

Een twintigtal jaren is reeds bekend, dat roken een ernstige bedreiging vormt 
voor de gezondheid van talloze mensen over de gehele wereld. De medische 
wetenschap is er in geslaagd veel ziekten zo succesvol te bestrijden dat de levens
verwachting van een groot deel van de wereldbevolking enorm gestegen is. De 
medische wetenschap wordt nu echter met een probleem geconfronteerd dat in 
wezen niet-medisch van aard is en dat in feite andere deskundigen vereist, nl. het 
bestrijden van roken. Natuurlijk, onderzoek naar de relaties tussen roken en 
ziekten is het terrein van chemisch-medische deskundigheid. Echter nu eenmaal 
de verbanden aangetoond zijn en de vreselijke gevolgen van roken manifest zijn 
komt de problematiek grotendeels op een ander terrein nl. dat van de voorlich
ter, de communicatiedeskundige, de gedragstherapeut, de psycholoog en de so
cioloog. Roken als gewoonte is vastgeroest in de roker, doch ook in de gangbare 
gebruiken in de samenleving. Roken is feitelijk een sociaal probleem; niet alleen 
omdat de gevolgen ervan in de gehele maatschappij voelbaar worden, maar ook 
omdat het in de maatschappij nog steeds gesteund wordt door waarden, normen 
en etiquettes. Roken vervult allerlei functies, een ruilfunctie, een gezelligheids-
functie etc. in het maatschappelijk leven. Het is er nauwelijks uil weg te denken. 
Ondanks het feit dat het verband tussen roken en ernstige ziekten al jaren 
bekend is, is er nog weinig succes te melden in de bestrijding ervan. Het is niet 
zozeer medische deskundigheid die hier tekort geschoten is maar eerder die van 
de sociale wetenschappen. Dat men er niet in geslaagd is roken effectief te 
bestrijden bij degenen die sterk aan roken verslaafd zijn is waarschijnlijk vergeef
lijk. Waar men er echter in geslaagd is degenen, die nog niet begonnen zijn, en 
hier denk ik vooral aan de jeugd, van het roken af te houden is men, met name 
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de gedragswetenschappers maar ook de politici/overheid, die aan het probleem 
weinig of niets concreets gedaan hebben, toch eigenlijk tekortgeschoten. 
De 'gevoelige' groep voor het beginnen met roken is bekend jongeren tussen de 
12 en 17 jaar de meeste rokers vangen in die tijd hun rookgewoonten aan, 
daarvoor en daarna is het percentage dat begint aanmerkelijk gennger Beïnvloe
ding van deze groep middels antirookinformatie is tot nu toe mislukt Alle tot nu 
toe gedane onderzoeken, die het effect van antirookinformatie onderzocht heb
ben zijn tot de conclusie gekomen, dat antirookinformatie nagenoeg effectloos 
gebleven is Het is een intrigerende vraag, waarom er geen effect is gevonden. Lag 
dat aan het onderzoek of was er werkelijk geen effect7 Of nog anders waren er 
mogelijk elkaar opheffende effecten (tegengestelde) die niet gemeten zijn door 
dat alleen netto-effecten gemeten zijn 
Als we wat meer inzicht hadden in de condities waaronder jongeren (gaan) roken 
en waaronder ze antirookinformatie verwerken, dan zouden we een heel eind op 
weg zijn om de rookbestnjdmg wat effectiever te maken Dit laatste echter zal 
alleen mogelijk zijn indien die condities daadwerkelijk beïnvloed of zelfs ver
anderd zouden kunnen worden De belangrijkste conditie voor (gaan) roken, die 
uit de literatuur naar voren komt, is de 'peer group' invloed op het roken Echter 
zoals nog zal worden aangetoond is die 'peer group' invloed in geen enkel onder
zoek echt bewezen, voornamelijk doordat het meetinstrumentarium niet vol 
doende adequaat geweest is, o m doordat peer groups niet zelf in het onderzoek 
betrokken zijn als zelfstandige groepen 

Opmerkelijk is dat vanuit de literatuur over overredende (massa) communicatie 
als eén van de belangrijkste condities die het effect van de overredende commu
nicatie bepalen eveneens de invloed van vooral pnmaire groepen, de normen in 
die groepen en de invloed van de leiders in de groepen naar voren komt Echter 
ook deze invloed blijkt nauwelijks op adequate wijze onderzocht De groepen die 
voor jongeren de primaire groepen vormen zijn peer group en gezin 
In dit onderzoek nu wordt op een geheel nieuwe wijze getracht te onderzoeken, 
of primaire groepen, peer groups en gezin inderdaad een belangrijke functie 
vervullen in het gaan roken en/of stoppen met roken door adolescenten En 
daarnaast of dezelfde primaire groepen van invloed zun op het effect van anti
rookinformatie bij de jeugd. 
Nieuw in het onderzoek is o m de wijze waarop 'peer group' invloed gemeten 
wordt peer groups worden nl als zelfstandige eenheden in het onderzoek opge 
nomen Nieuw in dit onderzoek is ook, dat het middels een veldexpenment 
tracht de effecten van twee soorten communicaties vast te stellen, een met en 
een zonder 'social support' in de boodschap Dat wil zeggen de ene vorm van 
verstrekte antirookinformatie tracht m de boodschap te wijzen op 'peer group 
invloed' op het roken en deze conditie ook te beïnvloeden, de andere tracht dit 
met 
Nieuw in dit onderzoek is tenslotte, dat het tracht differentiële effecten van 
beide communicaties te verklaren vanuit, onder andere, groepsinvloed middels 
contextuele analyse 
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Als zodanig moet dit onderzoek niet alleen gezien worden als een potentiële 
bijdrage voor de bestrijding van het roken bij jongeren en als een bijdrage tot de 
kennis omtrent effecten van overredende (massa) communicatie maar ook als 
basis voor methodologische vernieuwingen in het sociologisch onderzoek 

De totstandkoming van dit onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn zonder de 
medewerking en steun van allerlei personen en instanties 
Expliciet noemen we hier 
— de heer Theo van der Weegen, die het waarlijk enorme karwei van mathema

tische theonevormmg, modelling alsmede de computerprogrammering inzake 
de relationele analyse op zich genomen heeft, hiervoor zijn we hem zeer 
erkentelijk 
de heren Piet van Tienen en Piet Vos, die voor ons met succes bemiddeld 
hebben bij het realiseren van de proefenquête, die aan het eigenlijke onder
zoek voorafging 

— het Instituut voor Toegepaste Sociologie dat het veldwerk voor dit onder
zoek verricht heeft en uiteindelijk het drukken van het proefschrift heeft 
verzorgd 

— De Volkskrant, die het drukken van de twee kranteartikelen verzorgd heeft 
— de Katholieke Universiteit, die dit onderzoek financieel mogelijk heeft ge

maakt 
— de directies en de leerlingen van het Voortgezet Onderwijs die aan het onder

zoek hun medewerking hebben verleend Hiervoor zijn we hen zeer dank
baar Een lijst van deelnemende scholen is bijgevoegd 

— Last, but not least, de typekamer en m η Els, Eva en Manjke, die mijn vaak 
moeilijke handschrift hebben weten te ontcijferen en vaak ellenlange tabellen 
blijmoedig hebben getypt, en Hanny Vereijken-van Vlijmen die dit rapport 
grafisch vorm heeft gegeven 
Tenslotte draag ik dit boek op aan Nelly, Ivo, Mark en Frank, die voor mij 
een morele steun geweest zijn bij het realiseren van dit onderzoek 

Lijst van de scholen, die aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
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DEEL I 
PROBLEEMSTELLING 





Hoofdstuk 1 
THEORETISCHE, METHODOLOGISCHE 

EN MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN 
VAN DE PROBLEEMSTELLING 

De totstandkoming van onderhavig onderzoek is het resultaat van een aantal 
overwegingen van zowel theoretische als methodologische aard, alsook van over
wegingen van maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid. 

1 1. Theoretische basis 

De theoretische basis van dit projekt is gelegen in de vraag naar de rol van 
primaire, infórmele groepen in het proces van massacommunicatie 
Uit de literatuur blijkt dat aan primaire, informele groepen een grote invloed 
wordt toegeschreven op de wijze waarop via massamedia overgedragen overre
dende boodschappen invloed hebben op houding en gedrag van het individu 
Primaire groepen zouden deze invloed uitoefenen door middel van zowel het 
opinieklimaat (- groepscultuur) m.b.t. een object als de structuur van de groep, 
voorzover bepaalde leden (leiders, opinieleiders) meer invloed hebben en door de 
wijze waarop communicatie gestructureerd is (Katz en Lazarsfeld, 1955, Riley 
en Riley, 1959). 
De in de groep aangehangen waarden en normen en de wijze waarop (opinielei
ders van buiten komende informatie in het kader van de waarden en normen 
interpreteren zou voor een groot gedeelte de mate van effect op de individuele 
leden van de groep bepalen 
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'... it seems that the recipient of a mass-communicated message is rarely reached 
directly in his role as an anonymous and isolated member of a bureaucracy or of 
mass society. His receipt of the message is rather 'mediated' through the close 
informal groupings to which he also belongs'. 
(Riley en Riley, 1959, p. 558). 
'... the communications reach people whose frames of reference have already 
been pretty well set up by comminications in countless smaller groups, especially 
in the basic primary groups...'. 
(Ford, 1953). 

De studies waarop de conclusies van Ford, Katz en Lazarsfeld, Riley en Riley 
gebaseerd zijn, zijn echter in de meeste gevallen zelf geen studies van effecten 
van overredende communicatie, maar studies van intragroepprocessen (vgl. Klap
per, 1960, p. 11). Een van deze studies is die van Festinger e.a. (1950). Hieruit 
bleek dat sterkere groepscohesie leidt tot grotere uniformiteit van attitudes. Ook 
bleek dat een sterke cohesie meer succesvolle pogingen om houding en gedrag 
van medegroepsleden te beihvloeden met zich bracht. 
De studies, waarin wel effecten van overredende communicatie (van buiten de 
groep) in primaire groepen bestudeerd werden zouden grosso modo de hypothe
se van groepsinvloed op de verwerking van de communicatie ondersteunen. Een 
van de belangrijkste van die onderzoeken in deze zin is het onderzoek van Kelley 
en Volkart (1952). 
Zij bestuderen bij groepen verkenners de volgende hypothesen: 
1. dat na een met de groepsnorm strijdige communicatie attitudes meer in de 

richting van de communicatie zouden veranderen onder vertrouwelijke of 
private condities dan wanneer de leden zouden verwachten dat hun opinies 
bekend gemaakt zouden worden aan de groep. 

2. dat de mate waarin een groepslid beïnvloed zou worden omgekeerd evenredig 
is aan hoe hoog hij zijn lidmaatschap in de groep waardeert. 

3. dat deze laatste (2) relatie in sterkere mate onder private dan onder publieke 
condities zal optreden. 

De eerste hypothese kon niet bevestigd worden; eerder het omgekeerde was het 
geval. De laatste twee hypothesen werden wel bevestigd door de gegevens. 
Vanwege het gewicht dat deze studie gekregen heeft in de literatuur betreffende 
de groepsinvloed bij communicatie-effecten enkele opmerkingen m.b.t. deze 
studie: 
1. De interpretatie van deze studie door Klapper (1960) is onjuist. Klapper 

beweert het volgende: 
'But among the 'public' group, for whom the effect might have been more 
marked no statistically significant influence in resistance between (he high 
and low valuing members were observed ...'. 
(Klapper 1960, p. 28). 
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De auteurs echter hadden als hypothese gesteld dat hogere waardering van 
groepslidmaatschap een sterkere internalisatie van groepsnormen inhield en 
dat geihternaliseerde normen het sterkst zouden werken onder private condi
ties. Zij verwachtten onder publieke condities juist minder samenhang, het
geen ook bevestigd werd door de resultaten. Deze opmerking ter verduidelij
king. 

2. Van belang voor ons onderzoek is de volgende kanttekening met betrekking 
tot de studie zelf: de probleemstelling en de analyse blijven op individueel 
niveau steken. 
Een hoge waardering van groepslidmaatschap zegt niets over de invloed van 
het groepsklimaat noch over de invloed van de structuur van de groep. Uit
gangspunt bij Kelly en Volkart is dat waardering van lidmaatschap de mate 
van attitudeverandering bepaalt. Hoe hoger de waardering, hoe meer men het 
eens is met de normen van de groep. Evengoed kan echter gesteld worden dat 
hoe centraler men in de groep staat des te meer zal men het eens zijn met de 
normen van de groep (leider), in feite zelfs als beschermer daarvan optreden. 
Het is echter niet noodzakelijk dat leiders degenen zijn die het lidmaatschap 
van de betreffende groep het hoogst waarderen, ook al zal het vaak wel het 
geval zijn. Dit betekent echter dat waardering van lidmaatschap niet nood
zakelijk een juiste indicator is voor de status of positie in de groep. Dit 
laatste kan beter vastgesteld worden door middel van relationele analyse, 
waarmee de relatieve positie van groepsleden bepaald kan worden. Door deze 
meer objectieve maat te relateren aan groepswaardering kan de waarde van 
'groepswaardering' als indicator aangegeven worden. 
In feite toont de studie niet aan wat zij door sommigen verondersteld werd 
aan te tonen nl. het effect van opinieklimaat (groepsnormen) in de groep op 
de verandering van individuele houdingen en gedrag als gevolg van tegen de 
groepsnorm ingaande overredende communicatie. Bovendien kan deze studie 
dat niet aantonen, omdat conclusies op groepsniveau niet vanuit individuele 
analyse alleen getrokken kunnen worden. Nodig is daarvoor groepen die 
verschillen in opinieklimaat onderling te vergelijken naar verandering in indi
viduele houding die optreedt als gevolg van overredende communicatie. Va
riaties in Opinieklimaat' verklaren dan variaties in individuele effecten. Zo 
zal bv. antirookinformatie in een groep met een sterk 'pro-roken' klimaat 
minder effect sorteren dan antirookinformatie gericht op een groep met een 
'zwak pro-roken' klimaat voor zover individuen stoppen met roken dan wel 
een minder gunstige attitude er tegenover aannemen. Dit soort hypothesen 
kan nu middels contextuele analyse getoetst worden. 

Bij contextuele analyse bestudeert men groepsfactoren in relatie met indivi
duele factoren: 'a contextual analysis also focusus on the individual, but it 
locates and explains the individual's role with reference to its group context' 
(Riley, 1963, p. 702; vgl. Blau 1960, Galtung 1967, Hüttner 1973). 
Voor toetsing van bovenstaande vraagstelling betekent dit, dat onder con
stanthouding van het opinieklimaat individuele effecten (in houding en ge-
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drag) van het al dan niet blootgesteld zijn aan de informatie bestudeerd 
worden Individuele effecten worden dus telkens binnen groepen met een 
zelfde opinieklimaat bestudeerd 
Het feit dat in het onderzoek van Kelley en Volkart de analyse op indivi 
dueel niveau blijft betekent dat invloed van structuur en cultuur met op het 
juiste niveau - groepsniveau — zijn onderzocht 

Opvallend is nu dat de rol van primaire groepen in het proces van massacommu
nicatie zoals deze o m door Ford (1953), Riley en Riley (1959), Katz en Lazars 
feld (1955) en Klapper (1960) benadrukt is, nooit goed onderzocht is Geen van 
de studies waarop deze conclusies gebaseerd zijn heeft zich met het effect van via 
massamedia verspreide mededelingen beziggehouden De conclusie omtrent de 
invloed van primaire groepen op het effect van massacommumcatieve mededehn 
gen kan daarom nog niet meer zijn dan een plausibele hypothese, die feitelijk 
nog getoetst moet worden Centraal doel van deze studie nu is het onderzoeken 
van de wijze waarop primaire groepen effecten van massacommumcatieve mede 
delingen op het individu beïnvloeden en het met behulp van de ter beschikking 
staande methoden zo adequaat mogelijk toetsen van hypothesen omtrent die 
invloed 

Dit houdt in dat de groep als zelfstandige eenheid in de analyse opgenomen 
wordt Vanuit de veronderstelling dat zowel groepscultuur (opinieklimaat) als de 
groepsstructuur (positie in de groep subgroepen etc ) in wisselwerking van bc 
lang zijn voor de wijze waarop communicaties vervormd worden, dient een 
adequate meting daarvan te geschieden Ook Rogers (1971) signaleert dat in 
communicatie-onderzoek m η diffusie-onderzoek (verspreiding van innovaties, 
nieuwe methoden en ideeën) gebrek is aan relationele analyse Teveel is de 
nadruk gelegd op het individu als analyse-eenheid (ι ρ ν dyade, netwerk of 
clique) 
Hij ziet het nut van relationele analyse voor diffusie onderzoek als volgt 
a) dyadischc analyse van sociometrische data omtrent innovatie betekent infor 

matie verwerven over zender-ontvanger paren 
b) netwerkanalyse voor het aangeven van communicatieketens 
c) clique of subsysteem analyse voor het vaststellen van de communicatiestruc 

tuur van groepen, het opsporen van 'liaison personen etc 
Het is met alleen de groepsstructuur die te weinig aandacht krijgt indien het 
individu analyse-eenheid is maar evenzeer andere groepskenmerken (groepscul 
tuur) indien de groep niet als eigensoortige eenheid als analyse-eenheid fungeert 

/ 2 Methodologische basis 

Om de structuur van de groep te analyseren kan nu structurele en relationele 
analyse gebruikt worden relationele analyse tracht relationele eigenschappen in 
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een empirisch systeem op te sporen. Relationele eigenschappen kunnen vastge
steld worden aan de hand van het vastleggen van de relaties tussen leden van een 
groep (waarbij de groep als empirisch systeem beschouwd wordt). Structurele 
analyse tracht structurele kenmerken op te sporen. Structurele eigenschappen 
zijn eigenschappen van een eenheid van hoger niveau (hier de groep) die worden 
afgeleid uit relaties tussen eenheden van lager niveau (Felling 1974). 
Structurele en relationele analyse kunnen dus inzicht opleveren omtrent struc
tuur-kenmerken van de groep, zoals mate van cohesie, aantal subgroepen, kwets
baarheid van de structuur e.d. alsook omtrent de relaties tussen individuen, hun 
status en positie binnen de groep, lidmaatschap van subgroepen e.d. 
M.b.t. het opinieklimaat in een groep tegenover een bepaald object: dit kan 
vastgesteld worden onder meer aan de hand van analytische groepskenmerken. 
Dat zijn kenmerken die ontleend zijn aan de distributie van de eenheden op lager 
niveau bv. het percentage Nederlanders dat katholiek is als aanduiding voor de 
katholiciteit van Nederland. 
Contextuele kenmerken zijn kenmerken van een eenheid van hoger niveau waar
door een lid van een lager niveau wordt gekarakteriseerd bv. iemand, die lid is 
van een groep waarin overwegend rokers zijn, een leerling op een katholieke 
school. Alle kenmerken van de hogere eenheid kunnen basis zijn voor het con
textuele kenmerk op lager niveau, zowel globale als analytische als structurele 
groepskenmerken. 
Bij contextuele analyse kan men ondermeer samenhangen tussen individuele 
kenmerken bestuderen binnen gelijksoortige groepscontexten (onder constant
houding van de contextuele variabele) (Hüttner 1973). Voor adequate toetsing 
van de groepsinvloed bij individuele effecten van overredende communicatie is 
zowel relationele als contextuele analyse vereist. 
In deze studie zal daarom getracht worden wal Riley 'social system analysis' 
noemt toe te passen: 

'It attempts to study the full set of cross-level relationships among selected 
properties of individual members and their groups'. 
(Riley 1963, p. 645). 

De bestudering van effecten van massacommunicatieve mededelingen waarbij de 
invloed van structuur en cultuur van de primaire groep als modificerende facto
ren t.a.v. die effecten aangemerkt worden is slechts methodologisch adequaat 
indien de primaire groep als zelfstandige eenheid met eigen kenmerken in het 
onderzoek betrokken wordt. Zelfs vereist dit 'sociaal systeem analyse' van meer
dere primaire groepen met variërend opinieklimaat en structuur, om ten eerste 
vergelijkingen te kunnen maken tussen groepen met verschillende structuur en 
opinieklimaat en ten tweede om te kunnen generaliseren naar de invloed van 
gelijksoortige primaire groepen onder dezelfde omstandigheden. 
Een eerste methodologisch belang van dit onderzoek is dus gelegen in het op 
grote schaal toepassen van 'sociaal systeem analyse' van primaire groepen bij een 
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onderzoek naar de effecten van massacommumcatieve boodschappen Vele 7gn 
'persuasion' studies hebben betrekking op effecten van overredende commumca 
tie op houding en gedrag van kunstmatig geïsoleerde individuen onder labóralo 
numcondities, vooral studies welke zich bezighouden met effecten van soorten 
appeals (zoals angst, humor) in de mededeling Bovendien zijn verreweg de 
meeste experimenten uitgevoerd met sociologie- of psychologie-studenten als 
proefpersonen Aan de generalisatiemogelijkheid van deze studies naar 'real life' 
situaties wordt sterk getwijfeld (Hovland 1959, Deutscher 1963, Rosenthal 
1966, Friedman 1967, Haskins 1972) 

De sociale psychologie steunt wat getoetste kennis betreft bijna geheel op de 
wetenschap hoe sociologie- of psychologie studenten onder laboratoriumcondi 
ties op stimuli reageren Wanneer er al in experimenten onder laboratonumcon 
dities met groepen gewerkt wordt dan zijn dit meestal ad hoc samengestelde 
groepen voor de duur van het experiment Echter slechts in zoverre deze 'ad hoc 
groepen' vergeleken kunnen worden met 'real life' groepen is generalisering naar 
buiten de laboratoriumsituatie in de samenleving voorkomende groepen zoals 
gezin, vriendengroep, schoolklas etc geoorloofd. Het zijn juist deze in de samen 
leving opererende groepen die de effecten van overredende communicatie op het 
individu mede bepalen 

Meerdere auteurs pleiten in dit verband voor het doen van veldexpenmenten 
(o m O'Rourke 1963, Stanley 1965, Krathwohl 1966, Haskins 1972) 
In deze studie nu zal getracht worden zoveel mogelijk recht te doen aan in de 
werkelijkheid opererende groepen door werkelijke groepen onder zo natuurlijk 
mogelijke condities m het experiment te betrekken Een tweede methodologisch 
belang is dus gelegen in het verrichten van een veldexpenment met overredende 
communicatie Nadeel van het veldexpenment, zeker indien groot opgezet, m de 
zin van veel betrokken eenheden, is de geringere controlemogelijkheid van expc 
rímentele condities Voordeel ervan is de generaliseerbaarhcid van resultaten naar 
reelc groepen in de samenleving 

ben derde methodologisch belang is gelegen juist in de combinatie van boven 
staande elementen het onderzoek is in feite een veldexpenment met groepen en 
individuen, waarbij zowel groep als individu als zelfstandige eenheid fungeren In 
deze combinatie is het uniek te noemen voor wat betreft onderzoek op het 
gebied van de (mdssd)communicatie Vervolgens is de wijze van toetsing van 
effecten van overredende (massa)communicatie uitgebreider dan gebruikelijk De 
gencrdlisalies van Klapper (I960) beperken zich feitelijk tot studies waarin hou 
dingsverandering en wel verandering in evaluatieve cognitieve elementen als ge 
volg van informatie bestudeerd werden terwijl ook veranderingen in descriptieve 
cognitieve elementen en in gedrag tot effecten van (massacommunicatieve) me 
dcdelingcn gerekend worden (Van der Rijt 1975b) Om individuele verandering 
vast te stellen is het meten van al deze aspecten nodig 

Effecten op langere termijn (langer dan 1 maand) zijn relatief weinig onderzocht 
(Droge c a 1973) Uit het schaarse lange termijn onderzoek wal er is blijkt 
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echter dat effecten op lange termijn sterk kunnen verschillen van effecten op 

korte termijn Gepoogd zal worden ook effecten op langere termijn vast te 

stellen 

1 3 Maatschappelijk belang 

Een verbetering van inzicht in de rol van primaire groepen in het proces van 

massacommunicatie m η in de wijze waarop primaire groepen de beïnvloedbaar 
heid van hun leden voor mededelingen van buitenaf mede bepalen is maatschap 
pelijk van belang Immers voor elke vorm van voorlichting die gencht is op 
wijziging van attitudes en gedragingen van individuen in de samenleving, is het 
belangrijk inzicht te hebben in de factoren die deze voorlichting al dan niet 
succesvol doen zijn 

Maatschappelijk van belang is echter ook het onderwerp van de communicatie in 
deze studie Hoewel in principe vele onderwerpen —voorlichting m b t drugs, 
alcohol, roken, milieu, gezin enz enz in aanmerking zouden kunnen komen om 
de theoretische vragen te toetsen, al deze onderwerpen zijn belangrijk is geko
zen voor voorlichting m b t de gevaren van roken en wel onder de schoolgaande 
jeugd. Zoals bekend vormt roken momenteel een van de grootste bedreigingen 
voor de gezondheid in onze samenleving (Meinsma 1972 Commissie Beperking 
Roken 1975) Daar met roken voor het grootste gedeelte voor het twintigste 
levensjaar aangevangen wordt en daarna nauwelijks meer, zijn er vele pogingen 
geweest juist het rookgedrag van jongeren te bestuderen (voor het opsporen van 
oorzaken) en te beïnvloeden in de zin van tegengaan dat jeugdigen met roken 
beginnen 

Belangrijkste reden nu voor de keuze van dit onderwerp is de intrigerende vraag 
hoe hel komt dat voorlichting over de gevaren van het roken onder de jeugd 
blijkbaar geen of een uiterst gei mg effect heeft op het rookgedrag van de jeugd 
Uit meerdere studies is nl gebleken dat voorlichting over roken geen effect heeft 
op het rookgedrag van jongeren ofschoon blijkbaar wel het bewustzijn van de 
gezondheidsrisico's versterkt worden (Jefferys 1963, Heller 1965, Monk e a 
1965, Watson 1966, Holland en blhott 1968, Bynner 1969) Bynner ( 1969)stelt 

'The incidence of smoking among schoolboys appears to have remained stable 
over the last few years in spite of extensive efforts to reduce it ' 

Uiteraard is het denkbaar dat het roken zonder de campagnes niet stabiel geble 
ven maar gestegen zou zijn bchter uit het onderzoek van Jefferys ( 1967) blijkt 
dat van de blootgestelden aan een anti rook campagne (experimentele groep) na 
vijfjaar relatief meer roken dan van de niet blootgestelden Het verschil was 
echter niet significant Het recente artikel van Kelson e a (1975) dat de alarme
rende titel 'The Growing hpidemie' draagt, geeft een verontrustende trend aan in 



de Verenigde Staten uit een onderzoek onder leerlingen van openbare scholen in 
Toledo en Lucas County in de staat Ohio, blijkt dat van 1964 tot 1971 een 
'steep nse' in roken door kinderen, vooral meisjes, is opgetreden. Daarentegen 
blijken toch relatief meer rokende leerlingen in 1971 dan in 1964, ondanks hun 
gedrag te geloven dat roken schadelijk is voor de gezondheid. In tegenstelling 
hiermee bencht Hom nog in 1968 dat de proportie rokers onder teenagers 
aanzienlijk afgenomen is ten aanzien van het niveau zoals dat gedurende tien jaar 
gerapporteerd is Hoewel in Nederland een dergelijk vergelijkingsonderzoek van 
roken onder jeugdigen in verschillende jaren niet ondernomen is, kan het percen
tage rokers onder jongeren boven 12 jaar zeer hoog genoemd worden, tussen 20 
procent en 70 procent, afhankelijk van leeftijd (vgl. Fokkens 1960, Wafelbakker 
1968, TON 1970, Drogendijk 1975). 
Vooral het hoge percentage rokers onder 13-18 jarige meisjes vergeleken met 
jongens (TON 1970, Drogendijk 1975) is daarbij opvallend. De geringe effecten 
bij pogingen het rookgedrag onder jongeren te wijzigen kan OJ aan minstens 
twee belangrijke problemen geweten worden 
1 gebrek aan kennis omtrent de aetiologie van het rookgedrag van jongeren. 
2. gebrek aan kennis omtrent de wijze waarop jongeren communicatief effectief 

benaderd kunnen worden. 
In de volgende paragraaf zullen we kort deze problemen toelichten. 

1.4. De aetiologie van het rookgedrag en effecten van anti-rook campagnes 

Meerdere onderzoekers rapporteren een sterke invloed van 'peer groups' op rook
gedrag van jongeren (zie 2 2.3). 
Hoewel jongeren relatief vaker zelf roken indien hun vrienden roken, volgens de 
onderzoekers, is over de wijze waarop peer groups invloed op het rookgedrag bij 
jongeren uitoefenen weinig bekend. Een werkgroep «an het tweede wereldcon
gres 'on smoking and health' concludeert 

'it is clear to us that there is insufficient knowledge and understanding of the 
dynamics of childhood culture and its relationship to sigarette smoking'. 
(Richardson 1972). 

Nadere hypothesen omtrent de wijze waarop peer groups invloed uitoefenen nu 
is van cruciale betekenis voor inzicht in rookgedrag bij jongeren. Bergen en 
Olesen (1963) geven de richting aan waarin onderzoek zich zou moeten bewe
gen 

'The dynamics of groupprocesses as they are expressed through the formation 
and changing of standards of conduct, the vanous roles of leadership and the 
production of strains and deviance are all important substantive matters for 
further investigation' 

8 



Echter dergelijk onderzoek is nog steeds niet geschied, de wens van Bergen en 
Olesen ten spijt 
Centraal uitgangspunt is de vraag waarom roken blijkbaar peer group gebonden 
is waarom wordt in bepaalde groepen gerookt en in andere niet9 

In hoeverre heeft dat te maken met groepsprocessen normen, opinieklimaat en 
structuur in onderlinge wisselwerking9 Of is het louter een artefact van het feit 
dat jongeren die roken geneigd zijn vrienden te kiezen, die ook roken, in welk 
geval de oorzaak van het gaan roken en continuering van dat gedrag niet in 
groepsprocessen als zodanig ligt Of treden beiden op rokers kiezen overwegend 
rokende vriendjes en het resulterende groepskhmaat is 'pro-roken', door dit 
'pro-roken' klimaat worden ook de 'niet-rokers' in die groepen min of meer 
gedwongen te gaan roken (zij voelen zich verplicht te gaan roken) Het 'pro-
roken' klimaat van de groep waarvan ze deel uitmaken schept dus de condities 
waaronder jongeren gemakkelijker gaan roken De volgende hypothese kan gefor
muleerd worden om deze stelling te toetsen met-rokers in overwegend rokende 
groepen zullen relatief vaker gaan roken dan met-rokers in overwegend niel-
rokende groepen 

Het geringe effect van anti-rook campagnes bij jongeren kan nu verklaard worden 
m b ν de theorie betreffende de wijze waarop primaire groepen (hier dus peer 
groups) invloed uitoefenen op de wijze waarop informatie verwerkt wordt Af
hankelijk van het groepskhmaat met betrekking tot roken zal deze informatie 
positief dan wel negatief werken. Peer groups zullen afhankelijk van het 'rookkh-
maat' anti-rookvoorlichting tegenwerken dan wel bevorderen Zo merkt Jefferys 
op, dat bij jongens de door haar opgezette anti rook campagne een positieve 
invloed, doch bij meisjes eerder een negatieve reactie ten gevolge had, d w z 
sommige meisjes schenen door de campagne overtuigd te zijn geraakt dat als er al 
risico's aan het roken verbonden waren, het de moeite waard was deze te ne
men' (Jefferys 1961) De vraag is in hoeverre deze verschillende invloed te 
wijten is aan het rookklimaat in diverse peer groups de boemerangeffecten bij 
meisjes zouden verklaard kunnen worden doordat met-rokende meisjes die tot 
peer groups met een pro-rookkhmaat behoren overgehaald worden om te gaan 
roken, de positieve effecten bij jongens zouden toegeschreven kunnen worden 
aan het stoppen met roken door jongens in groepen met een anti-rookkhmaat In 
geen van de studies m b t de invloed van peer groups is echter de peer group als 
zelfstandige eenheid in het onderzoek opgenomen, noch is de brutoverandering 
van de netto-verandering onderscheiden Dit was ook in practisch geen enkele 
van de hier besproken studies mogelijk daar de persoonlijke identificatie van de 
leerling voor en na blootstelling niet vastgesteld is Bijna alle onderzoeken zijn 
onder stringente anonymiteit van de ondervraagden verricht 
Uitzonderingen zijn het onderzoek van Harhn (1972), van Bewley (1973), Salber 
e.a. (1968), maar geen meet de effecten van een campagne. Wel stelde Bewley 
vast dat over een periode van vier maanden slechts 63 procent van de 300 
kinderen consistent was in hun antwoorden Lr waren aanwijzingen dat deze 

9 



inconsistentie niet te wijten was aan onbetrouwbaarheid van antwoorden maar 
aan werkelijke verandering in rookgedrag, zodat bruto-verandenngen over zelfs 
een korte periode in rookgedrag onder jongeren tamelijk groot kunnen zijn (94 
procent van de jongens en 95 procent van de meisjes was consistent op 'ooit 
gerookt' dan wel 'nooit gerookt'). Het meten onder de conditie van anonymiteit 
impliceert dat alleen netto-effecten vastgesteld kunnen worden. Indien het aantal 
rokers dat ophoudt op grond van een campagne ongeveer gelijk is aan het aantal 
met-rokers dat (weer) met roken begint dan is het percentage rokers vóór de 
campagne gelijk aan dat ema, het netto-effect is nihil terwijl een aanzienlijk 
bruto-effect opgetreden kan zijn. Slechts met behulp van de vaststelling van de 
individuele 'turnover' kan men het bruto-effect van een campagne meten, hier
voor is identificatie van de individuele deelnemers echter noodzakelijk. De indivi
duele turnover van de leden van groepen met een verschillend opinieklimaat kan 
ons inzicht geven in de juistheid van bovengenoemde hypothesen 0. 

De voorhchtingsmethode bij de genoemde onderzoeken is meestal een vorm van 
anti-rook onderwijs (door arts, onderwijzend personeel e d.) en minder vaak iets 
dat gelijkt op massacommunicatie, tenzij in de mengvorm van film en onderwijs 
(Jefferys 1961). Door Merki e.a. (1968) werd een massacommumcatieve metho
de naast een 'student-centered', op de leerling gerichte methode in de vorm van 
een symposium gebruikt. De massacommumcatieve methode bestond uit 
pamfletten, blaadjes en posters. De netto-stijging in roken (2,3 procent) bij de 
massacommumcatieve methode bleek onder achtste graad leerlingen minder dan 
bij de andere methode, terwijl de controlegroep een stijging van 16,4 procent 
vertoonde. Massacommunicatie via pamfletten, posters e d. is niet hetzelfde noch 
heeft waarschijnlijk dezelfde impact als die via andere massamedia zoals krant, 
radio en t.v. 

Resumerend Het hier geschetste probleem van de rol van peer groups in het 
licht van de verwerking van anti-rook informatie is precies het probleem dat 
correspondeert met de centrale theoretische vraagstelling naar de invloed van de 
primaire groep bij massacommumcatieve overreding van de individuele leden van 

l) Anonymitutsgarantics würden veelal gegeven om vertrouwen te wekken en uitval tegen 
te gaan het is echter de vraag Ы die anonymiteihgarantie inderdaad dit gevolg heeft 
Harhn (1972) die juist het effect van anonymiteit op de betrouwbaarheid van de ant
woorden tracht na te gaan komt tot de conclusie 

It appears that high school youngsters respond to questions about a socially acceptable 
habit such as smoking ol cigarettes similarly, when they may be linked to their answers 
and when they may not be linked'. 

In ons onderzoek is de persoonlijke identificatie voor geen enkele leerling aanleiding 
geweest om er met aan mee te werken. Wel wilden vijf leerlingen (van de 2043) hun 
naam niet invullen, terwijl /e de rest van de vragenlijst wel invulden. Overigens werd wel 
geheimhouding van persoonlijke gegevens beloofd 
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die groep. De vraag of en in hoeverre peer groups anti-rook informatie tegenwer
ken dan wel bevorderen loopt parallel aan de theoretische vraagstelling Deze 
vraag nu kan getoetst worden door effecten van anti rook informatie gebracht 
via gebruikelijke massamedia (bv krant) op zo natuurhik mogelijke wijze in peer 
groups, verschillend in rookklimaat, te bestuderen De vraag, hoe het komt, dat 
anti-rook informatie bij jongeren, die vaak nog niet of slechts weinig roken, en 
dus niet zo erg verslaafd zijn, klaarblijkelijk toch zo weinig netto-effeel heeft, is 
de basis geworden voor het toetsen van de centrale vraagstelling Behalve inzicht 
in de wijze waarop primaire groepen de invloed van massacommunicatie f ver
spreide informatie op individuele houding en gedrag modificeren is ook inzicht 
in de wijze waarop peer groups anti-rook informatie w b de effecten ervan 
modificeren van groot belang wellicht kan dit inzicht leiden tot een betere peer 
group gerichte aanpak van het rookprobleem en meer algemeen tot effectievere 
bestnjdingsmethoden van roken bij jongeren. 

1 5 De wijze van aanspreken 

Enkele onderzoekers hebben zich afgevraagd of het niet zinvol zou zijn om peer 
groups zelf te gebruiken om rookgedrag tegen te gaan, daar peer groups een 
belangrijke rol schijnen te spelen in het rookgedrag van jongeren 
De op de student gerichte methode van Merki e a (1968) is daar een voorbeeld 
van 

'If the peers do influence others to take up smoking, can the peer group in
fluence also be used to persuade their contempones not to take up smoking or 
to stop smoking once they have started9 ' 

Merki trachtte dit te reabseren door een symposium dat bestond uit telkens vier 
leerlingen van elke klas die onderling discussieerden over voor- en nadelen van 
het roken en zo de overige leerlingen moesten beïnvloeden. 
In ons onderzoek wordt eveneens getracht de 'peer groups' als invloedrijke factor 
in de benaderingswijze van jongeren te betrekken echter op een andere wijze nl. 
door peer group-invloed in de boodschap te betrekken in cen poging de normen 
in 'peer groups' te beïnvloeden, m η. door de poging om de normen in 'peer 
groups' waar een pro-rookkhmaat heerst zo te beïnvloeden dat een afbraak van 
dat 'pro-rookklimaat' kan optreden en door de poging het 'anti-rookklimaat' in 
peer groups met cen 'anti rookklimaat' te bevestigen of te versterken Deze 
benadering wordt door ons de 'social support' benadering genoemd De poging 
om zo op het microniveau van de peer group de normen met betrekking lot 
roken te veranderen wordt uiteraard deels gedwarsboomd doordat op macro
niveau in de samenleving als geheel een 'pro-rookklimaat' heerst of minstens 
roken algemeen geaccepteerd en getolereerd wordt Dit kan een verklaring zijn 
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voor het gennge succes van interpersoonlijke steun, welke Horn (1972) consta
teert 

'We have a rather curious finding that interpersonal supports, which theoretically 
ought to contribute the most to long-term behaviour change, actually seems to 
interfere with staying off cigarette smoking 
By this 1 mean that to have somebody important to you urging you to try to 
give up smoking has very little effect in short-term success and actually interferes 
with long term successes'. 

Het onderzoek van Horn heeft betrekking op volwassenen en ook toont Horn 
zich niet tevreden met de meting van 'social supports' 
Dekker (1975) meent dat daarentegen microsociale verbanden grote betekenis 
kunnen hebben in de beïnvloeding van rookgedrag bij jongeren. De cultuur van 
iedere peer group is niet afgesloten van die van andere peer groups noch van de 
totale cultuur van de samenleving Dekker wijst op de invloed van de totale 
cultuur op rookgedrag van jongeren en ook wijt hij mislukkingen van anti-rook 
campagnes bij jongeren deels aan de gennge invloed van 'een enkele voorheh 
üngsboodschap' in het geheel van roken-bevorderende uitingen 'zeker m onze 
roken-bevorderende cultuur kan een enkele voorheh Üngsboodschap — hoe 
psychologisch ook verpakt - niet veel effect hebben als tegelijkertijd de reclame 
door blijft gaan met continue en systematische beïnvloeding en de voorbeelden 
van succesvolle rokende volwassenen via massamedia toont' Ook worden volgens 
Dekker mensen door gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) teveel als 
geïsoleerde individuen benaderd 'Het zal zeker noodzakelijk zijn de ouders en 
de 'peers' bij de voorlichting te betrekken aangezien zij — op microniveau - de 
belangrijkste beinvloedingskanalen in het sociale netwerk van jongeren zijn'. 
Dus over het nut van 'social support' uit de directe omgeving van de roker voor 
het stoppen met roken of het volhouden van het niet roken wordt nogal verschil
lend gedacht 

Bovendien is de wijze waarop aan 'social support' gestalte gegeven moet worden 
erg onduidelijk. De symposium-discussiemethode van Merki e a (1968) door 
klasgenoten in de klas bleek nauwelijks meer resultaat op te leveren dan de 
methode waarbij jongeren pamfletten en posters uitgereikt kregen. 
N.B Merki e a vermelden met of de vier leerlingen van elke klas die deelnemen 
aan de discussie en die gekozen werden op grond van uitdrukkingsvermogen en 
populariteit in de klas zelf rookten en/of ZIJ tot een uiteindelijk positief of 
negatief oordeel over roken kwamen in de discussie Het laatste is toch wel 
essentieel om de resultaten te kunnen beoordelen Door SiUem (1974) werden de 
resultaten van vier verschillende methodes van voorlichting t a v druggebruik 
door jongeren getoetst 1 lezing door een deskundige op gebied van drugs, 2 
lezing van een jeugdleider die veel met druggebruikers beroepshalve omgaat, 3. 
d.m ν rollenspelen over onderwerpen die met drugs te maken hebben,4 d m v 
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twee tot voorlichters opgeleide 'peers' (leerlingen voor leerlingen, ouders voor 
ouders, docenten voor docenten) 
In dit onderzoek waren jongeren van 17 jaar en leraren betrokken Er werden op 
lange termijn (na zes maanden) geen duidelijke effecten gevonden Op korte 
termijn bleek kennisvermeerdering en attitudeverandering t a v drugs in jeugdlei-
dersgroep en de peer groep groter dan in de andere groepen 
De Haes en Schuurman (1975) toetsten drie methoden van drugvoorlichting voor 
14 tot 16 jarige scholieren qua effectiviteit 1 een waarschuwende benadering, 
2 een feiten verstrekkende benadering en 3 een op de persoon gerichte benade
ring, inhoud onder non-directieve leiding van een leraar werd door leerlingen 
gediscussieerd over wat zij zelf als probleem ervoeren, deze laatste benadering is 
dus een soort 'peer groupbenadenng' Echter bij deze laatste benadering in tegen-
stelling tot de eerste twee behoefden drugs met per se als onderwerp aan de orde 
te komen Alle methoden blijken t a ν druggebruik eerder negatieve dan positie
ve effecten te hebben 'Geen van de programma's brengt druggebruikers ertoe 
hun gebruik te stoppen' 

Bovendien blijkt met de eerste en tweede methode het gebruik eerder gestimu
leerd te worden resp 7,3 procent en 4,6 procent zijn nieuwe gebruikers tegen 
over 3,o procent in de controlegroep en 2,6 procent in de groep die aan de derde 
methode werd blootgesteld De groep met de derde methode wijkt in feite 
nauwelijks van de controlegroep af In feite kunnen afwijkingen tussen de 2e en 
3e methode en de controlegroep aan toevallige factoren toegeschreven worden 
De conclusie, dat de 3e benaderingswijze remmend zou werken t a v nieuwe 
gebruikers evenals de conclusie dat ze minder negatieve gevolgen heeft dan de 2e 
methode lijkt nogal aanvechtbaar gezien de gennge verschillen Het feit dat er bij 
de 3e methode maar in beperkte mate over drugs gediscussieerd werd door de 
leerlingen maakt het al waarschijnlijk dat grotere gelijkenis met de controlegroep 
op zou treden In ieder geval wordt met duidelijk dat discussies tussen leerlingen 
betere resultaten opleveren t a ν druggebruik dan andere methoden van drug
voorlichting, ja zelfs dan geen enkele vorm van voorlichting 
De door Dekker gesignaleerde noodzakelijkheid ouders en 'peers' bij de voor
lichting te betrekken, aangezien zij op microniveau - de belangrijkste bein-
vloedingskanalen in het sociale netwerk van jongeren zijn blijkt derhalve niet te 
berusten op de resultaten van tot nu toe verricht onderzoek Ook zijn conclusie 
dat traditionele lesmethoden minder geschikt zouden zijn voor GVO dan discus
siegroepen, rollenspelen e d , wordt niet gestaafd door enig onderzoek 
Een andere methode dan de voorgaande is 'social support' in de boodschap zelf 
op te nemen door via de communicatie in te spelen en te anticiperen op groeps
gedrag t a v het voorlichtingbobject ben dergelijke 'sociale support' benadering 
via de boodschap is voor/over mij bekend in geen enkel onderzoek over 
eftecten van anti rook informatie getoetst, noch overigens in overredingsondcr 
zoek m b t andere onderwerpen Wel veel onderzoek is gedaan m b t angst-
appeals, humor in de boodschap geloofwaardigheid e d 
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Het is om verschillende redenen zinvol in onderzoek te toetsen of een 'social 
support' benadering als intern element van de boodschap verschflt in effect van 
een benadering waarbij 'social support' geen wezenlijk onderdeel vormt van de 
boodschap. 
Vooreerst is in het kader van de theoretische achtergrond van dit project de 
vraag van belang of en hoe de invloed van de primaire groep op de aard van de 
communicatie verwerking door de leden van die groep doorbroken kan worden. 

Wc veronderstellen nu dat een communicatie die tracht zelf het primaire groeps-
khmaat te beïnvloeden succesvoller kan zijn dan communicaties die dat niet 
doen, m a.w we trachten de vraag te beantwoorden of het mogelijk is door 
boodschapsvanatie in de 'social support' richting deze effectiever te doen zijn. 
Een tweede reden is dat een andere benaderingswijze dan de gebruikelijke wel
licht de mogelijkheid biedt de impasse waann de 'rookvoorlichting' aan jongeren 
verkeert te doorbreken. 

Indien peer groups belangrijke haarden vormen waar rookgedrag aangewakkerd 
wordt dan is het inspelen juist op de invloed van peer groups misschien wel de 
enige methode die nog perspectieven biedt. 

1.6. Conclusie 

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de drie vragen welke wij met 
behulp van dit onderzoek zullen trachten te beantwoorden. 
1. In welke mate zijn peer groups verantwoordelijk voor imtiering en continue

ring van rookgedrag door jongeren en op welke wijze oefenen peer groups 
hun invloed ui f 
In hoofdstuk 2 zal nader ingegaan worden op de resultaten van tot nu toe 
onder de jeugd gehouden onderzoeken en op het relatief groot belang van 
peer groups als factor, zoals dat in die resultaten naar voren komt Ook 
zullen enige theorieën aangegeven worden over de wijze waarop roken in 
peer group» belangrijke functies vervult en daardoor positief gewaardeerd en 
verspreid wordt. Er zullen tevens specifieke in dit onderzoek toetsbare hypo
thesen geformuleerd worden. 

2. In welke mate en hoe wordt het effect van anti-rookinformatie door peer 
groups gemodificeerd ' 
In hoofdstuk 3 zal getracht worden vanuit de literatuur omtrent effecten van 
anli-rookcampagnes onder de jeugd en theoneen omtrent de rol van pnmaire 
groepen in het massacommunicatieproces toetsbare hypothesen omtrent de 
wijze, waarop door peer groups anti-rookinforimlic verwerkt wordt, te ont
wikkelen 

3. In welke mate is een 'social support' benadering, via massacommunicatie, 
waarbij het 'social support appeal' inherent is aan de boodschap succesvoller 
dan een gelijksoortige benadering zonder het aspect van 'social support' 
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Succesvoller wil hier zeggen relatief meer gestopte rokers en/of relatief va
ker vorming van negatieve attitudes bij blootgestelden aan die benadering. 
Hoofdstuk 4 zal gewijd worden aan bevindingen omtrent de in de literatuur 
voorkomende benaderingswijzen bij overredende communicatie en speciaal 
ook die benaderingswijzen die in verband met rookvoorlichting ondernomen 
zijn. Getracht wordt toetsbare hypothesen omtrent de invloed van 'social 
support' en omtrent de wisselwerking tussen 'social support' en het grocps-
klimaat aan te geven. 
In hoofdstuk 5 tenslotte zal aangegeven worden hoe de ontwikkelde hypo
thesen getoetst zullen worden, het onderzoeksdesign. 
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Hoofdstuk 2 
DE AETIOLOGIE VAN HET ROOKGEDRAG 

2.1 Inleiding 

De oorzaken van roken - waarom mensen beginnen met roken — en de condi
ties, waaronder rookgedrag gecontinueerd wordt, moeten gezocht worden in een 
zeer ingewikkeld samenspel van factoren Uit reeds verricht onderzoek komen 
bepaalde factoren als zeer belangrijk naar voren in die zin dat ze relatief veel 
meer van de vanantie in rookgedrag verklaren dan andere factoren. 
De verrichte onderzoeken zijn overwegend van een survey-achtig karakter en 
cross-sectional van aard, d w.z eenmalige steekproeven op één bepaald punt in 
de tijd Dit is echter niet het meest geschikte design om oorzaken van verschijn
selen op te sporen, omdat met vaststelbaar is wat voorafgaat (oorzaak) en wat 
volgt (gevolg), wanneer die verschijnselen op hetzelfde tijdstip waargenomen 
worden. Een verbetering is waarnemingen te doen bij dezelfde steekproef op 
verschillende tijdstippen, zoals door de panelmethode mogelijk wordt gemaakt 

'It has great advantages, as we have seen in establishing time sequence of 
variables and in providing important information about relationships among 
these variables for the given sample under study'. 
(Riley 1963, p. 634) 

Het verschil m kenmerken van het individu dat gaat roken en niet gaat roken 
voorzover vooraf vastgesteld is een betere indicator voor oorzaken van rookge
drag dan het karaktenseren van individuen die roken en met-roken naar verschil-
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lende kenmerken op hetzelfde punt in de tijd Echter ook de panelmethode 
heeft beperkingen (vergeleken met een experiment) 

1 De onderzoeker doet geen poging de experimentele factor (de oorzaak) te 
manipuleren Echter manipulatie van de oorzakelijke factor is in vele onder
zoeken bij voorbaat onmogelijk, om ethische dan wel practische redenen Zo 
is het m b t bestudering van rookgedrag onmogelijk persoonlijkheidskenmer
ken als extravertie, intelligentie etc te manipuleren Daarentegen wat betreft 
sociale oorzaken zouden bv. met-rokenden afwisselend at random aan groe
pen met een 'pro-rookkhmaat' en aan groepen met een 'anti-rookklimaat' 
toegewezen kunnen worden Uiteraard is deze laatste mogelijkheid zuiver 
theoretisch Feitelijk stuit een dergelijk experimenteel design op zowel ethi
sche als practische bezwaren. 

2 De panelstudie kan in tegenstelling tot het echte experiment niet garanderen 
dat effecten van andere met-gecontroleerde externe vanabelen gerandomi
seerd zijn, zodat andere factoren dan de waargenomene verantwoordelijk 
kunnen zijn voor de veranderingen in de afhankelijke variabele 
Ondanks de beperkingen kan de panelmethode inzicht bieden in een aantal 
gevonden relaties tussen rookgedrag en verklarende factoren, die juist door 
het ontbreken van de tijdsvolgorde onzeker zijn (bv de relatie tussen 
iemands rookgedrag en het roken van vrienden) 

Van belang in zowel panelstudie als experiment is de vaststelling van de indivi
duele turnover in verband met vast te stellen bruto-effecten. Onderzoeken die 
wel op meerdere tijdsmomenten gedaan zijn kunnen vaak door anonymiteit het 
rookgedrag van het individu op tijdstip 1 niet meer betrekken op het rookgedrag 
van hetzelfde individu op tijdstip 2 Het is mogelijk dat personen die zijn gaan 
roken even sterk voorkomen als personen die gestopt zijn het netto-effect is 
genng doch het bruto-effect kan nog groot zijn Bovendien is het niet mogelijk 
individuele veranderingen in roken te relateren aan op tijdstip 1 gemeten ken
merken slechts trends kunnen aangegeven worden zoals stijging van percentages 
rokers e d 
Slechts in één van de onderzoeken in de literatuur wordt de panelmethode 
gehanteerd om oorzaken van roken op te sporen (Salbere a 1968) en de indivi
duele turnover gerelateerd aan individuele kenmerken gemeten op tijdstip 1 
(rookgedrag van ouders en schoolprestatie) Ook door Bewley e a (1974) wordt 
de panelmethodc gebruikt, doch de individuele turnover niet gerelateerd aan 
verklarende kenmerken op tijdstip 1 
De expenmenten die effecten van anti-rookprogramma's trachten vast te stellen 
zijn hoewel ze ook op meerdere momenten in de tijd rookgedrag meten door 
anonymiteit slechts m staat netto effecten vast te stellen Verreweg de meeste in 
dit hoofdstuk besproken studies bestaan uit een enkele momentopname Wan
neer dan ook m de volgende paragrafen een opsomining wordt gegeven van de uit 
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de literatuur naar voren komende factoren, die bepalend zouden zijn voor het 
rookgedrag, moet met dit karakter van de onderzoeken rekening gehouden wor
den. Dit impliceert een voorzichtige interpretatie van het belang van de factoren 
en van wat oorzaak en wat gevolg is: verschillende malen zal dit probleem in de 
tekst ter sprake komen. 
Een tweede serieus probleem met deze onderzoeken is, wat genoemd zou kun
nen worden, het fragmentarische karakterervan: alle onderzoeken beperken zich 
tot het opnemen van slechts enkele factoren — meestal omdat men een specifie
ke probleemstelling wil toetsen. Echter de toetsing van een specifieke probleem
stelling rechtvaardigt o.i. meestal niet het weglaten van andere mogelijk verkla
rende factoren. Immers aan een dergelijke toetsing ligt meestal de assumptie van 
geen doorkruisende invloed van andere mogelijke relevante factoren ten grond
slag. Vooral bij specifieke hypothesen omtrent de oorzaken van rookgedrag is 
deze assumptie onwaarschijnlijk gezien het blijkens de literatuur grote aantal 
geverifieerde samenhangen en dus het grote aantal relevante condities. 
Dergelijke specifieke hypothesen nu kunnen slechts adequaat getoetst worden 
indien liefst alle, maar minstens zoveel mogelijk andere relevante factoren con
stantgehouden worden. Uiteraard is dit een kwestie van graad en slechts uitvoer
baar voorzover er 1. voldoende analyse-eenheden aanwezig zijn en 2. de relevante 
condities bekend zijn. Het is echter riskant om met de analyse op 'zero-order
niveau' te blijven, d.w.z. alle factoren afzonderlijk met rookgedrag in verband te 
brengen. Hierdoor kunnen mogelijke 'spurious' verbanden dan wel specificerende 
verbanden niet zichtbaar gemaakt worden (Lazarsfeld 1959). 
De meeste onderzoeken die hier besproken worden gaan niet verder dan dit 
'zero-order-niveau'. Ook dit probleem zal nog enkele malen ter sprake komen. 
De bovengenoemde restricties m.b.t. de te bespreken studies zullen ons nopen 
tot voorzichtige conclusies wat betreft de aetiologie van het rookgedrag. 
In dit hoofdstuk zullen de factoren, die uit de literatuur als relevant voor de 
aetiologie van het rookgedrag naar voren komen nader besproken worden. De 
factoren zullen onder vier hoofdindelingen behandeld worden: 

1. De directe sociale omgeving: gezin en peer group. 
2. Sociaal-structurele factoren: leeftijd, geslacht enz. 
3. Persoonlijkheidskenmerken: meerdere klassificaties van karakterologische 

verschillen blijken met roken samen te hangen. 
4. Overige factoren voorzover niet indeelbaar bij de overige drie categorieën. 

Het is niet de bedoeling vrijblijvend een opsomming te geven van de in de 
literatuur gevonden relevante factoren maar om middels een critische beschou
wing van de theoretische en methodologische aspecten van de onderzoekslitera
tuur met betrekking tot rookgedrag onder jongeren tot concrete toetsbare hypo
thesen te komen. De studies waarop deze kritische beschouwing van onderzoeks
resultaten gebaseerd is, zijn alle onder jongeren verricht, op enkele uitzonderin
gen na. Voor wat betreft de factoren die tot initièring van rookgedrag leiden ligt 
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dit voor de hand, voorzover verreweg het grootste gedeelte van de rokers op 
jeugdige leeftijd met die gewoonte aanvangt De kans dat iemand na zijn twintig 
ste levensjaar met roken begint is zeer klein (McKennell 1969, Zacune en Heins-
man 1971) In dit onderzoek zullen met name de beginjaren van het roken 
bestudeerd worden. 

2 2 Gezin en peer group als determinanten van rookgedrag bij jongeren 

2 21. Inleiding 

Gezin en peer group worden in de literatuur als belangrijkste determinanten van 
rookgedrag bij jongeren aangemerkt Uiteraard wordt de wereld van de jongere 
wat betreft zijn sociale contaoten voor een groot gedeelte bepaald door relaties 
in het ouderlijk gezin en met speelgenoten in de buurt en op school de primaire 
groepen waarvan hij deel uitmaakt Primaire groepen spelen ongetwijfeld een 
grote rol in de vorming van attitudes en gedrag van de leden Het begrip primaire 
groep stamt van С H Cooley (1909), die daarmee de eerste groepen, waarmee 
het kind in nauw contact staat en waarbinnen het gesocialiseerd wordt bedoelde 
m η. gezin en speelgenootjes (playgroups) Kenmerkend voor deze eerste groepen 
in het leven van een kind is dat de relaties van affectieve aard zijn (tegenover 
zakehjke/utihteitsrelaties), dat er direct face to face contact is en dat ze door de 
beperking welke uit het laatste kenmerk voortvloeit, klein van omvang zijn 
(Hoult 1969) 

Na Cooley werd deze term meer algemeen gebruikt voor alle groepen met soort 
gelijke kenmerken, ook al zi|n het niet de eerste groepen waarmee een kind te 
maken krijgt 

'Any small relatively permanent group of pereons who are in frequent face to-
fdce association and who interact in a very personal level' 
(Zadrozny 1959) 

Alle groepen met affectieve relaties, face-to-tace contacten en een zekere duur 
zaamheid worden dan primaire groepen genoemd 
Katz en Lazarsfeld noemen hierbij nog als kenmerk dat leden een veelvoud van 
taken vervullen, d w z er is nauwelijks sprake van specialisatie (Katz en Lazars 
feld 1955) Het is echter de vraag of dit kenmerk van specialisatie wezenlijk 
genoemd kan worden, neem bv een kaartclub Primaire groepen zijn tace-to 
face-groepen waar m termen van Tonnies 'gemeinschaftliche' relaties overwegen 
Het sociologisch belang van de primaire groepen is hierin gelegen dat deze groe 
pen een belangrijke invloed uitoefenen op de houdingen en gedragswijzen van de 
individuele leden al was het alleen maar door het feit dat het merendeel van het 
leven van mensen uit interacties binnen dergelijke kleine verbanden pleegt te 
bestaan 
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Deze groepen hebben grote invloed omdat binnen dergelijke kleine verbanden 
sociale controle effectiever kan zijn en omdat dergelijke kleine verbanden ge
woonlijk persoonlijke bevrediging aan het individu verschaffen Fuchs e a. 
(1973) definieren de primaire groep als volgt 

'Bezeichnung fur Gruppen deren Mitglieder in relativ intimen, vorwegend 
emotional bestimmten direkten und häufigen persönlichen Beziehungen mit
einander stehen, sich gegenseitig beeinflussen und so relativ ahnliche 
Einstellungen, Wert vorstell ungen und Normen entwicklen'. 

Deze definitie zou de suggestie kunnen wekken dat primaire groepen zich altijd 
harmonisch ontwikkelen, doch dit hoeft niet altijd het geval te zijn Er zijn zelfs 
primaire groepen waarbij onderlinge interacties de 'Einstellungen, Wert
vorstellungen und Normen' in plaats van zich naar elkaar te ontwikkelen steeds 
verder uit elkaar gaan. Het grote aantal gezinnen dat in de westerse samenleving 
uiteen valt door scheidingen is daar o ι een duidelijk voorbeeld van Een van de 
redenen waarom zo'n ontwikkeling niet altijd harmonisch zal zijn is het feit dat 
mensen deel uitmaken van meerdere primaire groepen, waarvan de normen 
onderling conflicteren Zo is de jonge adolescent behalve van zijn ouderlijk gezin, 
ook lid van vriendengroepen (klasgenoten, buurt) Het is met ongewoon dat 
normen in vriendengroepen conflicteren met normen en verwachtingen in het 
ouderlijk gezin Een rookverbod m het ouderlijk gezin en een rookgebod in de 
vriendengroep kan zo aanleiding zijn voor stiekem roken. De Fleur e.a. (1973) 
leggen zo sterk de nadruk op emotionele bevrediging als wezenlijk kenmerk van 
de primaire groep dat ze groepen, waann geen of nauwelijks bevrediging aan de 
interactie door de leden ontleend wordt, geen primaire groep in de volle zin van 
het woord willen noemen. Het ontlenen van persoonlijke satisfactie nu is echter 
een moeilijk criterium, doordat er primaire groepen kunnen zijn waar het ene lid 
wel, het andere geen persoonlijke satisfactie aan de interactie ontleent of zelfs 
waar de meeste of alle leden in vijandschapsrelatie staan (b.v. een echtpaar dat 
op het punt staat te gaan scheiden). 

Er worden over het algemeen in navolging van С H Cooley twee soorten primai
re groepen onderscheiden nl. het gezin (familie) en de peer groups Onder een 
peer group verstaan De Fleure a (1973, p. 618) 

'Type of primary group in which individuals seek close association with others 
who are like them in age and interests'. 

Voorbeelden van peer groups zíjn schoolchques, jeugdbendes, mensen op het 
werk etc. Peer groups zíjn met beperkt tot de jeugd maar blijven van belang 
'until we die' (De Fleur 1973, p. 64). 
Hoult (1969) onderscheidt twee betekenissen aan het begrip peer group, een 
ruimere en een engere 
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'any group composed of individuals who are social equals, particularly age-
equals, usually denotes especially the type of clique that is composed of 
children, adolescents or young adults' 

Hoult onderscheidt dus een ruimere betekenis en een meer specifieke betekenis 
nl cliques van jongeren. 
In de literatuur wordt de term peer group ook wel gelijkgeschakeld met de groep 
leeftijdsgenoten als geheel, waarbij 'groep' meer de betekenis heeft van sociale 
categorie, nl. alle leeftijdsgenoten Uiteraard is peer group in de laatste betekenis 
geen primaire groep. Dit kan tot verwarring leiden Zo gebruiken Jensen en 
Thompson (1965) peer group in de laatste betekenis 
'The approval of the peer group seems to be a valid factor in determining the 
extent of cigarette smoking among those of senior high school age. This could 
perhaps account for the 617 non-smokers found in the group. The non-smoking 
siblings constituted 77 per cent of the peer group while the smokers constituted 
only 23 per cent of the peer group' 

De peer group bij Jensen en Thompson blijkt te bestaan uit de hele steekproef 
van Public Schools in Lincoln, omvattende 798 gevallen Afgezien van de ongel
digheid van de conclusie van positieve peer group invloed op rookgedrag op 
grond van het percentage in de steekproef dat rookt is het peer groupbegrip hier 
geheel anders opgevat dan ш de meeste andere onderzoeken, waar specifiek 
slechts vrienden van de roker tot de peer group gerekend worden 
Door ons zal onder peer group verstaan worden een groep jongeren bestaande uit 
klasgenoten of (andere) vrienden van ongeveer gelijke leeftijd die frequent face-
to-facc contact met elkaar hebben, dus de engere betekenis, welke Hoult aan dit 
begrip toekent. Het gezin of de familie is een bijzondere primaire groep, in elke 
samenleving op eigen wijze geïnstitutionaliseerd Zonder hier op dit begnp dieper 
in te gaan wordt m dit onderzoek met gezin de 'nuclear family', bestaande uit 
man, vrouw en kinderen (Pitts, 1964), bedoeld, daar deze gezinsvorm het meest 
kenmerkend is voor de westerse samenleving (Kooy, 1967) Na de omschrijving 
van de begrippen primaire groep, peer group en gezin voorzover van belang voor 
het onderzoek bezien we nader welke invloed deze primaire groepen op het 
rookgedrag van jongeren hebben 

2.2 2. Het gezin en rookgedrag van jongeren 

Omtrent de vraag of het gezin invloed uitoefent op het rookgedrag van jongeren 
is vrij veel onderzoek gedaan De hypothese, dat een kind uit een gezin waar 
door beide ouders gerookt wordt relatief vaker zelf gaat roken dan een kind uil 
een gezin waar een van beide ouders rookt en dat weer vaker dan een kind uit 
een gezin waar geen van beide ouders roken, is vele malen getoetst 
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Uit de meeste onderzoeken blijkt dat indien er door beide ouders gerookt wordt 
de kans dat het kind zelf ook rookt groter (soms veel groter) is dan in geval 
slechts een van beide ouders rookt en nog groter dan wanneer geen van beide 
ouders roken (Hom 1959, Cartwnght 1960, Flynn 1961, SaJber en Macmahon 
1961, Barrett 1962, Mattilla e a 1963, Corndan 1963, Carr 1965, Michelson 
1966, Steel 1966, Lemin 1967, Mausner en Mischler 1967, Harnack e.a 1967, 
Horn 1968, McKennell 1969, Levitt en Edwards 1970, O'Rourke 1970, Palmer 
1970, Laoye e.a 1972, Williams 1973, Bewley e.a. 1974, Kelson e a. 1975, 
Borland 1975). 
Sommigen vinden alleen een samenhang met het rookgedrag van de vader (Wafel
bakker 1968, Wohlford 1970) of van de moeder (Bothwell 1959). Sommigen 
vinden geen of geen significante samenhang van het rookgedrag van de ouders 
met dat van de kinderen (Bergen en Olesen 1963, Koluchova e a. 1963 Straits 
en Sechrest 1963, Jensen en Thompson 1965, Lampert 1966, Bynner 1969, 
Goldcnberg en Stoll 1969, Foss 1973). Zij zijn echter ver in de minderheid 
vergeleken met degenen die wel een verband vonden. Van degenen die een ver
band vaststelden, vonden enkelen een sterkere samenhang met het rookgedrag 
van de vader, anderen weer met dat van de moeder In hoeverre dit te wijten kan 
zijn aan toevalsfluctuaties is niet geheel duidelijk uit de betreffende studies 
De wijze waarop ouders invloed uitoefenen op rookgedrag van kinderen is niet 
zo duidelijk en feitelijk nog weinig onderzocht. Mogelijke wijzen van beïnvloe
ding zijn o.m 
1. imitatiedrang kindeien zijn geneigd ouderlijk gedrag (en dus ook rookge

drag) te imiteren. 
2 formeel verbod om te roken met rokende ouders zouden frequenter hun 

kinderen het roken verbieden dan rokende ouders. 
Voorzover dit onderzocht is blijkt inderdaad dat rokende ouders iets vaker 
toegeeflijk tegenover het roken van kinderen staan dan met-rokende ouders 
(Goldenberg en Stoll 1969, O'Rourke en Wilson-Davis 1970), ook blijkt dat 
relatief minder kinderen roken indien de ouders het roken verbieden dan 
wanneer ze het met verbieden (of niet kan schelen) (Wafelbakker 1969, 
Kelson 1975). Echter de meerderheid van ouders of zn roker zijn of met 
ontraden hun kinderen het roken (Lemin 1967) 
Bynner (1969) die slechts een zeer zwakke samenhang vindt tussen het roken 
van ouders en het roken van kinderen (r = 06) vindt daarentegen een sterke
re samenhang tussen ouderlijke toegeeflijkheid (permissievcness) en het rook
gedrag van jongeren (r = 37) zonder dat overigens een significant verschil in 
toegeeflijkheid tussen rokende en met-rokende ouders optreedt De wijze 
éditer waarop Bynner de toegeeflijkheid van ouders meet is echter zeer 
dubieus Zo wordt het volgende item ingesloten 'Krijgt soms wel eens siga
retten van oudere broers of zussen' De schaal bestaat voorts uit optelling van 
vier items, waarbij gcdichotomiseerd is tussen geen enkel item positief en 
minstens een item positief beantwoord. Theoretisch is het dus mogelijk dat 
voornamelijk bovengenoemd item verantwoordelijk is voor de samenhang 
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De mvloed van ouderlijke toegeeflijkheid zou dan geheel verklaarbaar zijn 
door verleiding door oudere broers en zussen (vgl. Bynner 1969, pp. 65-67). 
N В De wijze waarop ouderlijke toegeeflijkheid is gemeten verschilt sterk 
van onderzoek naar onderzoek van vragen naar verbod en het maken van 
bezwaren tot aanbieden van sigaretten door ouders, zodat vergelijkingen tus
sen studies vaak niet goed mogelijk zijn. Blijkbaar heeft een ouderlijlc rook
verbod wel zin doch kan niet als volledige verklaring voor de relatie tussen 
rookgewoonten van ouders en die van kinderen gezien worden. Onderzocht 
zou moeten worden of het ouderlijk verbod om te roken bij rokende of 
met-rokende ouders een gelijksoortig effect heeft ten aanzien van rookgedrag 
door kinderen 

3. Een derde mogelijkheid is dat ouders die beiden roken of waarvan één van 
beide rookt én toegeeflijk zijn ten opzichte van roken door hun kinderen 
eerder geneigd zullen zijn rookwaar in huis te laten rondslingeren, zodat 
kinderen gemakkeliik toegang hebben tot rookwaar en daarom eerder ge
neigd zullen zijn te roken. Bynner (1969) vindt een samenhang tussen roken 
van ouders en het rond laten slingeren van sigaretten (r = .52) en een samen
hang tussen het rond laten slingeren van sigaretten en rookgedrag (r = 24) 
Bynner onderzoekt hier echter niet de rol van leeftijd verwacht kan worden 
dat 1. toegeeflijkheid van ouders zowel als roken toeneemt met leeftijd (vgl 
Fokkens 1960, Wafelbakker 1968) als 2. dat het rond laten slingeren van 
sigaretten toeneemt naarmate kinderen ouder worden en vaker roken 

4. Discriminatie in het gezin. In een gezin, waar beide ouders roken zal roken 
eerder als positief gewaardeerd of bevredigend gedrag gezien worden ook al 
wordt de kinderen het roken verboden. Er is dan een grote kans dat een 
rookverbod door de kinderen als discriminatie wordt ervaren, als niet deel 
mogen nemen aan in de groep positief genormeerd gedrag. Het gevolg is dat 
stiekem roken bij deze kinderen zal toenemen. Lemin (1967) vindt dat 24 
procent van de jongens en 57 procent van de meisjes in het geheim rookt. 
Hoewel het rookklimaat in een gezin waar geen van beide ouders roken over 
het algemeen minder positief t.o.v. roken zal zijn, kunnen met-rokende ou
ders een positieve of onverschillige houding hebben tegenover roken door 
hun kinderen Ouders die zelf roken verbieden bijna even vaak hun kinderen 
het roken als met-rokende ouders. Zo vinden O'Rourke en Wilson-Davis 
(1970) dat 56 procent van de ouders die beiden roken het roken van hun 
kinderen afkeuren tegenover 69 procent van de ouders die geen van beiden 
roken. Ook vinden zij dat ouders jongere kinderen verbieden terwijl tegelijk 
oudere kinderen toestemming knjgen om te roken Deze ongelijkheid zou 
jongere kinderen er toe brengen juist te gaan roken volgens O'Rourke en 
Davis. Discriminatie in het gezin tussen ouders en kinderen en tussen ouders 
en jongere kinderen zou de oorzaak kunnen zijn van het gaan roken van 
kinderen c.q. jonge kinderen. 

5 Het 'rookkhmaat in het gezin' Waarschijnlijk zijn alle bovengenoemde wij
zen van beïnvloeding tesamen van mvloed op het rookgedrag van jongeren. 
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Het 'rookkJimaat in het gezin' ('the home atmosphere', Bynner 1972) kan 
eigenlijk gezien worden als centrale factor waarvan de andere afhankelijk zijn 
(b.v. laten rondslingeren van sigaretten) dan wel waann de anderen opgaan 
(b.v. rookverbod) en waarbij andere een medierende rol vervullen (b v. imita
tie drang). 
Het rookkhmaat in het gezin wordt 0.1. bepaald door attitudes en gedrag met 
betrekking tot roken in het gezin eea sterk positief gezinsklimaat is er een 
waarbij de ouders beiden (veel) roken en waardoor allen (roker of niet-roker) 
roken als 'bevredigend' gedrag gezien wordt - dus positief genormeerd — en 
waar ook andere gezinsleden dus broers en russen roken (dan wel roken 
positief waarderen). 
Er heerst in zo'n gezin geen rookverbod en rookwaar is toegankelijk voor 
iedereen. Dus ook de kinderen worden door ons geacht bij te dragen aan een 
positief rookkhmaat. Roken de broers of zussen en staan de met-rokende 
ouders toegeeflijk ten opzichte van roken dan kan men toch spreken van een 
positief rookkhmaat in het gezin — zij het iets minder sterk dan wanneer 
beide ouders zouden roken. Het 'rookkhmaat' in het gezin is dus samenge
steld uit de rookaspecten in het gezin. Dat een dergehike samengestelde 
index zin heeft kan b.v. afgeleid worden uit de onderzoeksresultaten van 
Koluchova e.a. (1973). Zij vinden weliswaar geen samenhang tussen het 
rookgedrag van vader, moeder, broers en zusjes telkens afzonderlijk genomen 
en het rookgedrag van jongeren. Zij vinden echter wel een onderscheid in 
rookgedrag indien m een gezin niemand rookt. Rokers uit gezinnen waar 
niemand rookt blijken ondervertegenwoordigd (27 procent) tegenover 47 
procent rokers uit alle gezinnen. Wohlford (1970) acht het al of niet vóór
komen van roken in huis een betere indicator dan roken van ouders 

Rookgedrag van broers en zussen 

Het rookkhmaat in het gezin van herkomst wordt dus niet alleen door rookge
drag en attitudes van de ouders bepaald maar ook door houding en gedrag van 
broers en zussen Nu is rookgedrag van broers en zussen in veel mindere mate als 
factor in onderzoek ter verklaring van rookgewoonten van jongeren betrokken 
dan rookgedrag van ouders, waar deze factor wel opgenomen is blijkt over het 
algemeen dat wanneer oudere broers en zussen roken de adolescent relatief vaker 
zelf ook roker is (Salber e.a. 1963, Heller 1965, Lampcrt 1966, Lemin 1967, 
Bynner 1969). Bynner en Lemin komen zelfs tot sterkere samenhangen met 
rookgedrag van broers en zussen dan die met rookgedrag van ouders. Bynner 
verklaart dit door de factoren 'het in huis rondslingeren van sigaretten' en 
'toegeeflijkheid van de ouders' waardoor zowel de adolescent zelf als zijn oudere 
broers en zussen relatief frequenter zouden gaan roken Dit toont Bynner echter 
niet aan (de relatie tussen het rookgedrag van de adolescent en dat van oudere 
broers en zussen zou dan moeten verdwijnen onder constanthouding van beide 
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factoren) Lerrun onderzoekt de invloed van ouders en die van broers en zussen 
tegelijk Hij concludeert dat beide onafhankelijk van elkaar invloed uitoefenen 
op het rookgedrag van de adolescent, waarbij echter de invloed van roken door 
broers en zussen het grootst is. 
Wafelbakker (1968) vindt slechts een zwakke samenhang met roken door een 
oudere zus en geen samenhang met roken door een oudere broer (dit onderzoek 
had betrekking op alleen jongens). 
Opvallend is dat in de literatuur slechts de relatie met roken door oudere broers 
of zussen is nagegaan Een zwak argument lijkt ons dat wat Wafelbekker (1968) 
geeft 'We 7i|n er van uitgegaan dat m een gezin eerder invloed te verwachten is 
van oudere broers en zusters dan van jongere' Dat er wellicht meer invloed van 
oudere broers en zussen te verwachten is dan van jongere impliceert geenszins 
dat van jongere broers of zussen geen invloed te verwachten is Dat deze invloed 
ten aanzien van rookgedrag geringer zou zijn kan evenmin door feiten gestaafd 
worden, daar dit met onderzocht is Waarschijnlijk ligt aan deze veronderstelling 
tezeer de hypothese van de imitatiedrang ten grondslag. Men kan echtereven 
goed veronderstellen dat indien een jongere broer in het gezin rookt de oudere 
uit prestige-overwegingen niet achter kan blijven Of oudere broers en zusjes 
inderdaad meer invloed uitoefenen op rookgedrag kan slechts empirisch aange
toond worden. 

In onze opvatting draagt een jongere broer of zus die rookt evenveel bij tot het 
rookkhmaat in het gezin als een oudere broer of zus die rookt Roken van broers 
en zussen draagt dus o ι evenals roken van ouders bij tot het gezinsklimaat 
m b t roken. Dekker (1975) is geneigd de invloed van broers en zussen bij de 
mvloed van peer groups te rekenen. Dit is m ι niet juist voorzover broers en 
zussen allereerst tot de primaire groep van het gezin behoren Dat ze tot dezelfde 
peer groups behoren is geenszins zeker door leeftiidversctullen en verschillen in 
soort opleiding na de lagere school zullen ze vaak tot verschillende vriendengroe
pen behoren De invloed van broers en zussen op rookgedrag moet o ι eerder in 
de bijdrage aan het rookkhmaat in het gezin gezien worden dan als lid van 
dezelfde peer group. Hierbij moet aangetekend worden dat de invloed van broers 
en zussen die zelf ook weer beïnvloed worden door hun eigen peer group ook als 
bd van die peer group uitgeoefend kan worden Zij dragen mogeliik dus als het 
ware een stuk 'peer culture' bij aan het gezinsklimaat Dus peer groups hebben 
niet alleen een rechtstreekse invloed op rookgedrag maar kunnen via gezinsleden 
invloed hebben op personen die geen lid zijn van de eigen peer group Omge 
keerd kunnen gezinnen via hun leden indirect invloed uitoefenen op rookgedrag 
in peer groups 

Conclusie 

Ongetwijfeld heeft het gezin invloed op de vorming van rookgewoonten bij 
jongeren. Hoe echter deze invloed uitgeoefend wordt en hoe sterk deze invloed is 
vergeleken met andere factoren wordt uit de literatuur met geheel duidelijk 
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De volgende hypothesen m b.t de invloed van het gezin op rookgedrag bij jonge
ren zullen in dit onderzoek getoetst worden 
H la De kans, dat men rookt, is groter wanneer minstens een van de ouders 

rookt en nog groter wanneer beide ouders roken dan wanneer geen van 
beide ouders roken. 

b. Deze kans neemt bovendien toe naarmate ouders grotere hoeveelheden 
roken. 

H2. Kinderen die van hun ouders niet mogen roken zullen relatief minder vaak 
roker zijn en indien ze roker zijn minder roken dan kinderen die wel 
mogen roken. 

H3. De kans dat men rookt is groter wanneer men broers of zussen heeft die 
roken. 

H4. De kans, dat men rookt, is groter naarmate het gezinsklimaat met betrek
king tot roken meer gunstig is voor roken. Gezinsklimaat is hierbij een 
samengestelde variabele uit rookgedrag van ouders en dat van broers en 
zussen. 

H5. Kinderen uit gezinnen waar een discrepantie bestaat in het gedrag van de 
ouders in die zin dat ze beiden veel roken doch het kind verbieden te 
roken zullen meer geneigd zijn te gaan roken dan kinderen in gezinnen 
waar ouders veel roken en kinderen niet verbieden te roken (de discnmma-
tie hypothese). 

2 2.3. De peer group als determinant van rookgedrag bij" jongeren 

Behalve naar de invloed van ouders is er ook veel onderzoek gedaan naar de 
invloed van peer groups op het rookgedrag van jongeren. De meeste onderzoe
kers vinden een sterke samenhang tussen het roken van de adolescent en het 
roken van zijn vrienden (of beste vriend) Fokkens 1960, Bergen en Olesen 
1963, Mattilla e.a. 1963, Salber e a 1963, Lampert e a. 1966, Mausner en 
Mischler 1966, Lemin 1967, Donald 1967, Zagona 1967, Bynner 1969, Mc-
Kennell 1969, Palmer 1970, Levitt en Edwards 1970 en Foss 1973. 
Slechts in één studie in de mij ter beschikking staande literatuur komt men tot 
de conclusie dat peer groupinvloed gering is (Goldenberg en Stol! 1969). De 
gevonden samenhangen tussen rookgedrag van de adolescent en die van zijn 
vrienden zijn over het algemeen veel sterker dan die tussen rookgedrag en andere 
factoren, zodat de resultaten in deze studies op een groot belang van de peer 
groups voor het rookgedrag schijnen te duiden. 

Lr moeten echter een aantal kanttekeningen bij deze studies gemaakt worden die 
deze conclusie mogelijkerwijs ondermijnen of tenminste als nog geenszins defini
tief aangetoond laten zien. 
1. De operationahsatie van het begrip peer group is in de studies nogal verschil

lend. In de meeste studies wordt de vraag gesteld hoeveel vnenden roken met 
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als mogelijke antwoordcategoneen allen, de meesten, enkelen, geen. De 
vraag kan echter selectief vertekenend werken, doordat de roker 'de mees
ten', de met-roker daarentegen 'enkelen' geneigd zal zijn te kiezen als ant-
woordcategone, als het om dezelfde vriendengroep gaat (waarvan de helft 
rookt), uiteraard is een optredende correlatie tussen het roken van de meeste 
vrienden en het roken van de adolescent zelf dan geheel of gedeeltelijk 
verklaarbaar vanuit selectieve perceptie en niet vanuit feitelijk verschillende 
peer groups. In een onderzoek (Donald 1967) werd alleen de vraag gesteld of 
de beste vnend(in) rookt. Uiteraard is ook dit slechts een zwakke maatstaf 
om peer groupinvloed vast te stellen. Immers men gaat dan uit van de hypo
these dat de beste vnend (de meeste) invloed uitoefent en met de peer group 
als groep. In één onderzoek (Levitt en Edwards 1970) wordt gevraagd zowel 
naar het roken door de beste vnend als het roken door de meeste vrienden 
Bovengenoemde bezwaren blijven van toepassing. In sommige onderzoeken is 
peer groupinvloed weer op heel andere wijze vastgesteld o.m door de vraag 
van wie men sigaretten ontvangt (Cartwnght e.a 1960) of door de vraag 
waarom iemand is gaan roken (Goldenberg en Stoll 1969) peer groupinvloed 
zou dan blijken indien iemand vaak van vrienden sigaretten ontvangt of 
doordat hij zegt te roken omdat zijn vrienden het ook doen 
Dit lijken ons echter slechte indicatoren voor peer groupinvloed. De eerste is 
slechts van toepassing op personen die al roken en kan hoogstens een indica
tor zijn voor peer groupinvloed op continuering van de rookgewoonte Ove-
ngens betekent het weinig of geen sigaretten krijgen van vrienden niet, dat 
peer groupinvloed afwezig is. Die invloed zou geheel alleen door groepsnor
men verklaard kunnen worden. Het elkaar sigaretten aanbieden kan eveneens 
- zij het door andere normen - geregeld zijn. De tweede indicator verwart 
subjectieve motivatie en objectieve invloed In feite gebruiken Goldenberg en 
Stoll (1969) deze indicator zodat hun conclusie met betrekking tot de ge
ringe invloed van peer groups erg twijfelachtig wordt, slechts 20 procent 
beantwoordde de vraag 'waarom begon je met roken9 ' met 'omdat vrienden 
roken' of 'iedereen doet het', 46 procent koos echter 'tried it, and liked it' 
(expenmenteerlust). Echter deze laatste reden kan juist heel goed onder 
aandrang van peer groups tot stand gekomen zijn. Hun conclusie, dat groeps-
conformiteit of groepspressie daarom slechts zwak is, is o.i daarom met 
gerechtvaardigd. 

Mausner en Mischler (1966) die aan rokers vroegen 'What made you decide 
to try your first cigarette' rapporteren dat 38 van de 54 respondenten sociale 
redenen (versus intrapsychische redenen) aangaven Zij gebruikten echter in 
tegenstelling tot Goldenberg en Stoll een open vraag 
Ook Mausner en Platt (1971), die ovengens slechts de factoren m b t de 
continuering van rookgewoonten in hun beschouwing betrekken, hebben 
sociale invloed op zo'n subjectieve wijze gemeten aan high school leerlingen 
werd verzocht op een 7-puntsschaal de mate aan te geven, waarin ze elke 
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sigaret, die ze daags te voren gerookt hadden, verlangd hadden. Van drie 
sigaretten (de sterkst verlangde, een matig verlangde en de minst verlangde) 
moesten ze vervolgens aangeven in welke situatie en om welke redenen ze 
deze gerookt hadden. Velen gaven 'habit' als reden aan. Beter lijkt het ons 
dan nog te vragen van wie men de eerste sigaret ontving, voorzover dat 
tenminste de situatie, waarom men is gaan roken objectief - afgezien van 
hennnenngsfouten — weergeeft In de literatuur voorzover beschikbaar, 
komt deze vraag alleen bij Lemin (1967) voor van degenen die roken of ooit 
gerookt hebben zegt 71,1 procent de eerste sigaret gekregen te hebben van 
een vriend' 
Iemand kan onder aandrang (dwang) van vnenden zijn gaan roken, terwijl 
toch zijn subjectieve motivatie heel anders is (bijvoorbeeld voor de gezellig
heid, vanwege de zenuwen of uit nieuwsgierigheid). M a w peer groupinvloed 
is nauwelijks vaststelbaar door te vragen naar de subjectieve motivatie voor 
het roken 
Soms wordt onder 'peer group' niet m werkelijke zin een groep van inter-
actieplegende individuen maar de groep (= sociale categorie) leeftijdsgenoten 
(bijvoorbeeld Jensen en Thompson 1965). In het blote feit dat 77 procent 
van de peer group (= alle onderzochte leerlingen) niet rookt zien zij een 
indicatie voor peer groupinvloed' 

De gebrekkige operationalisatie van 'peer groups' kan verholpen worden door 
peer groups als zelfstandige groepen in het onderzoek te betrekken en de 
leden van de peer group te identificeren naar positie in de groep en rookge
drag. Te verwachten is in geval van peer groupinvloed dat i.p.v. een gelijke-
hjke verdeling van rokers en met-rokers over de groepen een bovenkansverde-
ling ontstaat van 'overwegend rokende' en Overwegend met-rokende' groe
pen. Ook dit geeft echter nog geen voldoende zekerheid dat die invloed 
daadwerkelijk is opgetreden Het kan namelijk zijn dat rokers geneigd zijn 
rokende vrienden te kiezen en met-rokers met-rokende vnenden, in welk 
geval rookgedrag eerder verantwoordelijk is voor de samenstelling van de 
peer groups dan omgekeerd, m a w het causale verband tussen peer group en 
rookgedrag blijft onzeker 

2 In geen van de genoemde studies is peer groupinvloed aangetoond br zijn 
slechts samenhangen gevonden tussen het roken van de meeste vrienden of 
de beste vnend etc en het roken van de adolescent Geen enkele studie is er 
in geslaagd een causaal verband in de zin van peer groupinvloed op rookge
drag aan te tonen Uiteraard is dit in zogenaamde 'crosssectional' studies op 
eén moment in de tiid ook onmogelijk In de onderzoeken die een soort 
panelmelhode gebruiken (Salber e.a 1967, Bewley e.a 1972) is de peer 
groupvanabele met opgenomen. 

Levitt en Edwards (1970) concluderen dat peer groups wel het meest verant
woordelijk zouden zijn voor het bestendigen van de rookgewoonten onder 
jongeren op grond van de sterke samenhang met het roken van de beste 
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vriend en dat van de meeste vrienden. Echter t.a.ν. het initiëren van rookge
drag zou de invloed van peer group te verwaarlozen zijn: 'The fact that peer 
group variables do not predict the age when smoking begins suggests that 
peer group influence supports and maintains smoking behavior but does not 
initiate it'. Deze conclusie is tegenovergesteld aan de van Mausner en 
Mischler die concluderen dat beginnen met roken juist door het voorbeeld 
van rolmodellen zoals vrienden bevorderd wordt, terwijl spanningsreductie 
een belangrijke factor in de continuering van de rookgewoonte zou zijn. Naar 
onze mening is de conclusie van Levitt en Edwards dubieus: er is gevraagd 
naar het rookgedrag van de meeste vrienden en de beste vriend op het mo
ment van onderzoek. Peer groupvariabelen nu behoeven niet hetzelfde te zijn 
als die welke in het verleden opereerden. Het is niet inzichtelijk hoe het 
roken van de beste vriend en de meeste vrienden nú voorspellend is voor de 
beginleeftijd en zeker niet dat dit zou betekenen dat de peer groups geen rol 
zouden spelen bij de initiëring van het rookgedrag. Er is geen logische relatie 
tussen roken van de beste vriend of de meeste vrienden nú en de beginleeftijd 
zodanig dat het eerste bepalend zou moeten zijn voor het tweede om te 
kunnen concluderen dat bij initiëring van roken peer groups invloed hebben. 
Indien wel een correlatie opgetreden was had men evenmin tot peer group-
invloed bij initiëring van rookgedrag kunnen concluderen. Evenmin is het 
bewijs 'voor de continuering van rookgedrag door peer groups' waterdicht. 
Er wordt slechts een samenhang geconstateerd die minstens twee dingen kan 
betekenen: op de eerste plaats dat in peer groups waarin veel gerookt wordt 
'pressie' wordt uitgeoefend op rokers om door te roken (en niet-rokers om te 
beginnen) en op de tweede plaats dat rokers geneigd zijn vrienden te kiezen 
die ook roken. Ook is het mogelijk dat beide verklaringen tegelijk gelden: 
rokers zijn geneigd vrienden te kiezen die al roken én de groep oefent pressie 
uit op initiëring en continuering van rookgedrag. 

Om uitsluitsel te verkrijgen, welke van bovenstaande verklaringen het meest 
waarschijnlijk is, zou men na kunnen gaan of bij de keuze van vrienden hun 
rookgedrag een rol gespeeld heeft. Echter het is dan mogelijk dat dit een 
motief is dat nauwelijks op bewust niveau speelt. Men kiest bijvoorbeeld 
niet-rokende vrienden doordat afkeer tegen roken zo diep geworteld is dat 
men onbewust elke situatie waarin gerookt wordt zoveel mogelijk vermijdt. 

De bevindingen van Mausner en Platt (1971 pp. 25-28) schijnen de eerste verkla
ring (rokers kiezen rokers) te ondersteunen. Hun methode om dit vast te stellen 
bestond uit het laten verrichten van sociometrische keuzen en het meten van 
rookgedrag. Aan een klas van 115 (aanwezige) tweedejaars studenten aan Beavcr 
College werd verzocht op een vragenlijst aan te geven met welke medestudent 
men het liefst elk van de volgende activiteiten wilde verrichten: 1. een sociale of 
culturele activiteit buiten de campus, 2. een extracurriculaire activiteit op de 
campus en 3. een studiezitting. Tevens werd verzocht een vragenlijst over rookge-
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woonten, studie en het al of niet op de campus wonen in te vullen Studenten 
die gekozen werden en met aanwezig waren of niet tot de klas behoorden wer 
den verzocht een vragenlijst over rookgewoonten etc in te vullen zonder socio 
metrische keuzen Het bleek dat door de meerderheid van de rokers rokers als 
partner gekozen werden en door de meerderheid van de met-rokers met-rokers 
Het voordeel van deze methode ligt in een meer objectieve vaststelling van het 
rookgedrag van de gekozen vrienden, voorzover deze hun eigen rookgedrag be 
schrijven dus de mogelijke perceptuele vertekening door anderen is hier afwezig 
Er kan uit deze samenhang echter niet geconcludeerd worden dat hiermee de 
hypothese dat rokers vaker rokers en met-rokers vaker niet rokers tot vrienden 
kiezen bevestigd is en de alternatieve hypothese, dat peer groups rookgedrag van 
hun leden beïnvloeden, ontkend wordt Immers de gekozenen in deze opzet 
kunnen al lang tot de vriendengroep van de kiezers behoren en personen in 
groepen waar de meeste vrienden roken zullen zelf relatief vaker roken (als 
gevolg van peer groupinvloed) en ook relatief vaker personen voor die activitci 
ten uit de vriendengroep kiezen 

Een nadeel van deze methode is nu dat eigenlijk niet de peer group of de 
vriendengroep vastgesteld wordt het is mogelijk dat men voor de activiteiten 
geneigd is ook personen buiten de eigen vriendengroep te kiezen, waarvan men 
weet dat ze bepaalde kwaliteiten hebben. Daarnaast is het mogelijk dat rokers uit 
hun eigen peer group voor de verschillende activiteiten meer geneigd zijn rokers 
te kiezen en met-rokers met-rokers, terwijl toch de verhouding rokers/niet-rokers 
in alle peer groups evenredig is Een mogelijke oplossing is het vaststellen van de 
groepen vrienden met behulp van sociometrische keuzen (waarbij de keuzen 
ovengens niet beperkt blijven tot een persoon) en het uitvoeren van cliquedctcc 
tietechmeken 

Om uitsluitsel te vcrknjgen over welke verklaring het meest plausibel is, kan men 
dan de aldus vastgestelde peer groups gedurende enige tijd volgen wat betreft 
(veranderingen in) rookgedrag door de leden Dit houdt dus in dat de peer group 
als groep in het onderzoek wordt opgenomen Om nu aan te tonen dat peer 
groups inderdaad invloed uitoefenen op rookgedrag van de leden moeten in de 
tijd individuele verandenngen in rookgedrag binnen de groepscontext bestudeerd 
worden Dit onderzoek van groepsinvloed is analoog aan wat Blau (1960a) bc 
doelde met de studie van 'structural effects' Blau stelt dat individuen die zelf 
geen bepaalde oriëntatie hebben, maar in wier sociale milieus een bepaalde onen 
tatie overheerst, geneigd zijn de oriëntatie uit die milieus over te nemen Ver 
schillende milieus kunnen leiden tot verschillende houdingen en/of gedragingen, 
afhankelijk van opinieklimaat Deze theone heeft echter een belangrijke implica 
tie, namelijk dat, indien er wel een oriëntatie van de kant van actor aanwe/ig is, 
het sociale milieu minder invloed zal hebben op zijn gedrag, dit zou onder meer 
inhouden dat individuen die in een milieu komen waar overwegend gerookt 
wordt zelf eerder roker zullen worden wanneer ze t a ν roken indifferent zi|n 
dan wanneer ze er sterk tegen zijn Ovengens heeft Salber ca reeds in 1968 
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gewezen op de behoefte aan contextuele analyse voor bestudering van roken 
vooral bij jongeren (Salber e a 1968, p. 135) Toch is contextuele analyse m b t 
roken nog niet geschied Van fundamenteel belang is de vraag op welke wijze 
peer groups invloed uitoefenen, al is het alleen maar om te bepalen welke groeps
kenmerken als contextueel kenmerk zullen fungeren. In de onderzoeksliteratuur 
wordt deze vraag nauwelijks gesteld, laat staan beantwoord Enige indicatie voor 
de wijze van beïnvloeding door peer groups zou ontleend kunnen worden aan de 
studies waarin motivaties om te gaan roken onderzocht zijn Doch hier zijn 
slechts strijdige resultaten te melden, met in het minst door verschil in wijzen 
van meten Zo vinden Salber e a (1963), dat conformiteit aan de peer group 
verreweg de meest algemene reden is die men geeft voor zijn rookgedrag Daaien-
tcgen komen Goldenberg en Stoll (1969), zoals we reeds zagen, tot de conclusie 
dat groepsconformiteit nauwelijks een rol speelt Het feit dat bij Goldenbergen 
Stoll slechts een reden aangegeven mocht worden door de respondent, terwijl bij 
Salbtr e.a meerdere redenen gegeven mochten worden kan wellicht dit verschil 
al verklaren. Hoewel motivatieonderzoek zeker een inzicht kan verschaffen in de 
subjectieve motivaties om met roken te beginnen dan wel te continueren, is het 
niet zo geschikt om objectieve condities die tot roken leiden aan te tonen 
Dezelfde objectieve conditie, bijvoorbeeld vrienden vragen iemand om een siga
ret op te steken, kan zeer goed met subjectieve motivaties als 'roken uit nieuws 
gierigheid', 'voor de gezelligheid' en als 'onder druk van vrienden' etc samen 
gaan dus eenzelfde objectieve conditie sluit verschillende subjectieve motivaties 
niet uit Dus terwijl in dit geval sprake is van 'peer group pressure' kan bij 
motivatieonderzoek een hele constellatie van factoren naar voren komen Dit 
betekent dat motivatieonderzoek moeilijk als substituut voor het zoeken naar 
objectieve condities gebruikt kan worden 

Ook ten aanzien van de continuering van de rookgewoonte behoeven objectieve 
condities niet samen te vallen met subjectieve motivaties Indien men bepaalde 
gewoonten dwz . herhalingen van (sociaal) gedrag aangeleerd heeft en men 
wordt gevraagd waarom men dat gedrag, die gewoonte vertoont, dan kan de 
gegeven subjectieve reden zeer wel afwijken van de objectieve functie van dat 
gedrag voor de groep of de samenleving Vooral zal dit het geval zijn indien zulk 
gedrag latente functies vervult voor de groep (Merton 1957) Zo zou roken de 
latente functie kunnen bezitten van het versterken van de saamhorigheid van de 
groep Onder druk van de groepsnorm wordt de rookgewoonte gecontinueerd 
Deze ,grocpsdruk' kan evenwel met verschillende subjectieve motivaties samen
gaan 'roken voor de gezelligheid', 'omdat vrienden roken', 'omdat ik het lekker 
vind', etc Het gevaar bestaat, indien men alleen let op persoonlijke motivaties, 
dat men zo'n gedrag tracht te verklaren vanuit psychologische, mlrapersoonlijke 
kenmerken, terwijl de eigenlijke verklaring ligt op het niveau van de groep, 
m a w het gevaar bestaat voor wat Riley (1968) 'psychological fallacies' noem 
de, waarbij men verklaringen voor een verschijnsel zoekt op individueel niveau, 
terwijl deze op groepsniveau gezocht moet worden Overigens wijst Rilcy ook op 
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het gevaar voor het omgekeerde: 'the sociological fallacy'. Riley pleit er daarom 
voor zowel individu als groep gelijktijdig in onderzoek te betrekken. 
Zoals we nog zullen laten zien (par. 2.4) is er slechts geringe samenhang gevon
den tussen rookgedrag en persoonlijkheidskenmerken; daarentegen wijst de lite
ratuur op een sterke samenhang tussen rookgedrag en sociale factoren (grocpsin-
vloeden) т.п. roken in de directe sociale omgeving (gezin en vriendengroepen). 
Dit duidt er o.i. op dat verklaringen voor roken meer in groepsprocessen dan in 
psychologische processen gezocht moet worden. 
Manifest gezien vervult roken bijna alleen psychische en lichamelijke functies 
(genot, spanningsreductie e.d.). 
Er zijn echter uit andere culturen situaties bekend waarin roken een expliciet 
sociale functie vervulde, bijvoorbeeld het roken van de vredespijp bij indianen. 
Roken door indianen had overigens ook culturele (religieuze) en sociale functies 
en daarnaast waarscliijnlijk ook de functie van genotmiddel (Gadourek 1963). 
Hoewel aan roken in de huidige maatschappij nauwelijks een sacrale functie 
toegekend kan worden heeft roken ongetwijfeld nog steeds ook sociale functies. 
Die sociale functies zouden mede een verklaring kunnen vormen voor de ini-
tiëring en continuering van rookgedrag. Uit verschillende sociologische optieken 
kunnen verschillende sociale functies aan roken toegeschreven worden: 
1. De sociale roltheorie. Roken is historisch verbonden met de rol van de 

volwassen man, hetgeen onder meer tot uiting kwam in spreuken als 'het is 
geen man, die niet roken kan'. Dat roken oorspronkelijk verbonden was 
met de mannenrol, blijkt ook uit het feit dat tot voor kort (20 à 30 jaar 
geleden) vrouwen nauwelijks of niet rookten, terwijl roken onder mannen 
wel zeer frequent voorkwam. Dat roken bij vrouwen vooral de laatste 10 
jaar veel sterker is gestegen dan roken bij mannen zou verklaard kunnen 
worden door emancipatietendenzen, d.w.z. de onvrede met de rol van de 
man als zijnde superieur aan die van de vrouw en het verlangen gelijke 
rechten te verwerven kan tot het overnemen van de symbolen van de 
mannenrol, - o.a. roken en alcoholgebruik - geleid hebben. 
Roken door jongeren zou eveneens als gevolg gezien kunnen worden van 
een gelijksoortig sociaal emancipatieproces, inzoverre jongeren de rol van 
volwassene ambiëren of alvast imiteren: men rookt om volwassen te lijken, 
zich volwassen te voelen of zich in de rol van volwassene te tonen door 
alvast de symbolen van dat volwassen zijn over te nemen ... 'The act of 
smoking has symbolic significance: it is associated with adult status, with 
freedom, with dazing, with attractiveness' (Mausner en Piatt 1971, p. 7). 
Deze theorie waarbij roken als rolsymbool gezien wordt verklaart echter 
niet waarom in de ene 'peer group' door velen en in de andere door 
weinigen gerookt wordt. Mogelijkerwijs is het roken als anticipatie op 
volwassenheid in sommige peer groups een norm en in andere niet, wel
licht doordat de ene peer group sterker in zijn normen op volwassenheid 
gericht is dan de andere. M.a.w. het groepsklimaat m.b.t. roken als sym
bool voor volwassenheid zal eveneens variëren van groep tot groep. 
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H6. In groepen waar relatief velen roken zal roken ook vaker als teken 
van volwassenheid gezien worden dan in groepen waar weinig ge
rookt wordt. 

Dus een wijze waarop peer groups mogelijk invloed uitoefenen is de mate 
waarin in dergelijke groepen roken gezien wordt als teken van volwassen
heid. 
N.B. Het ware beter deze theorie i.p.v. sociale roltheorie naar analogie 

van de term referentiegroeptheorie, referentieroltheorie te noemen. 
Zoals in de referentiegroep theorie iemand, die het lidmaatschap van een 
bepaalde groep aspireert, geneigd is, de cultuur van die groep alvast over te 
nemen (Merton 1956), zo zal een individu (of groep), dat de rol van 
volwassene aspireert alvast de symbolen overnemen. 
De groepsintegratietheoric. Het is mogelijk dat roken in de peer group om 
andere redenen genormeerd is; met name doordat roken bevorderend 
werkt voor de integratie van de groep door versterking van groepscohesie 
en gevoelens van saamhorigheid, men rookt voor de gezelligheid, om sa
men iets gemeenschappelijks te doen, etc. Voor de ene peer group is dit 
roken voor de andere wandelen, etc. Gadourek (1963) wijst er op dat in 
feite alle bezigheden in groepsverband dergelijke gezelligheidsbevordcren-
de functies kunnen hebben. Waarom roken in de ene groep deze functie 
zou hebben en in een andere niet, moet nader verklaard worden. Wellicht 
heeft dal te maken met de oriëntatie en het gedrag van de leden. 
Toetsing van de volgende hypothese kan enig inzicht verschaffen in de 
houdbaarheid van de groepsintegratiefunctie van roken. 
H7. In groepen waarin aan roken relatief sterk een groepsintegratiefunc

tie wordt toegescheven ('roken is gezellig', goed voor contacten met 
anderen) zal de relatie tussen gaan roken en roken gezellig achten 
sterker zijn dan in groepen waar de groepsintegratie-functie in veel 
mindere mate wordt onderschreven. 

De ruiltheorie. De ruiltheorie gaat ervan uit dat roken in groepsgedrag de 
functie van ruilobject vervult. Het aanbieden van sigaretten heeftin de 
maatschappij belangrijke sociale functies in interpersoonlijke relaties die 
men met de term ruil zou kunnen omschrijven. Het is normaal en wordt 
zelfs vaak als gewenst gezien dat men elkaar sigaretten aanbiedt om con
tact te leggen, vertrouwen te winnen, etc. De autoverkoper biedt zijn 
klanten hiertoe sigaretten aan en de meerdere zijn minderen, vooral wan
neer nare dingen besproken moeten worden. Bij recepties en feesten be
hoort men rookwaar aan te bieden. De sigaret heeft aldus een overbrug-
gingsfunctic/ruilfunctic in sociale relaties gekregen. Practisch gezien is 
rookwaar bijna het enige dat deze overbruggingsfuncties in alle mogelijke 
situaties vervult. Alternatieven zoals een kop koffie of zelfs een borrel zijn 
niet in alle situaties gemakkelijk beschikbaar. Deze overbruggingsfuncties/ 
ruilfunctic van roken kan ook in peer groups belangrijk zijn (norm zijn). 



De betekenis van deze functie in de groep zou kunnen blijken uit de mate 
waann men elkaar sigaretten aanbiedt en de mate waarin men van elkaar 
sigaretten ontvangt De overbruggings/ruilfunctie wordt geïndiceerd door 
het elkaar aanbieden van sigaretten eerder dan door roken op zich Een 
wijze waarop deze ruilfunctie in peer groups getoetst kan worden zal nog 
aangegeven worden bij de nadere beschouwing van de relatie tussen leider
schap in peer groups en roken 

De drie voorafgaande functies die roken kan hebben in peer groups hebben alle 
te maken met het groepsklimaat met betrekking tot roken Indien de norm in de 
peer group 'pro roken' is, om welke reden dan ook, ZIJ het vanwege de aspiraties 
naar volwassenheid, de groepsmtegratie of de overbruggingsfunctie (of meerdere 
redenen tegelijk), zal er op met-rokende leden een aandrang uitgeoefend worden 
om te gaan roken en op rokende leden om meer te gaan roken 
H8 Niet-rokers die lid zijn van een groep met een sterk pro rookklimaat, 

zullen relatief frequenter beginnen met roken dan met-rokers, die lid zijn 
van een groep met een zwak pro rook of anti-rookkhmaat 

H9 Rokers die lid zijn van een groep met een pro-rookklimaat zullen relatief 
vaker meer gaan roken dan rokers die lid zijn van een groep met een zwak 
pro-rook of anti rookklimaat 

Deze hypothesen zijn toetsbaar door peer groups gedurende enige tijd te volgen 
in de ontwikkeling van de rookgewoonten Te verwachten is dan dat in de 
groepen met een pro-rookkhmaat op tijdstip t van de individuen die niet roken 
respectievelijk weinig roken op tijdstip t + 1 een groter percentage is gaan roken, 
respectievelijk meer is gaan roken, dan in peer groups met een anti-rookklimaat 
De functies die roken voor de groep kan vervullen, kunnen wellicht verklaren 
waarom peer groups rookgedrag bevorderen dan wel tegengaan Of in i<eer 
groups bovenstaande functies onder meer door roken vervuld worden dan wel 
alleen door andere gewoonten hangt zeer waarschijnlijk mede af van andere 
condities Een belangrijke conditie is het rookgedrag van de 'leider' of de 'popu 
laire' personen. Rookgedrag van de leider kan om verschillende redenen leiden 
tot roken door de leden van de groep 

1 Roken als statussymbool In groepen waar de leiders roken kan roken 
gezien worden als mogelijkheid om in de ogen van de leiders status te 
winnen. Roethhsberger en Dickson (1939) vinden m het bekende 
Hawthome-ondcrzoek dat in de 'Bankwirmg Room' de status van iemand 
in de groep o m afgeleid kan worden van de soort snoep die hij nuttigt 

2 Identificatie met de leider Voor zover groepsleden geneigd zijn zich te 
identificeren met de leider zal de tendens bestaan het gedrag van de leider 
te imiteren 

3 Het is mogelijk dat het aanbieden van sigaretten in een groep de functie 
van betaling voor verleende diensten vervult Naarmate iemand een hogere 
positie (status) in de groep inneemt en meer betekenis heeft voor de groep 
zal hij vaker sigaretten aangeboden knjgen Uiteraard geldt dat slechts 
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voor groepen met een 'pro rookklimaat' Anderzijds is het ook mogelijk 
dat personen met hogere status hun status deels ontlenen aan het uitdelen 
van sigaretten (a h w kopen van status) Dit 70u betekenen dat leiders 
relatief vaker sigaretten aan de groepsleden aanbieden dan niet leiders 

De invloed van leiders с q personen met hogere status in de groep op rookgedrag 
van de andere leden kan slechts vastgesteld worden door rookgedrag van leiders 
en volgelingen in peer groups enige tijd te volgen 
De volgende hypothesen kunnen m b t leiderschap geformuleerd worden 
H10 In groepen waar de leiders roken zal relatief vaker een pro rookklimaat 

heersen dan in de groepen waar de leiders niet roken 
Hl 1 In groepen met een pro-rookkhmaat zullen niet rokende leden lagere posi

ties innemen Het omgekeerde geldt voor groepen met een anti rookkli 
maat 

Hl 2. In groepen waarvan de leiders (hogeren in status) roken zullen met-rokers 
op den duur relatief vaker ook gaan roken dan in groepen waar de leiders 
niet roken 

H13 In groepen met een pro-rookklimaat zal een positieve samenhang optreden 
tussen het aangeboden krijgen van sigaretten en status m de groep In 
groepen met een anti-rookklimaat zal de samenhang afwezig dan wel nega 
tief zijn 

H14 In groepen met een pro rookklimaat zal een positieve samenhang optreden 
tussen het aanbieden van sigaretten en de status in de groep In groepen 
met een anti rookklimaat zal geen of eerder negatieve samenhang optre
den 

De verklaring voor de sterke verspreiding van roken onder jongeren vanaf 12 jaar 
moet waarschijnlijk ge/ien worden als een proces waarin zowel het ouderlijk 
milieu als de peer group een belangrijke rol spelen (uiteraard zijn er meer invloe 
den te noemen maar uit de literatuur komen deze twee tactoren als belangrijkste 
naar voren), deze zou dan als volgt weergegeven kunnen worden 
Er zijn een aantal jongeren die vóór de twaalf jaar onder invloed van vooral het 
'gezinsklimaat' beginnen met roken (door roken van ouders, broers en zussen) 
sommigen ervan worden in het voortgezet onderwijs leiders of populaire perso
nen in peer groups De invloed van de ouders op de kinderen neemt na de lagere 
school af en die van de peer groups en hun leiders toe leden van peer groups 
waarvan de leiders roken /uilen daardoor eerder geneigd zijn toch te gaan roken 
ook al zijn de ouders het daarmee niet eens 

HIS Leiders (en personen met hogere status) m groepen met een pro rookkli 
maat zullen gewoonlijk op een vroegere leetti|d begonnen zijn met roken 
dan andere leden van de peer group, die roken 

Hl6 Leiders die roken komen relatief vaker uil een ouderlijk ge/in met een 
sterk pro rookklimaat dan rokende niet leiders 

Een laatste hypothese hectt betrekking op hel Icit m hoeven e roken en geslacht 
entena vormen op grond waaivan peer groups gescheiden zijn (segrcgatiecrite 
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ria). Dit houdt in dat peer groups zich vormen binnen de sexen, d.w.z. dat 
jongens met jongens, en meisjes met meisjes omgaan, en binnen de categorie 
rokers versus die van met-rokers. Geslacht en roken vormen dan a.h.w. de gren
zen waarbinnen peer groups tot ontwikkeling komen. 
Hl 7. Geslacht en rookgedrag vormen segregatiecritena voor peer groups. 

2.3. Sociaal-structurele kenmerken als determinanten van rookgedrag bij jonge
ren 

BIJ het zoeken naar condities die met rookgedrag samenhangen en/of rookgedrag 
(mede) kunnen verklaren is veel onderzoek gedaan naar de samenhang van so
ciaal-structurele kenmerken met rookgedrag bij jongeren. Onder sociaal-structu
rele kenmerken worden over het algemeen die kenmerken begrepen, waardoor 
personen naar hun positie in de samenleving categoriaal onderscheiden kunnen 
worden, zoals geslacht, leeftijd, godsdienst, etc. 

Meerdere sociaal-structurele kenmerken blijken met rookgedrag samen te han
gen. Achtereenvolgens zullen deze aan rookgedrag gerelateerde kenmerken nader 
toegelicht worden. 

Ζ 3.1. Geslacht 

Enige decennia geleden werd bijna uitsluitend gerookt door mannen; voor de 
oorlog rookten vrouwen nauwelijks en ook na de oorlog duurde het enige tijd 
alvorens ook vrouwen frequent gingen roken. Zoals reeds eerder betoogd is het 
laatste wellicht gerelateerd aan de opkomst van de vrouwenemancipatiebewe
ging. In ieder geval nam het roken onder vrouwen in de zestiger jaren sterker toe 
dan onder mannen, waar het percentage relatief langzamer steeg. Daardoor zijn 
verschillen tussen mannen en vrouwen in rookgedrag veel geringer geworden. 
Deze maatschappelijke trend in de ontwikkelingvan rookgewoonten schijnt zich 
ook te weerspiegelen in rookgedrag van jongeren. Terwijl vroegere onderzoekers 
nog sterke verschillen constateerden m rookgedrag tussen jongens en meisjes 
(1960 tot ± 1968) lijken deze daarna geringer te worden (vgl. Kelson е.a. 1975, 
TON 1971). De volgende auteurs rapporteerden dat relatief meer jongens roken 
dan meisjes Bothwell 1959, Hom e.a. 1959, Chave en Schilling 1959, Nilsen 
1959, Cartwright e.a. 1960, Flynn 1961, Monson en Medovy 1961, Bassett 
1962, Carr 1965, Steel 1966, Lampert e.a. 1966, Donald 1967, O'Rourke e.a. 
1967, Hom 1968, Boyle 1969, Bynner 1969, Veldman en Bown 1969, Palmer 
1970, Levitt en Edwards 1970, Bewley e.a. 1973. 

Weinig of geen verschil in percentage rokers tussen jongens en meisjes rapporte
ren Salber en MacMahon 1961, Lemin 1967, Goldenberg en Stoll 1969, Williams 
1973 (de laatste rapporteert zelfs dat meer meisjes roken dan jongens). Kelson 
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е.a. (1975) rapporteren een sterke stijging van roken door meisjes van 1964 tot 
1971 in Toledo en Lucas County (Ohio) vergeleken met roken door jongens" 
terwijl in 1964 21,7 procent van de jongens en 12,8 procent van de meisjes 
rookte was dat in 1971 resp. 30 procent en 25,7 procent. 
Voor Nederland constateert Drogendijk (1975) onder de Amstelveense school
jeugd voor alle leeftijden gezamenlijk een nauwelijks hoger percentage jongens 
(42,6 procent) dan meisjes dat rookt (38,4 procent). Wanneer de percentages per 
leeftijdsgroep bezien worden blijkt dat er tot 14 jaar relatief meer jongens, maar 
van de 14-16 jarigen relatief meer meisjes roken. Drogendijk constateert hiermee 
een ontwikkeling die ook elders (Carr 1965, Steel 1966, Donald 1967, Bynner 
1969) is vastgesteld, namelijk dat meisjes relatief later beginnen met roken dan 
jongens. 

Opgemerkt moet worden dat rokers tussen studies niet vergeleken kunnen wor
den doordat al dan niet roken nogal verschillend geoperationaliseerd is - percen
tages binnen studies zijn uiteraard wel vergelijkbaar. 
Gebleken is dat ook jongens die roken over het algemeen grotere hoeveelheden 
sigaretten roken dan meisjes (Hom e.a. 1959, Cartwnghte a. 1960, Flynn 1961, 
Barrett 1962, Donald 1967). Een omgekeerde tendens wordt t.a.v. hoeveelheid 
gerookte sigaretten nergens gerapporteerd. 
N.B. br zijn betrekkelijk weinig studies, die de gerookte hoeveelheid sigaretten 
(per week of per maand) als variabele hebben opgenomen. De studies welke deze 
wel opgenomen hebben, hebben deze niet altijd uitgesplitst naar geslacht (bv. 
Drogendijk 1975). 

2.3.2. Leeftijd en beginleeftijd 

Alle onderzoekers, die leeftijd als variabele hebben opgenomen en bij de meesten 
is dat het geval, constateren een stijging van het percentage rokers naarmate de 
leeftijd toeneemt (hetzelfde geldt uiteraard ook in geval van stijging van het 
aantal leerjaren of de klas waarin men zit). Deze stijging van het percentage 
rokers naarmate men ouder wordt, geldt vanaf ongeveer 8-jarige leeftijd tot en 
met 16 à 17 jaar. Na deze leeftijd is de stijging veel geringer om na het twintigste 
jaar bijna geheel te verdwijnen Opvallend is wel dat na de 16 jaar er slechts 
relatief weinig rokers bijknmen, d.w ζ. of men later al dan niet roker zal zijn 
wordt grotendeels bepaald voor de leeftijd van 17 à 18 jaar! (Vgl. onder meer 
Bothwell 1959, Barrett 1962, Horn 1963, Carr 1965, Steel 1966, Lemin 1967). 
Dit kan treffend geïllustreerd worden aan de hand van het onderzoek van Barrett 
(1962) onder 6106 high school leerlingen in de klassen 4, 5 en 6 (gemiddelde 
leeftijd, resp. 16, 17 en 18 jaar), m Calguiri in Canada van de leerlingen die 
rookten was 92 procent voor de 17 jaar roker geworden en zelfs 98,8 procent 
voor de 18 jaar. Een intrigerende vraag is waarom het percentage dat gaat roken 
na 16 jaar veel minder of nauwelijks stijgt. Opvallend is dat het beginnen met 

38 



roken voor een groot gedeelte samenvalt met de puberteit We kunnen ovengens 
aan deze vraag in dit onderzoek, dat beperkt is tot leerlingen van 1 2 tot 16 jaar, 
verder geen aandacht schenken Feitelijk is het beginnen met roken grotendeels 
beperkt tot de leeftijd van ongeveer 8 tot 16 jaar Opgemerkt moet worden dat 
de stijging van het percentage 'present smokers' onderscheiden moet worden van 
het percentage 'ever smoked', het laatste kan alleen maar stijgen, indien men het 
bij dezelfde leerlingen vaststelt, terwijl het percentage 'present smokers' in prin
cipe evenwel kan dalen het stoppen en onregelmatig roken onder jeugdigen 
komt waarschijnlijk veelvuldig voor (vgl Bergen en Olesen 1963, Bewley e a 
1973) Echter indien iemand 'geregelde roker' (regular smoker) is geworden kan 
hij de hoeveelheid gerookte rookwaar met waarschijnlijk nog reduceren (Laoye 
e a 1972) 

Beginleeftijd 

Door enkele onderzoekers is expliciet gevraagd naar de beginleeftijd d w z de 
leeftijd waarop de eerste sigaret gerookt werd (Fokkens 1960, Barrett 1962, Сагт 
1965, Lemin 1967, Wafelbakker 1968, Bynner 1969, Levitt en Edwards 1970) 
Bij drie studies (Fokkens, Wafelbakker, Levitt en Edwards) is de gerapporteerde 
beginleeftijd gerelateerd aan de actuele leeftijd van de respondent Bij alle dne 
blijkt een sterke samenhang tussen leeftijd en beginleeftijd De interpretatie 
hiervan is echter bij alle drie onjuist Zo verklaren Levitt en Edwards de sterke 
positieve correlatie (r = 555) als volgt ' and older children began smoking 
later The latter reflects, perhaps, a contemporary tendency to begin smoking at 
an earlier age 

Or, it may be an artifact of reporting A 14 year old boy may believe that he 
began smoking at age 12 at which time his consumption was a few cigarettes per 
week At age 16, when he is smoking as much as a half pack a day, he may no 
longer consider that he was an actual smoker at age 12' 

Wafelbakker verklaart de samenhang door geheugenvervaging 'Het lijkt onwaar 
schijnlijk dat zich hier een reële vervroeging m de leeftijd van het eerste roken 
kenbaar maakt Eerder mag men vermoeden dat geheugenvervaging de oorzaak is 
van deze leeftijdinvloed' Een zo sterke geheugenvervaging bij jongeren is echter 
erg onwaarschijnlijk Fokkens tenslotte die deze vraag alleen in zijn proefonder 
zoek heeft meegenomen, concludeert uit de sterke samenhang slechts tot onbe 
trouwbaarheid van de gegevens Al deze interpretaties zijn onjuist omdat de 
gevonden correlatie een artefact is van de methode Immers daar het aantal 
rokers dat voor het eerst rookt toeneemt, naarmate de leeftijd toeneemt, ¿al de 
groep rokers van een hogere leeftijd rokers met een latere beginleeftijd bevatten, 
die de groep rokers van jongere leeftijd niet bevat van de rokers op een gegeven 
leeftijd, bijvoorbeeld 12 jaar zal 100 procent opeen leeftijd jonger dan of gelijk 
aan 12 jaar begonnen zijn, voor 1 5 jarige rokers zal het percentage dat met of 
voor 12 jaar is begonnen veel geringer zijn doordat velen ervan op 13-15 jarige 
leeftijd begonnen kunnen /ijn hetgeen betekent hoe jonger de roker is des te 
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jonger is hij begonnen. Het percentage rokers op 12-jarige leeftijd is veel geringer 
dan op 15-jangc leeftijd Doordat de berekening alleen voor rokers is geschied 
(beginleeftijd geldt alleen voor 'ever smoked'') en met voor rokers en met-rokers 
tegelijk, scoren jongere rokers in percentage jong begonnen hoog vergeleken met 
oudere rokers Om na te gaan of 12-jarigen relatief vaker op jongere leeftijd 
begonnen zijn dan bijvoorbeeld ISjangen moet men het percentage met een 
bepaalde beginleeftijd berekenen op het totaal van rokers en met-rokers voor 
iedere leeftijdsklasse dus de vergelijking van het percentage van alle jongeren van 
12 jaar, dat begonnen is met roken op bijvoorbeeld 10-jarige leeftijd met het 
percentage van alle jongeren van 15 jaar, dat begonnen is met roken op 10-jange 
leeftijd, zal ongetwijfeld minder verschillen te zien geven dan percentages bere
kend voor jokers alleen De correlatie tussen leeftijd en beginleeftijd voor rokers 
is dus een artefact van de methode van berekening al is het om een andere reden 
dan Levitt en Edwards en Wafelbakker suggereren. Deze correlatie hoeft dus 
evenmin tot Fokkens conclusie van onbetrouwbaarheid van de gegevens te lei
den. Eerder getuigt ze juist van betrouwbaarheid van gegevens (bij foutieve, 
willekeurige rapportage was geen correlatie opgetreden) 

De beginleeftijd is van belang voorzover dat een indruk kan geven op welke 
leeftijd de meesten beginnen, bovendien is het van belang na te gaan of er tussen 
de eerste sigaret en de volgende gemiddeld veel tijd verstrijkt 

2 33. Sociaal-economische status van de ouders (SES) 

Volgens Bewley e a (1973) spreken de resultaten van onderzoeken m b t de 
samenhang tussen roken door jongeren en de SES van de ouders elkaar nogal 
tegen De meeste onderzoekers vinden echter een negatieve samenhang naarma 
te de SES van de ouders lager is, zijn kinderen relatief vaker roker en roken 
relatief ook meer (Hom e a 1959, Salber en MacMahon 1961, Von Harnack e a 
1973, McKennell 1969, O'Rourke en Wdsen Davis 1970, Williams 1973, Borland 
en Rudolph 1975). Opgemerkt moet worden dat bij Horn e a (1959) de gevon 
den samenhang verdwijnt onder constanthouding van een andere variabele (the 
personal school index - samengesteld uit deelname aan georganiseerde sport, 
deelname aan andere activiteiten buiten de studie, soort gekozen wiskundecur-
sus en relatieve leeftijd ten opzichte van klasgenoten) O'Rourke en Wilson 
Davis vinden slechts een samenhang bij jongens Von Hamack e a vinden dat 
arbeiderskinderen voor wat jongens betreft relatief meer roken Dit verschil geldt 
slechts tot 16 a 17 jaar Op 18-jange leeftijd bleken de verschillen practisch 
opgeheven Voor wat meisjes betreft vonden Von Harnack e a geen verschil in 
roken naar de SES van de ouders 

Uit de studies van Fokkens (I960) en Goldenberg en Stoll (1969) blijkt geen 
samenhang. Bij Flynn (1961) en Veldman en Bown (1969) blijkt een hogere SES 
van de ouders samen te gaan met het relatief vaker roker zijn 
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N.B. De studie van Veldman en Bown heeft betrekking op eerstejaars universi
teitsstudenten, terwijl de overige studies high school leerlingen betreffen. 

Volgens Bewley (1973) moet de SES niet zoals in de bovenstaande studies 
gebruikelijk is, vastgesteld worden aan de hand van de antwoorden van kinderen, 
maar door de ouders zelf als informanten te gebruiken. Hoewel het laatste moge
lijk de betrouwbaarheid vergroot is dit in een concreet onderzoek naar rookge
woonten onder jongeren vaak moeilijk te realiseren; het houdt namelijk een 
verdubbeling in van respondenten (namelijk kinderen én ouders) en dus ook van 
de kosten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de betrouwbaarheid van de vast
stelling van de SES van de ouders aan de hand van rapportering door kinderen 
tamelijk hoog is (vgl. par. 5.5.2.). 

2.3.4. Godsdienst 

Slechts weinig studies hebben godsdienst als mogelijk relevante verklarende fac
tor voor rookgedrag beschouwd of althans ab zodanig opgenomen. In de ons ter 
beschikking staande literatuur over rookgedrag bij de jeugd bleek in drie gevallen 
de rol van godsdienst onderzocht te zijn, namelijk bij Horn e.a. 1959, Fokkens 
1960 en Straits en Sechrest 1963: alle drie vinden relatief meer rokers onder 
katholieke jongeren of jongeren op katholieke scholen in vergelijking met jonge
ren van andere gezindten of van niet godsdienstige jongeren (c.q. jongeren op 
niet-katholieke scholen). Tussen andere godsdiensten (inclusief niet godsdiensti-
gen) onderling blijkt geen significant verschil in rookgedrag. Fokkens (1960) 
heeft zowel de godsdienst van de ouders als de godsdienstige richting van de 
school als variabele opgenomen en vindt in beide gevallen een hogere rookinci-
dentic onder katholieken. Horn e.a. (1959) hebben alleen de godsdienstige rich
ting van de school, terwijl Straits en Sechrest (1963) de godsdienst van de 
adolescenten zelf hebben opgenomen. 

Opmerkelijk is ook de bevinding van Straits en Sechrest dat rokers minder vaak 
kerkbezoek plegen. 
In geen van bovengenoemde onderzoeken wordt gepoogd een verklaring voor de 
relatie tussen godsdienst en rookgedrag te geven. Wellicht zijn in katholieke 
milieus de normen legen roken minder streng dan in niet-katholieke milieus. 

2.3.5. Stad en platteland 

Ook de variabele slad en platteland is in relatie met rookgedrag onder jongeren 
slechts sporadisch onderzocht. 
De studies van Nilscn (1959), Fokkens (1960), Flynn (1961), Von Harnackc.a. 
(1967) en Bewley e.a. (1973) hebben deze relatie onderzocht. Van deze studies 
vinden Fokkens (in Nederland) en Bewley e.a. (Engeland) geen verschil. 
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Flynn vindt in Ierland zowel bij jongens als meisjes een grotere rookincidentie in 
de stad. Daarentegen vindt Nilsen in Noorwegen zowel bij jongens als meisjes een 
grotere rookincidentie (т.п. relatief meer 'occasional smokers') op het platte
land. Von Harnack e.a. tenslotte vinden in Duitsland geen relatie voor jongens; 
de rookincidentie bij meisjes lag in de stad echter aanzienlijk hoger. 
Al met al is er over de samenhang tussen stad en platteland en het rookgedrag 
van jongens nog weinig definitiefs te zeggen, zoals ook Bewley e.a. (1972) con
stateren. 

2.3.6. Regio 

Deze variabele is uiteraard sterk landgebonden en de vergelijking van deze varia
bele met andere landen is dus zinloos. In het onderzoek van Fokkens (1960) 
blijkt dat bij jongens in de zuidelijke provincies van Nederland de rookincidentie 
hoger is. Fokkens geeft als mogelijke verklaring de gezellige aard van de bevol
king (de gezelligheid van de zuiderling); echter de katholiciteit van het zuiden 
kan zeer wel de verklaring vormen. 

2.3.7. Opleidingsniveau van de bezochte school (schoolsoort) 

Er blijkt een grotere rookincidentie voor te komen bij degenen die naar een 
schooltype gaan van een lager niveau (L.T.S./Huishoudschool) (Fokkens 1960). 
Dezelfde tendens nemen Chave en Schilling (1959) waar. Een verklaring hiervoor 
is wellicht de SES van de ouders: kinderen van ouders met een lagere SES 
bezoeken relatief vaker scholen met een lager opleidingsniveau (en zijn ook 
relatief vaker roker). Bovendien gaan leerlingen met slechte schoolprestaties na 
de lagere school vaker naar scholen met een laag opleidingsniveau en, zoals we 
nog zullen zien, zijn deze leerlingen relatief vaker roker. 
Toetsing van de bijdrage van iedere factor afzonderlijk onder constanthouding 
van de andere factoren is nodig om uitsluitsel te geven. 

2.3.8. Overige sociaal-structurele factoren waarvan het verband met roken onder
zocht is 

Fokkens (1960) vond geen samenhang tussen plaats in de kinderrij en rookge
drag, evenmin tussen werken van de moeder buiten de huishouding en rookge
drag van het kind. Deze factoren zijn in onderhavig onderzoek buiten beschou
wing gelaten, ook al omdat onduidelijk is hoe deze factoren gerelateerd zouden 
kunnen zijn aan rookgedrag van jongeren. 
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Hypothesen over de relatie tussen sociaal-structurele kenmerken en rookgedrag 

Hl 8. Op grond van reeds eerder gevonden samenhangen en vroegere onderzoe
kingen verwachten we een grotere rookincidentie 
a. bij jongens - op jongere leeftijd (t/m 13 jaar) 

bij meisjes - op oudere leeftijd (14 jaar en ouder) 
b. naarmate men ouder is 
с bij lagere SES van de ouders 
d. bij leerlingen op katholieke scholen 
e. in de stad 
f. in het zuiden van het land 
g. op LTS vergeleken met MAVO 
h. op MAVO vergeleken met HAVO/VWO 

2.4. Persoonlijkheidskenmerken als determinanten van rookgedrag 

Naast de directe sociale omgeving en sociaal-structurele factoren is in onderzoek 
van rookgedrag bij jeugdigen aandacht besteed aan persoonlijkheidskenmerken 
als mogelijke determinanten van dat rookgedrag. Sommige individuele karakter
verschillen zouden — mede verantwoordelijk zijn voor het aanvangen met ro
ken en de continuering van rookgedrag. Ondanks de grote hoeveelheid onder
zoek blijken dergelijke karakterologische verschillen weinig invloed te hebben op 
rookgedrag, d.w.z. de verklaarde vanan tie m rookgedrag door deze vanabelen is 
genng, hoewel er significante relaties gevonden zijn We zullen hieronder de 
belangrijkste vanabelen weergeven Opgemerkt moet worden dat de hierna be
sproken studies grotendeels volwassenen (meestal universiteitsstudenten) als on
derzoekssubject hebben, zodat generalisatie naar de jeugd niet zonder meer ge
oorloofd is. Slechts de studies van McKennell (1970), Williams (1973), Newman 
(1970) hebben betrekking op adolescenten 

Een tweede opmerking is dat operationahsaties van diverse persoonlijkheidsken
merken vaak zo verschillend zijn dat vergelijkingen tussen de diverse auteurs erg 
moeilijk zijn. 

2.4 1. Extraversie, neuroticisme, sociabiliteit en impulsiviteit 

Eysenck (1963 en 1965) vindt een samenhang tussen rookgedrag en de mate 
waarin men extravert van karakter is. Extraverten zouden relatief vaker en meer 
roken dan introverten. Eysenck verklaart dit door de grotere behoefte aan corti
cale stimulering bij extraverten. Om eenzelfde niveau van zich welbevinden als 
introverten te bereiken zouden extraverten een sterke corticale stimulering nodig 
hebben Extraverten zouden daarom relatief meer roken als stimulerend middel 
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nodig hebben. Deze samenhang is voorzover mij bekend alleen onderzocht bij 
volwassen rokers 
Of en in hoeverre deze factor bij de jeugd met roken samenhangt is niet nage
gaan. Tuch zou juist bij de jeugd nagegaan kunnen worden of Eysencks verkla
ring juist is Er is een meer eenvoudige voor de hand liggende verklaring voor het 
relatief meer roken door extraverten door hun grotere sociabiliteit kunnen ex
traverten meer geneigd zijn anderen te imiteren, maar ook meer kans hebben om 
tot groepen te gaan behoren, waar roken norm is dan introverten, die relatief 
vaker geïsoleerd zijn 

Eysenck heeft getracht het effect van sociabiliteit en impulsiviteit te scheiden 
van die van extraversie omdat 'recent work carried out since the original report 
was completed has shown that there are two partly independent traits involved 
in the measurement of extraversion namely impulsiveness and sociability'. 
Eysenck is daann o.i met voldoende geslaagd 
Bij een factoranalyse over 64 items kwamen 5 factoren naar voren waaronder 4 
voorspelde neuroticisme, de mate, waann iemand labiel is, d w ζ veel wisselt 
van stemmingen en gevoelens, extraversie, sociabiliteit en impulsiviteit. Bij 
scheve rotatie bleek extraversie een zeer hoge correlatie met sociabiliteit te verto
nen (r = 69989), hetgeen het op zich al moeilijk maakt effecten van extraversie 
te onderscheiden van die van sociabiliteit Vervolgens is de procedure van het 
scheiden van het effect van extraversie van dat van sociabiliteit en impulsiviteit 
o.i met juist Op de eerste plaats lijkt ons de berekening van de scores voor 
extraversie en de andere factoren enigszins vreemd en willekeung toe 
De score van neuroticisme wordt berekend door de items die hoog laden op de 
factor gedichotomiseerd (score 0 of 1) Likert-gewijs op te tellen. Scores op de 
factoren impulsiviteit en sociabiliteit worden op dezelfde manier berekend Ech
ter daarna worden impulsiviteit en sociabiliteit in een score gecombineerd door 
de impulsiviteitsscore van de sociabiliteitsscore afte trekken 
Dan de extraversie score 'First we take the impulsivenessscore, then we add to 
this the sociabilityscore and finally we add the 14 extraversion items scoring one 
point for each agreement with the key ...' 

Afgezien van het feit, dat er heel wat verfijnder methoden zijn voor het bereke
nen van factorscores, is het optellen en aftrekken van factoren op willekeunge 
wijze ongebruikelijk 
Om nu te bewijzen dat extraversie en niet sociabiliteit of impulsiviteit samen 
hangt mei roken onderzoekt Eysenck eerst de samenhang tussen bovenvermelde 
extraversiescore en roken er blijkt een sterke significante samenhang met roken, 
vervolgens gaat hij het effect na van de S-I score op roken, deze samenhang 
treedt echter met (significant) op Hij concludeert dan We appear to be save 
therefore, in saying that the personality trait which is related to smoking is 
extraversion as a whole rather than any of its subdivisions' Als we echter 'het 
bewijs' nader bezien, blijkt dat nergens op te berusten. Kortweg luidt dat bewijs 
daar E + S + 1 correleert met roken en S-I niet, hebben noch S noch 1 noch S + I 
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enige invloed op roken, maar alleen E + S + I Dit is namelijk een onjuiste 
bewijsvoering, voor de hand lag een toetsing van de samenhang tussen extraversie 
(zonder de scores van I en S erbij opgeteld) en roken, tussen sociabihteit en 
roken en tussen impulsiviteit en roken, de hoogste bijdrage wordt dan geleverd 
door de hoogste correlatie 
Er kan namelijk zeer goed een samenhang tussen sociabihteit en roken optreden 
al is de relatie tussen S-I en roken zwak of afwezig Bovendien levert het optellen 
van individuele scores (S + I) een heel andere variabele op dan aftrekken (S-I), 
dus E + S + I is niet gelijk aan E + S-l, d w ζ om het effect van extraversie zowel 
inclusief sociabihteit en impulsiviteit als zonder sociabihteit en impulsiviteit vast 
te stellen is het onvoldoende de scores E + S + I te vergelijken met het effect van 
de score S-l 

Onderstaande berekeningstabel moge dit verduidelijken 

proefpersoon 

1 

2 

3 

4 

score 
sociabihteit 

10 

9 

8 

5 

score 
impulsiviteit 

5 

6 

7 

10 

S-I 

5 

3 

1 

-5 

S+l 

15 

15 

15 

15 

De conclusie op grond van deze bewijsvoering 
'Sociability and impulsiveness are not specifically related to smoking habits once 
their extraverted component has been taken in account' is ο ι minstens voorba 

ng· 
Er zijn meerdere studies die wel een positieve relatie tussen roken en impulsivi 
teit vastgesteld hebben (Schubert 1965, Jacobs e a 1965, Jacobs e a 1966, 
Williams 1973) Wat betreft de samenhang van sociabihteit met roken deze is 
voorzover mij bekend niet nader onderzocht Resumerend Het is de vraag of 
sociabihteit wel los van extraversie bestudeerd kan worden, gezien het feit dat ze 
onderling zo sterk correleren, beide duiden bovendien op geneigdheid contacten 
met anderen na te streven en op de neiging zich niet terug te trekken uit gezel 
schap Juist deze kenmerken lijken ons een mogelijke verklaring voor het meer 
roken door extraverten (sociabelen) te bieden 
De behoefte aan het deelnemen aan groepsactiviteiten en lidmaatschap van peer 
groups zal sterker zijn bij extraverten dan bij introverten Het feit dat het hebben 
van veel relaties voor extraverten van groter belang is dan voor introverten, 
betekent dat de invloed van de groep middels groepsnormen op houding en 
gedrag van de extraverte persoonlijkheid groter zal zijn dan bij de introverte 
persoonlijkheid De extravert zal zich eerder door anderen laten stimuleren om 
te gaan roken dan de introvert Het is dan met extraversie als individueel per-
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soonskenmTk op zich dat verantwoordelijk is voor meer gaan roken - de cor-
texstimuleringstheone bv — maar het feit dat extraverten meer 'gezelschapsmen
sen' zijn Hoc is deze theorie nu toetsbaar vergeleken met de theone van de 
cortexstimulenng Op de eerste plaats zouden we verwachten dat relatief geiso 
leerden, daar ze minder blootstaan aan invloed van de groep zowel relatief vaker 
introvert zijn alsook relatief minder vaak roken We verwachten dat de samen
hang tussen extraversie en roken onder constanthoudmg van het rookklimaat van 
peer groups verzwakt dan wel verdwijnt Echter uit bovenstaande hypothesen 
m b t. een grotere invloed van de groepsnormen op de extravert kan afgeleid 
worden dat ook binnen groepen met een gelijk rookklimaat de extravert vaker 
roker zal zijn als het om een pro-rookklimaat gaat Wanneer er echter een anti-
rookklimaat heerst zou volgens de hypothese de extravert minstens even vaak 
niet-roker zijn als de introvert 

N В De relatie tussen extraversie (sociabiliteit) en positie in de groep kan inzicht 
geven in de geldigheid van de bovengenoemde veronderstellingen m η die van de 
'groepsgerichtheid van extraverten' Opgemerkt moet worden dat de relatie ex
traversie en roken met steeds gevonden is Zo blijkt die samenhang bij Jacobs e a 
(1966) geheel afwezig 

Ten aanzien van de factor neuroticisme worden eveneens nogal strijdige resulta
ten gemeld zo vonden Eysenck e.a (1960) (evenals Eysenck 1963, Eysenck 
1965) geen samenhang met rookgedrag Echter Matarazzo en Saslov (1960), 
Jacobs e.a (1965), Jacobs e a (1966), McKennell ( 1970) rapporteren dat neuro 
tische, labiele personen frequenter en meer roken Echter McKennell (1970) 
leidt de samenhang o ι ten onrechte af uit het ontdekken van een factor 
'nervous irritation smoking' de 'nervous irritation smoking' meet namelijk de 
gelegenheid waarbij iemand rookt Dat personen, die hoog scoren, roken in 

'situaties van nerveuze irritatie' naar eigen zeggen, betekent nog niet dat labiele 
personen relatief vaker en meer roken ook met-labiele personen kunnen relatief 
vaker in situaties waar ze onder nerveuze spanning staan, roken Ook de bevin
ding dat een hogere score op deze factor tot het roken van grotere hoeveelheden 
sigaretten leidt, impliceert geen relatie tussen neuroticisme en hoeveelheid ge
rookte rookwaar 
Resumerend al met al zijn de bevindingen m b t de samenhang van de persoon 
lijkheidskenmerken extraversie, neuroticisme, impulsiviteit en sociabiliteit met 
roken met of nauwelijks conclusief In ieder geval zijn de samenhangen zwak 
(lage verklaarde variantie) ook al zijn ze wel eens significant De verschillen m 
studies, soorten objecten, methoden etc zijn vaak zo groot dat vergelijking 
eigenlijk met goed mogelijk is 
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2 4.2. De plaats van controle (locus of control) 

Een volgende persoonlijkheidskenmerk dat blijkens de literatuur correleert met 
rookgedrag is 'locus of control' oftewel de mate waann men de mogelijkheid 7ijn 
leven en kansen te beïnvloeden bij zichtzelf (Internal) dan wel buiten zichzelf 
gelocaliseerd ziet (External). 
De Rotter 1-Е schaal (Rotter 1966) is een gebruikelijke methode om deze varia
bele te meten 
Er is enige indicatie dat rokers meer extern georiënteerd zijn dan met-rokers Het 
is niet duidelijk of extern georiënteerd zijn moet worden gezien als practische 
predispositie tot roken dan wel omgekeerd als fatalisme als gevolg van roken 
(Jámese a. 1965) 
Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen, toetst Robert Foss (1973) de 
hypothesen 
1 dat rookgedrag significant gerelateerd is aan de gepercipieerde plaats van 

controle inzoverre extem geonenteerde rokers minder geneigd zullen zijn te 
stoppen dan mtem geonenteerde rokers en 

2. dat roken significant samenhangt met de gepercipieerde mate van gevaar 
inzoverre (a) rokers meer fatalistisch zijn en ook (b) minder sterk geloven dat 
roken gevaarlijker is dan niet-roken Een roker die extern gconenleerd is 
heeft volgens Foss een geldige reden om niet op te houden daarhij voelt dat 
zijn acties zijn beloningen straf niet significant beïnvloeden 

Hoewel blijkt dat externe rokers inderdaad significant vaker stoppen of minde
ren met roken is de relatie zwak. Fatalisme is bij Foss gemeten door de perceptie 
van een persoon dal hij eerder door ongelukken, oorlog of andere rampen 
(dingen, waar hij geen controle kan uitoefenen) zal omkomen dan een natuurlij
ke dood zal sterven Vreemd genoeg bleek deze variabele een verwaarloosbare, 
met significante correlatie (r = 12) met de Rotter l-E-schaal te vertonen Boven
dien bleek er een onverklaarbaar verschil in fatalisme tussen sociologie- en 
psychologie-studenten op te treden ondanks het feit dat ze op de overige variabe 
len gelijk waren. Sociologie-studenten waren veel minder fatalistisch dan psycho
logie-studenten. Bij de sociologiestudenten trad de voorspelde samenhang op 
tussen roken en fatalisme, hoewel zeer zwak, bij psychologie-studenten trad geen 
samenhang op. 

De veel zwakkere relaties tussen psychologische variabelen en rookgedrag dan 
verwacht doet de auteur evenals Weathcrly (1965) twijfelen aan het belang van 
psychologische variabelen 'we might well expect that variables of a more social 
psychological or sociologica] nature may lead to a better understanding of 
smoking behavior ' Inderdaad vindt de auteur een sterke relatie tussen roken en 
het aantal vrienden dat rookt (peer groups) Foss vindt dat er daarom bij rookbc 
strijding ingespeeld moet worden op de groepsnormen en de functies die het 
roken in de groep vervult een minstens even sterke sociale druk anti-roken als 
die pro-roken is nodig als men de groepsdruk wil verminderen Volgens Foss is 
deze verandering nauwelijks haalbaar 
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Een opmerking moet nog gemaakt worden over het gebruik van de Rotter I-E-
schaaJ. De schaal is ontwikkeld met behulp van en toegepast op populaties van 
studenten Gebleken is dat kenmerken van de populatie, waarvoor de schaal 
geldt de structuur van de factoren en dus de betrouwbaarheid kunnen beïnvloe
den door de aard van de gebruikte items (Cherlin en Bourque 1974). Ook is de 
1-E-schaal met umdimensioneel met name vormen de vijf items die betrekking 
hebben op politiek en wereldproblemen een afzonderlijke schaal Cherlin en 
Bourque adviseren deze items slechts mee te nemen indien politieke doeltref
fendheid voor het onderwerp van studie van belang is. 
Met betrekking tot de overige 15 meer algemene items betwijfelen zij dat ze voor 
andere dan 'college age' populaties van toepassing zijn Het is de vraag of in 
verband met roken een zo algemene schaal zinvol is Het lijkt ons juist t a.v. 
roken een onderwerp-specifieke I-E-schaal te gebruiken, met name een die aan
geeft in welke mate iemand zijn gezondheid als door hemzelf beïnvloedbaar ziet 
dan wel als afhankelijk van buiten hem zelf liggende factoren (Bracking е.a. 
1975) De hier voorgestelde schaal is overigens iets anders dan de fatalismevana-
bele bij Foss. De wijze van vaststelling van fatalisme bij Foss is dubieus fatalisme 
betekent berusting in het noodlot Iemand die denkt dat hij door een wereldoor
log, ramp etc. om zal komen hoeft met fatalistischer te zijn dan iemand die 
denkt door natuurlijke oorzaken om het leven te komen de eerste kan evenzeer 
in zijn fatum berusten als de tweede. Iemand die vindt dat je aan je eigen 
gezondheid niets kunt doen en die actieve preventieve gezondheidszorg voor 
zichzelf afwijst is wel meer fatalist hij legt zich neer bij de krachten van buiten 
die zi|n gezondheid beïnvloeden. Wellicht is deze operationalisatie van fatalisme 
door Foss de reden waarom de samenhang tussen fatalisme en de I-E-schaal zo 
gering was. 

2 4.3. Neiging tot schadevermijding (harm-avoidance) en neiging tot riskant 
gedrag/waaghalzerij (general chance taking) 

Schadevermijding als de tendens om persoonlijke veiligheid te maximaliseren 
door het vermijden van gevaarlijke activiteit houdt een voorzichtige benadering 
van het leven in (laag risico lopen) Te verwachten is dat deze tendens met 
rookgedrag zal samenhangen, voorzover roken een riskante gewoonte is en dus 
minder voorzichtig gedrag impliceert Inderdaad vindt Williams (1973) deze rela
tie, hoewel zwak Zelf noemt hij deze samenhang sterk 'Cigarette smoking was 
strongly associated with risk-taking tendencies . ' Correlaties van 32 en 34 
kunnen echter nauwelijks sterk genoemd worden — overigens wordt met vermeld 
welke correlatiecoeffitient gebruikt is 
Algemene waaghalzenj (general change laking). 
Uit hetzelfde onderzoek van "'illiams blijkt dat ook de mate waarin iemand zegt 
meer te wagen dan anderen van dezelfde leeftijd positief geassocieerd is met 
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roken Het is echter de vraag of waaghalzerij logisch gezien niet behoort tot de 
dimensie van schadevermijding (negatief) in de zin dat iemand die veel waagt 
gewoonlijk minder schade voor zijn gezondheid zal vermijden schadevermijding 
blijkt dan ook negatief met waaghalzerij samen te hangen (Williams 1973) 

2.4.4. Orde en netheid 

Een erg zwakke doch significante samenhang vinden Smith (1967) en Williams 
(1973) tussen de mate waarin iemand ordelijk en net is en zijn rookgedrag 
Naarmate men ordelijk is, is men minder vaak roker De samenhang bij Williams 
was alleen significant bij jongens maar verliep voor meisjes in dezelfde richting. 
Opgemerkt moet worden dat Williams nogal sterk benadrukt dat jongens en 
meisjes wat betreft de factoren die het rookgedrag bepalen afzonderlijk bestu
deerd moeten worden Dit op grond van de verschillen in correlatiecoefficienten 
tussen jongens en meisjes die hij vindt Echter bij nauwkeunge inspectie recht
vaardigen de correlaties deze conclusie met VersctuJ in sterkte van correlaties kan 
zonder meer hel gevolg zijn van toevalsfactoren. 

De gedachtengang van Williams nu is als volgt wanneer bij de ene groep (bv 
jongens) een correlatie voorkomt die significant van 0 afwijkt en bij de andere 
groep (meisjes) niet, dan is er een substantieel verschil tussen jongens en meisjes 
wat betreft die correlatie. Het significant van 0 afwijken betekent echter niet dat 
de gevonden correlaties dus ook significant van elkaar afwijken In geval van 
Wilhams is een correlatie van .13 niet significant, die van 14 wel. Het is onzinnig 
dan te concluderen dat bij meisjes ( 13) geen en bij jongens ( 14) wel een correla
tie optreedt 

Hoewel enkele correlaties significant van elkaar verschillen betekent dat nog niet 
dat ze ook veel van elkaar verschillen (slechts bij twee correlaties komt een 
verschil dat groter is dan 20 voor) In feite geven de gevonden verschillen geen 
aanleiding om tot geweldige verschillen tussen jongens en meisjes in de verklaring 
van hun rookgedrag te besluiten De conclusie van Williams 'there were marked 
sex differences in factors associated with smoking' lijkt me geenszins terecht en 
op onjuiste assumpties gebaseerd om door de verwarring van significantie en 
substantialiteit van een correlatie en door significant van elkaar verschillen gelijk 
te stellen aan significant van 0 verschillen 

2.4.5. Intelligentie en schoolprestaties 

Slechts bij enkele auteurs is de relatie tussen intelligentie (gemeten m b ν intel
ligentietests) en rookgedrag nader onderzocht Zij komen tot de bevinding dat 
rokers minder intelligent zijn dan met-rokers (Salber e.a 1962, Dimond 1965 
voor delinquente jongeren, Mausner en Mischler 1967). 
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Door een groot aantal auteurs is echter de samenhang tussen schoolprestaties en 
rookgedrag onderzocht. Bij practisch alle auteurs bleek een negatieve samenhang 
op te treden d w z rokers blijken over het algemeen lagere schoolprestaties te 
leveren (Horn e a 1959, Chave en Schilling 1959, Fokkens 1960, Mornson en 
Medovy 1961, Barrett 1962, Salber e a 1962, Heller 1965, Michelson 1966, 
Mdusner en Mischler 1967, Wafelbakker 1968, Boyle 1968 Veldman en Bown 
1969, Borlanden Rudolph 1975) Bynner (1969) vindt nauwelijks samenhang 
( 06) In de ons ter beschikking staande literatuur werd geen positieve samen 
hang vermeld Het is onwaarschijnlijk dat roken intelligentie en schoolprestaties 
direct zou beïnvloeden Men verklaart de samenhang daarom gewoonlijk door 
roken als compensatiegedrag te zien voor slechte schoolprestaties, dwz het 
mislukken (op school) of met voldoen aan de verwachtingen zou iemand naar de 
sigaret doen grijpen Newman (1970) toetst speciaal deze hypothese en vindt dat 
rokers (in sterkere mate) voelen dat ze niet aan de verwachtingen van ouders en 
de school voldoen dan niet-rokcrs. 
Borland en Rudolph (1975) geven een gelijksoortige verklaring slechte leer 
prestaties leiden tot roken als verdediging tegen het vernederende gevoel voor 
eigenwaarde en het eigen image 
Bynner (1969) vindt slechts zwakke, zi] het significante samenhangen tussen 
roken en minderwaardigheidsgevoelens (r - 11), spanning (r = 08) en frustratie 
gevoelens (r = 14) en concludeert dat 'there was not much evidence that they 
were attempting to compensate for feelings of personal inadequacy' 
N В Bynner vindt een groot aantal correlaties van rookgedrag met persoonlijk
heidskenmerken, zoals anticipatie van volwassenheid, rebellie, delinquentie, ge 
loof in straf Al deze kenmerken blijken ook met leefti)d samen te hangen en 
zoals bekend met de stijging van leeftijd stijgt ook frequentie van roken Het is 
daarom noodzakelijk deze kenmerken onder constanthouding van leeftijd te 
bezien. Duidelijk is dit bv wanneer we de correlatie tussen voorkeur voor uit
gaan met meisjes en rookgedrag bezien 37 Beide stijgen echter met toenemen 
de leeftijd Het feit dat Bynner de relaties niet onder constanthouding van leef
tijd bestudeert maakt het onmogelijk te zien wat werkelijk en wat schijnverban 
den zijn. Opvallend is dat bovengenoemde persoonlijkheidskenmerken die laag 
correleren ook nauwelijks met leeftijd samenhangen, ι 11 de hoogcorrelerende 
oersoonlijksheidskenmerken 

2 4 6 Orale preoccupatie en orale affectregulering 

De theorie met betrekking tot verkltinng van rookgedrag waaraan in de psycholo 
gic eveneens veel aandacht is geschonken is die welke rookgedrag terugvoert op 
orale attitudes als gevolg van orale zuigfrustratie bij zuigelingen door de voed 
sters 
'We speculated that 'oral' attitudes particularly an underlying feeling of deficit 
along with the fantasy of having been frustrated by nurturant figures in child 
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hood, would result in actual oral preoccupation with putting thinRS in the 
mouth, such as by excessive drinking, chewing, biting or sucking'. Zij zien de 
theorie bevestigd door een significant hogere score op de schaal van orale pre
occupatie bij rokers. De oraliteit van rookgedrag wordt eveneens bij Veldman en 
Bown ondersteund rokers gaven op zinnen, die ze zelf af moesten maken, vaker 
antwoorden die op eten en drinken betrekking hadden. Tomkins (1966) elabo-
reert vanuit een gelijksoortig startpunt (orale zuigactivitciten van kinderen) een 
wat andere theorie: hij ziet namelijk zuigactiviteiten en roken als middelen om 
aangeboren affecten te reguleren (positieve affecten, opwinding, plezier en ver
rassing, negatieve affecten: droefheid, boosheid, vrees, schaamte, en minachting). 
'Sucking or smoking, therefore, is innately capable of reducing the negative 
affect of distress and of evoking the positive affect of enjoyment' en 'in addition 
to this innate basis of smoking ...'. Echter indien er een aangeboren basis voor 
roken is in de affecten en de behoeften die te reguleren middels zuigen (duimzui-
gen) of roken, waarom gaat dan niet bijna iedereen roken (zoals bijna iedereen 
langere of kortere tijd na de geboorte duimzuigt' ). 

Het blijkt ook niet duidelijk dat niet-rokers hun met-roken compenseren door 
ander 'zuiggedrag'. Deze vraag wordt door Tomkins niet gesteld, hoewel ze mij 
essentieel lijkt voor de houdbaarheid van de theorie Ook zou de oplossing van 
deze vraag een grote bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van roken- indien 
de theorie juist was, zou dat betekenen dat roken effectief bestreden zou kunnen 
worden door alternatieve regulenngsmcchanismen aan te bieden die roken als 
reguleringsmechanisme zouden compenseren (zoals duimzuigen effectief bestre
den kan worden middels fopspenen). Het is echter niet gebleken dat aangeboden 
alternatieven voor roken enig effect gehad hebben op het succes van stoppogin-
gen. 

Een zwak element in de theorie is de wi|ze waarop Tomkins zuigen en roken (als 
zuiggedrag) koppelt, hiermee suggereert hij 

1. dat roken in het verlengde ligt van duimzuigen (dit impliceert m ι. dat duim-
zuigers relatief vaker ook roker zullen worden). 

2. dat juist het element 'zuigen' in rookgedrag het cruciale (affectregulerendc) 
effect heeft. Als dit juist was, zou roken gemakkelijk te bestrijden zijn door 
alternatief zuiggedrag aan te leren. 

Tomkins gaat verder met onderscheiden van rokerstypen naar de wiize waarop 
deze affecten hebben leren reguleren - de een zal meer positieve affecten, de 
ander negatieve reguleren, terwijl verslaafden beide reguleren. Dan is er nog een 
groep rokers 'gewoonterokers' die oorspronkelijk rookten ter regulering van 
affecten maar nu nauwelijks meer merken dat ze een sigaret in de mond hebben 
roken is een gewoonte geworden. 

N.B De notie van Tomkins van -aangeleerde affectieve responses om verschillen 
in rokerstypen te verklaren de een heeft dit, de ander dat affect m b.v. roken 
leren reguleren, kan weliswaar verschillen tussen rokerstypen verklaren, echter de 
vraag blijft waarom leert de een zijn positieve en de ander zijn negatieve affecten 
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middels roken reguleren en ook de vraag naar een verklaring voor al dan met 
roken wordt niet gesteld. 
Ddt de een meer rookt in situaties waann hij zich prettig voelt en de ander 
in situaties waann hij zich onprettig voelt kan deels wellicht verklaard 
worden uit het image en de functie die roken maatschappelijk heeft Zo vonden 
Brocking е.a (1975) dat het overwegend in prettige situaties dan wel het overwe
gend in onprettige situaties roken sterk correleerde met rooksoort d w.z pijpro
kers rookten overwegend in 'prettige situaties' en sigarettenrokers in 'onprettige 
situaties' het image van pijproker is nu gekoppeld aan 'voor genieters', 'vertrou
welijk', 'gezellig', terwijl sigarettenroken (plain) vaker met aktief, zenuwachtig 
geassocieerd wordt (vgl Brocking e.a. p. 243) 

Een centraal probleem met deze orale preoccupatie en orale affectregulenngs-
theoneen is ook de wijze van operationalisatie In de studies die zich hiermee 
beziggehouden hebben zoals Jacobs e a 1966 en Veldman en Bown 1969 (orale 
preoccupatie) en bv McKennell 1970 en Brocking e a 1975 (orale affectregule-
nng) zijn zo'n verschillende methodes gebruikt dat vergelijkingen eigenlijk onmo
gelijk zijn. 

Noch de orale preoccupatietheorie noch de orale affectregulenngstheone zal 
gezien deze problemen in dit onderzoek nader in beschouwing genomen worden 

247 Conclusies 

Hiermee sluiten wc onze excursie in de psychologische literatuur betreffende 
rookgedrag af De te trekken conclusie is, dat resultaten m b t psychologisch 
rookonderzoek behalve moeilijk interpreteerbaar ook erg moeilijk onderling ver
gelijkbaar zijn door soort gebruikte operationalisatie en metingen Zo wordt 
door Weatherly (1965) Edwards Personal Preference Schedule (EPPS), door 
Straits en Sechrest (1963) en Schubert (1965) de Minnesota Multiphasic Perso
nal Inventory (MMPI), door Matarazzo en Saslov (I960) en Maisner en Platt 
(1971) de Taylor Manifest Anxiety Scale (MAS), door Williams (1973) Jackson's 
Personality Research Form gebruikt, allemaal schalen om psychopathologische 
kenmerken op te sporen Deze verschillen zijn exclusief de in bovenstaande tekst 
reeds gesignaleerde verschillen De afwezigheid van overeenstemming in meetwij-
zen, maar ook in theorie en interpretatie is niet weerspiegeld m de resultaten de 
gevonden samenhangen zijn in alle gevallen zwak, ook al zijn ze soms significant 
Het onderzoek naar motieven om te roken (motivaliconderzoek) heeft niet wei
nig aan de verwarring bijgedragen door sterk tegengestelde resultaten 
- bij Flynn (1961) blijken meuwsgiengheid en het aangeboden krijgen van 

sigaretten de meest opgegeven redenen om te beginnen met roken te zijn 
(samen in + 80 procent van alle antwoorden) 

bij Goldenberg en Stol! (1969) blijkt experimentcerlust in 46 procent van de 
gevallen gekozen te worden als reden om met roken te beginnen, invloed van 
vreemden bleek in 14 procent van de antwoorden gekozen te worden 
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- bij Salber е.a. (1963) blijkt verreweg de meest gegeven reden conformiteit 
aan de peer group te zijn. Nieuwsgierigheid komt pas op de tweede plaats. 
N.B. In tegenstelling tot de vorige studies werden door Salber e.a. geen 
restricties aan het aantal redenen dat iemand kon geven gesteld en waren de 
antwoorden niet geprecodeerd. 

— Michelson (1966) daarentegen komt tot de bevinding dat 'conformity to 
social norms in the secondary school does not require smoking' en dat roken 
hier ook in tegenstelling met junior high school geen statussymbool meer zou 
zijn. Echter dit onderzoek had betrekking op 35 leerlingen die vrijwillig 
getekend hadden voor het wekelijks volgen van de zittingen van een 'smoking 
withdrawal clinic'. De conclusies zijn gebaseerd op gesprekken met de leerlin
gen tijdens de zittingen de gencraliseerbaarheid daarvan is erg twijfelachtig. 

Motivatieonderzoek bij rokers waarbij men tracht op te sporen waarom (of bij 
welke gelegenheden) rokers roken, zoals bij McKennell 1970, lijkt ons zinvoller 
dan motivatieonderzoek voor wat betreft het aanvangen met roken (vroeger). 
Het eerste kan inzicht geven in mogelijke psychische en sociale functies van het 
roken nu, terwijl het laatste als substituut voor meer objectieve oorzaken zou 
kunnen dienen, hetgeen tot ernstige vertroebeling kan leiden in de kennis van de 
aetiologie van het roken. 

Wanneer we de onderzoeksresultaten m.b.t. de invloed van sociale kenmerken 
(micro-sociale alsook sociaal-structurele kenmerken) op rookgedrag bij jongeren 
vergelijken met die m.b.t. de invloed van persoonlijkheidskenmerken, moeten we 
concluderen dat de directe sociale omgeving maar ook sociaal-structurele ken
merken een grotere rol lijken te spelen bij de aanvang van roken dan persoonlijk
heidskenmerken, tenminste voorzover deze in relatie met roken onderzocht zijn. 
Desalniettemin zullen in dit onderzoek enkele hypothesen omtrent de invloed 
van de blijkens de literatuur voor roken belangrijkste persoonlijkheidskenmerken 
getoetst worden. Deze hypothesen zijn: 
Hl9. Extraversie, sociabiliteit, en impulsiviteit zullen positief gerelateerd zijn 

aan (gaanl)) roken, terwijl de samenhang met neuroticisme onzeker is. 
H20. Naarmate iemand meer introvert van karakter is zal hij relatief vaker een 

geïsoleerde positie in peer groups innemen. 
H21. Iemand die een geïsoleerde positie inneemt zal relatief frequenter niet of 

minder (gaan) roken (daar hij minder blootstaat aan groepsinvloed). 
H22. De samenhang tussen extraversie (of sociabiliteit) en (gaan) roken zal 

zwakker worden of verdwijnen onder constanlhouding van het rookkli-
maat van de groep. 

H23. Naarmate men geneigd is schade voor zijn gezondheid te vermijden zal 
men frequenter niet (gaan) roken. 

1) Door liL't panelkaraklcr van dit onderzoek is het niet alleen mogelijk de samenhang 
tussen rookgedrag en persoonlijkheidskenmerken op tijdstip A te onderzoeken, maar 
ook de persoonlijkheidskenmerken gemeten op tijdstip A te relateren aan veranderingen 
in rookgedrag van tijdstip A tot tijdstip H. 
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H24 Naarmate men gezondheid m sterkere mate als zei (beïnvloedbaar ziet, zal 
men frequenter niet (gaan) roken 

H25 Naarmate men betere schoolresultaten heeft zal men frequenter met 
(gaan) roken. 

H26. Naarmate men meer ordelijk en net is, zal men frequenter niet (gaan) 
roken 

2.5. Overige factoren, gerelateerd aan rookgedrag 

In deze paragraaf worden de factoren behandeld welke blijkens de literatuur 
relevant geacht worden voor rookgedrag, en die niet onder de drie voorafgaande 
categoneen geplaatst kunnen worden 

251 Zakgeld 

Een van de factoren die rookgedrag onder jongeren kunnen bevorderen is de 
hoeveelheid ¿akgcld, voor/over zakgeld de mogelijkheid zelf rookwaar aan te 
schaffen vergroot 
In de onderzoeksliteratuur m b t roken onder de jeugd blijkt dat er inderdaad 
een samenhang optreedt in die zin dat men naarmate men meer zakgeld ontvangt 
relatief vaker ook roker is en relatief meer rookt (Fokkens 1960, Carr 1965, 
Lemm 1967, Wafelbakker 1968, Bynner 1969) Deze relatie blijft beslaan bin 
nen leeftijdsgroepen hoewel zwakker, controle op leeftijd is noodzakelijk daar 
met toenemen van leeftijd gewoonlijk zowel hoeveelheid zakgeld als roken toe 
neemt (vgl Wafelbakker 1968) Carr (1965) en Bynner (1969) passen deze con 
trole niet toc zodat het lecftijdscffect verantwoordelijk kan zijn voor de correla 
t ie. 

2 5 2 Alcohol-, koffie- en druggebruik 

Uit een onderzoek van Backhouse en James (1970) onder delinquente jongeren 
(gedetineerden) van 14 16 |aar is gebleken dat naarmate men een zwaarder roker 
is men relatief vaker ook een geregelde of overmatige drinker en relatief vaker 
ook druggebruiker is 
Straits en Scchrest (1963), Gadourek (1963) Donald (1967), McKcnncll (1969) 
vinden een samenhang tussen alcoholgebruik en roken naarmate men meer 
drinkt is men frequenter rokeren rookt men relatief grotere hoeveelheden rook 
waar 

Het onderzoek van Straits en Scchrest heeft betrekking op universiteilsstuden 
ten, terwijl dal van Gadourek op de volwassen bevolking van Nederland belrck 
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king heeft, dat van McKennell op zowel adolescenten als volwassenen; alleen het 
onderzoek van Donald heeft op de jeugd van 14-18 jaar betrekking. Daar echter 
Donald de samenhang niel onder constanthouding van leeftijd onderzocht heeft, 
bestaat gevaar dat het verband 'spurious' is, slechts schijnbaar bestaat; het is niet 
onwaarschijnlijk dat bij stijging van leeftijd zowel alcoholgebruik als sigaretten-
consumptie stijgt. Gadourek (1963) vindt dat de samenhang (r = .308) onder 
constanthouding van geslacht deels verdwijnt (r = .179). Gadourek (1963) en 
Straits en Sechrest (1963) tenslotte vinden een positieve relatie tussen roken en 
koffieconsumptie. 
Veelal wordt ter verklaring van de samenhang tussen roken en drinken van 
alcohol de theorie van de orale fixatie aangevoerd. Deze theorie houdt in dat de 
ontwikkeling van het kind die normaal via de orale fase (zuigen) en vervolgens de 
anale en tenslotte de genitale fase verloopt, in de orale fase is blijven steken. Dit 
zou vooral bij rokers (drinkers etc.) het geval zijn (Gadourek 1963). Het lijkt op 
zich al een onwaarschijnlijke theorie ter verklaring van rookgedrag voorzover het 
grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking (en die in andere westerse lan
den) dan in de orale fase zou zijn blijven steken, en dus abnormaal zijn! 
Een o.i. meer waarschijnlijke verklaring is dat drinken evenals roken activiteiten 
zijn die een rol spelen in groepsgedrag. Men begint vooral met roken doordat 
men in groepen terecht komt waar het klimaat pro roken is (waar velen roken 
en/of een gunstige houding hebben tegenover roken) en men dus min of meer 
gedwongen wordt te gaan roken. Op dezelfde wijze kan een groepsklimaat dat 
bevorderend voor alcohol werkt, het alcoholgebruik stimuleren. Voorzover 
groepsnormen gericht zijn op het stimuleren van een volwassen cultuur is het te 
verwachten dat een klimaat dal roken stimuleert ook alcohol-bierconsumptie 
stimuleert. Deze veronderstelling zou getoetst kunnen worden door groepskli
maat m.b.t. drinken te correleren aan groepsklimaat m.b.t. roken. 

2.5.3. Rookwaren reclame 

Over de invloed van rookwarenreclame op rookgedrag is weinig bekend. Er wor
den jaarlijks door de tabaksindustrie miljoenen uitgegeven aan rookwarenre
clame. De vraag is of rookgedrag zelf daardoor wezenlijk beïnvloed wordt dan 
wel alleen bv. de voorkeur voor een bepaald merk. Kelson е.a. (1975) rapporte
ren dat slechts weinig (109) jongeren geloofden dat presentatie van zowel anti-
als prorookcommcrciaJs op radio en t.v. hen ten gunste van roken had beïnvloed. 
Wel veel leerlingen (1105) meenden dat dit hen juist tegen het roken beïnvloed 
had. Echter het merendeel (1673) van de totaal 2968 leerlingen meende geen 
enkele invloed te hebben ondergaan ¡n welke richting dan ook. Lemin (1967) 
onderzocht het verband lussen de mate van t.v.-coverage van rookwarcnrcclames, 
gemeten naar aantal malen en tijdsduur dat l.v.-commercials op t.v. vertoond 
werden, en de merken die door kinderen gerookt werden; de samenhang bleek 
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eerder negatief dan positief in feite werd gedurende de laatste zes maanden 
— voor de afschaffing van t ν -rookwarencommereíais in Engeland - geen van de 
door 76,2 procent van kinderen gekochte merken veel geadverteerd en de vijf 
meest geadverteerde merken werden door 1 procent van de kinderen gekocht 
Lemin concludeert dat t v.-reclame rookgewoonten van kinderen niet beïnvloedt 
Echter merkkeuze is slechts een beperkt onderdeel van rookgewoonten de con
clusie is dus op grond van de gegevens niet gerechtvaardigd. 
Lemin onderzocht eveneens de redenen voor roken eenentwintig redenen wer
den aan de leerlingen voorgelegd waaronder tien directe citaten of parafrasen uit 
t.v.-rookwarenreclame. Gevraagd werd om zes redenen te kiezen 
86,3 Procent kiest een of meer redenen uit de t v.-commercials 59,4 Procent 
twee of meer en 23,8 procent tenminste dne Lemm concludeert daaruit dat 
t.v.-commercials 'certainly influenced their choice in giving reasons for smoking' 
doordat ze relatief vaak redenen uit de t ν -commercials zouden overnemen. De 
kans echter dat geen enkele t v.-commercial gekozen zou worden, is wanneer de 
keuze zuiver willekeurig zou plaats hebben 5246 = 020 (2 procent) - bij een 
steekproef van 6 uit een populatie van 21 waarin de verdeling van redenen uit 
commercials 10/21 = 476 is M a w als er op grond van toeval gekozen zou zijn, 
zou in 98 procent in plaats van 86,3 procent van de gevallen minstens een van de 
zinnen, ontleend aan de t.v -commercials, gekozen zijn Dit betekent dat de 
redenen uit de t v.-commercials relatief minder gekozen zijn dan andere redenen 
Het effect van t ν -commercials gelegen in het aan de jeugd redenen verschaffen 
om te roken blijkt dus niet aanwezig, althans met door deze gegevens gestaafd te 
worden 

Levitt en Edwards (1970) vinden dat rokers een meer gunstige attitude hebben 
t a.v. t.v.-reclames voor roken (r = 238) Het is echter de vraag of op bovenstaan
de wijze de invloed van media op gedrag en houdingen van mensen betrouwbaar 
vastgesteld kan worden, zeker waar reclame tracht in te spelen op onbewust/ 
onderbewuste dn|fveren van mensen (Packard 1958) Door roken voor te stellen 
m een bepaalde 'gunstige setting' - door roken te associëren met sportprestaties, 
met liefdesverklaringen of met hefde, met gezelligheid, met spanning-release, met 
vakantie, met bekende persoonlijkheden etc. wordt zeer waarschijnlijk het 'pro-
rookkhmaat' in groepen, maar ook in de totale samenleving minstens in stand 
gehouden zo met bevorderd 

Enige indicatie voor de invloed van sigarettenreclame m η op het weer beginnen 
met roken door degenen die gestopt zijn werd in een onderzoek onder 466 
rokers in Nijmegen gevonden (Van der Rijt, 1975) 42 procent van degenen die 
wel eens gestopt waren met roken en daarna weei begonnen kon meer dan drie 
slagzinnen uit de rookwarenreclame met het juiste merk verbinden tegenover 29 
procent van degenen die altijd doorgerookt hadden Ook bleek van degenen die 
kortgeleden gestopt waren (0-7 maanden geleden) 53 procent meer dan dne 
slagzinnen te kennen tegenover 35 procent van degenen die langer geleden voor 
het laatst gestopt waren Ook bleek slechts 30 procent van degenen die de laatste 
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5 jaren geen enkele keer gestopt waren meer dan drie slagzinnen te kennen 
tegenover 65 procent van degenen die de laatste vijf jaren twee of meer keren 
gestopt waren Daar dit onderzoek alleen onder rokers gehouden is (met-rokers 
en ex rokers waren niet opgenomen) kon geen uitsluitsel gegeven worden of 
rookwarenreclame een grotere impact tijdens of na het stoppen heeft 
De invloed van rookwarenreclame op rookgedrag is zeer moeilijk vast te stellen 
met in het minst omdat nooit blootgestelden aan rookwarenreclame nauwelijks 
voorkomen zodat het onmogelijk is nooit blootgestelden met wel blootgestelden 
te vergelijken qua rookgedrag 
Een tweede probleem is de vaststelbng van de tijdsvolgorde, zo kan een eventuele 
positieve samenhang tussen mate van blootstelling zoals geïndiceerd door het 
kennen van slagzinnen en roken zowel duiden op de rokenbevorderende werking 
van rookwarenreclame maar evenzeer op een sterkere gevoeligheid van rokers 
voor rookwarenreclame Een mogelijkheid om ait toch te onderzoeken is na te 
gaan of jeugdige met-rokers die veel slagzinnen kennen, na enige tijd relatief 
vaker gaan roken dan jeugdige met-rokers die weinig of geen slagzinnen kennen 
Juist bij jeugdigen omdat, zoals we gezien hebben, de meeste rokers beginnen 
tussen de 10 en 17 jaar Als rookwarenreclame dan al effect heeft zal dit voorna
melijk in deze leeftijdscategorie tot uiting komen Anderzijds is echter over de 
invloed van anti-rookreclame eveneens weinig bekend O'Keefe (1971) heeft in 
Amerika getracht het effect van anti rook commercials (op t v ) vast te stellen 
O'Keefe vond dal alleen van degenen die toch al wilden stoppen de meesten (51 
procent) zeiden invloed van de commercials te hebben ondervonden. Van dege
nen die met wilden stoppen was dat 16 procent De wijze van vaststelling van de 
invloed d m ν de vraag of men denkt invloed te hebben ondervonden is voor 
kritiek vatbaar voor zover subjectieve ervaringen met samen hoeven te vallen met 
objectieve invloed. In Nederland zijn anti rook-commercials op t ν niet voorge
komen, een enkele uitzondering daargelaten (enkele spots in 1973), zodat onder 
zoek daarnaar in Nederland niet bestaat 

2 5 4 Voorlichting over de gevaren van het roken in het verleden 

Of en door wie men in het verleden voorgelicht is over de gevaren van het roken 
kan van belang zijn voor het rookgedrag, maar ook voor attitudes t o ν roken en 
de kennis omtrent de gevaren Dit gegeven is althans in de door mij bestudeerde 
literatuur nauwelijks onderzocht Bij Koluchova e a (1963) is voorlichting in het 
verleden opgenomen, (zonder overigens te refereren naar de bron van voorlich 
ting) Blijkbaar hadden alle leerlingen iets over roken gehoord of gelezen Uit de 
vraag bleek voor de leerlingen nauwelijks op te maken of het om goede of slechte 
invloed van roken ging 'Hast du etwas vom Einfluss des Rauchens gelesen oder 
einen Vortrag davon gehort9 ' 

In ieder geval werd het rookgedrag en houding tegenover roken daardoor met 
beïnvloed 
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Het lijkt ons zinnig om voor 12-15 jarige scholieren na te gaan of voorlichting 
over de gevaren van het roken in het verleden invloed gehad heeft op gedrag, 
kennis en houdingen t o ν het roken m η. ook welke bron uit de directe omge
ving (of massamedia) wellicht invloed gehad heeft 

2.5.5. Roken van leraren op school 

Slechts in één studie (Mausner en Mischler 1967) wordt de samenhang tussen 
roken van de leerlingen en roken door de leraren onderzocht het bleek dat meer 
rokers dan met-rokers rapporteerden dat hun leraren rokers waren - de auteurs 
betreurden echter dat er geen manier was om de accuraatheid van de rapporte
ring door leerlingen van het rookgedrag van hun leraren vast te stellen. 

2.5.6. Lidmaatschap van een sportvereniging 

Vanuit de veronderstelling dat sport en roken met goed samengaan is door 
enkele auteurs de relatie tussen het beoefenen van sport in georganiseerd verband 
en rookgedrag onderzocht bokkens (1960) vindt geen samenhang terwijl Barrett 
1962, Salber e.a. 1963, en Wafelbakker 1968 relatief meer rokers vinden onder 
niet-sportclubleden Hom e a 1959 vinden dat met-sporters en sporters zonder 
leiding van een coach relatief vaker roken dan sporters onder leiding van een 
coach. Deze relatie trad alleen bij jongens op 

2 5.7. Preventief gezondheidsgedrag 

Slechts één auteur (Williams 1973) heeft roken gerelateerd aan ander preventief 
gezondheidsgedrag. Hij komt tot de bevinding dat roken negatief samenhangt 
met ander preventief gezondheidsgedrag (gebruik autogordels, voldoende slaap, 
het regelmatig laten controleren van tanden en tanden poetsen (het laatste alleen 
voor jongens). 
De gevonden correlaties zijn echter zwak (de hoogste correlatie heeft een waarde 
van 24). ) 

2.5.8 Massacommunicatief gedrag 

Massacommunicatief gedrag (het lezen van kranten, t ν -kijken, filmbezoek e d ) 
is nauwelijks in relatie met roken onder jongeren onderzocht Lemin (1967) 
onderzocht de relatie tussen t.ν-kijkgewoonten en roken, voor 14-jarige school
kinderen, met-rokers keken relatief vaker naar de televisie dan rokers 
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Bynner (1969) onderzocht de samenhang tussen bioscoopbezoek en roken en 
vindt een positieve samenhang (r = 20), zoals eerder vermeld heeft Bynner 
verzuimd deze samenhang onder constanthouding van leeftijd te bestuderen 

Onderzo ekshypo thes en 

In deze paragraaf zijn een aantal heterogene variabelen weergegeven, waarvan de 
samenhang met rookgedrag onderzocht is In dit onderzoek zal de samenhang 
met verschillende van deze variabelen nagegaan worden 
H27 gezien de resultaten in de literatuur verwachten we een positieve samen

hang tussen roken en 
a de hoeveelheid zakgeld 
b alcoholgebruik 
с exposure aan rookwarenreclame 
d roken van leraren op school, 

en een negatieve relatie tussen roken en 
e sporten 
f tanden poetsen en 
g tv -kijken. 

2 6 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn een groot aantal factoren besproken die blijkens de litera
tuur min of meer sterk samenhangen met rookgedrag onder jongeren Potentieel 
zijn dit ook de factoren die rookgedrag bij jongeren kunnen verklaren afgezien 
van nog niet onderzochte want nog niet geconcipieerde factoren. Rookgedrag 
blijkt met een groot aantal factoren, zowel micro-sociale en sociaal-structurele 
factoren als persoonlijkheidskenmerken samen te hangen Het groot aantal ge
vonden samenhangen doet vermoeden dat de aetiologie van het rookgedrag eer
der gezocht moet worden in een complex samenspel van een groot aantal facto
ren dan in de invloed van een of twee factoren Echter in termen van verklaarde 
vanantie in rookgedrag komt uit de tot nu toe onderzochte verbanden de invloed 
van de directe sociale omgeving m η de invloed van peer groups op rookgedrag 
als belangrijkste verklarende factor naar voren. Van vele factoren o a die van de 
peer group invloed kon de verklaringskracht echter niet bevredigend aangetoond 
worden omdat bijna alle onderzoeken 'crosssectionaT van aard zijn, d w z op 
eén moment in de tijd. Het vaststellen van tijdsvolgorde kan een aanzienlijke 
verbetering in inzicht in de verklaringskracht van diverse factoren geven Dit is 
nu mogelijk middels de panclmethode, waarbij metingen bij dezelfde individuen 
en/of groepen op meerdere uit elkaar gelegen tijdstippen plaats hebben De 
factoren op tijdstip t vastgesteld kunnen gerelateerd worden aan opgetreden 
veranderingen in rookgedrag op het tijdstip t + 1, t + 2 etc Om de vraag naar de 
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relatieve betekenis van peer groups voor het beginnen met roken te kunnen 
beantwoorden is ook nodig, behalve de tijdsvolgorde de invloed van zoveel moge
lijk andere relevante factoren in het onderzoek te betrekken. De relatieve verkla
ringskracht van de ene factor t.o.v. de andere kan dan o.m. blijken uit het 
verschil in hoogte van de verklaarde variantie in veranderingen in rookgedrag en 
verschillen in partiële correlaties. 
De in dit hoofdstuk geformuleerde hypothesen moeten in dit licht gezien wor
den als pogingen om het inzicht in de aetiologie van rookgedrag middels concreet 
onderzoek te verbeteren. Dit is van belang voorzover een duidelijk inzicht in de 
oorzaken van een verschijnsel wellicht tot een betere beïnvloeding ervan kan 
leiden. 
In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de mogelijke beïnvloeding van 
rookgedrag middels antirookinformatie en de rol van peer groups bij de verwer
king van die informatie. 
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Hoofdstuk 3 
DE PRIMAIRE GROEP ALS DETERMINANT VAN 
INDIVIDUELE EFFECTEN VAN OVERREDENDE 

ANTI-ROOKINFORMATIE VIA MASSAMEDIA 

3.1. Inleiding 

Antirookinformatie heeft blijkbaar geen of weinig effect op verandering van 
rookgedrag bij jeugdigen Dit is de conclusie die men zou kunnen trekken uit de 
resultaten van wel alle tot nu toe ondernomen studies waarin effecten van (ver
schillende soorten) antirookinformatie onderzocht zijn (vgl Horn 1960, Jefferys 
1961, Beckerman 1963, Heller 1965, Monk e a 1965, Watson 1966, Swinehart 
1966, Jefferys e a 1967, Evans en Borgatta 1968, Merki e a. 1968 en Holland en 
Elliott 1968) Hoewel door sommigen kleine wijzigingen (netto verandenngen) 
in rookgedrag bij bepaalde programma's vastgesteld zijn, zijn de gevonden wijzi
gingen zo gering dat geen duidelijke conclusies getrokken kunnen worden om
trent de wijze waarop jongeren middels antirookinformatie verhinderd kunnen 
worden te gaan roken of overgehaald om ermee te stoppen 
Van centraal belang is nu de vraag hoe het komt dat antirookinformatie bij 
jongeren blijkbaar zo weinig eflect heeft, ja zelfs soms een boemerangeffect lijkt 
te hebben (vgl. Jefferys 1961 en Jefferys e.a. 1967). Beantwoording van deze 
vraag is zowel van belang om aan te kunnen geven of antirookcampagnes onder 
jongeren überhaupt wel zin hebben als om aan te geven hoe dergelijke campagnes 
opgezet moeten worden Volgens James (1972) moet de oorzaak van het falen 
van antirookcampagnes gezocht worden in de onderschatting van de 'scope, 
extent and depth' van het rookprobleem Roken is diep geworteld in onze kul-
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tuur als sociaal acceptabele gewoonte Voor de oplossing van het rookprobleem 
en het ontwerpen van de juiste programma's moet meer inzicht ontstaan in en 
rekening gehouden worden met 'questions of social psychology, history, econo
mics, family relationships, peer group behavior ' (James 1972, ρ 86 ) 
Leventhal (1968) wijst er op dat de doelstelling van de onderzoekers van effec
ten van antirookinformatie om veel mensen (liefst permanent) te doen stoppen 
eigenlijk al bij voorbaat met haalbaar was, omdat men geen rekening hield met 
resultaten van onderzoek naar effecten van massacommunicatie 'It was a prema
ture goal since prior masscommumcations research provided neither theoreti
cal nor practical reasons for believing that it was achievable' 
Terwijl James het geringe effect meer wijt aan gebrek aan 'understanding' van 
rookgedrag door jongeren, wijst Leventhal op (massa)communicatieprocessen en 
de factoren die daarin een rol spelen als oorzaken voor het geringe effect O ι is 
zowel inzicht in de processen waardoor jongeren gaan roken of hun rookgedrag 
continueren als inzicht in de wijze waarop 'communicatief op die processen 
ingespeeld kan worden nodig voor effectieve antirookbestnjding. Het communi
catief benaderen van het rookprobleem betekent dat rekening gehouden moet 
worden zowel met theorieën omtrent mogelijke beïnvloeding door (massacom
municatie (sec) als met theorieën omtrent roken bevorderende of belemmerende 
processen bij jongeren Beide moeten als wezenlijk onderdeel van een effectieve 
antirookstrategie bestudeerd worden 

Vanuit massacommunicatief theoretisch oogpunt is het optreden van een gering 
'netto'-effect van antirookinformatie mogelijk verklaarbaar doordat differentiële 
effecten optreden Bovenstaande studies over het effect van antirookinformatie 
bij jongeren, meten alle slechts netto-effecten, d w z het effect dat resteert 
nadat eventuele veranderingen in rookgedrag in tegengestelde richtingen tegen 
elkaar weggevallen zijn 
De totale verandering (het bruto effect) kan dus veel groter zijn dan het netto 
effect suggereert. De verklaring voor het geringe netto-effect zou dan gezocht 
moeten worden in het optreden van veranderingen in tegengestelde richtingen 
Nodig om dit na te gaan is het onderzoeken van individuele veranderingen Ook 
Leventhal wijst op het belang hiervan 'It is also conceivable that programs have 
a double effect, that is, they get some youngsters to cut down and stimulate 
others to start.. But if we do not keep track of individual changes, there is little 
opportunity to assess these differential effects' (Leventhal 1968, ρ 102) 
Vanuit massacommunicatietheoretisch oogpunt zijn tegengestelde effecten te 
verwachten afhankelijk van de aard en de normen van de primaire groepen 
waarvan de adolescent deel uitmaakt Vanuit massacommunicatief onderzoek 
wordt namelijk gesuggereerd dat (primaire) groepen intervenieren in het commu
nicatieproces naar gelang de aard van de normen die in de primaire groep een rol 
spelen 

In dit hoofdstuk nu gaan we nader in op de rol van de primaire groep in het 
(massa)communicatieproces tav het roken Hierbij zullen in dit onderzoek na-
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der te toetsen hypothesen omtrent de invloed van primaire groepen aangegeven 
worden. Eerst echter zal nader aangegeven worden tot welke conclusies onder
zoek naar effecten van massacommunicatie aanleiding gegeven heeft, de kritiek 
daarop en de consequenties daarvan voor dit onderzoek. 

3.2. Effecten van (massa)communicatie 

3.2.1. Inleiding 

Er wordt ernstig getwijfeld aan de potenties van massamedia om drastische ver
anderingen in gedrag en houdingen van leden van het publiek te bewerkstelligen. 
Joseph T. Klapper (1960) heeft in 'The effects of Mass Communication' de 
resultaten van een groot aantal studies over de effecten van massacommunicatie 
in de volgende generalisaties samengevat: 
'1. Massacommunicatie dient gewoonlijk niet als een noodzakelijke en vol

doende oorzaak van publiekseffecten maar functioneert eerder tussen en via 
een nexus van mediërende factoren en invloeden. 

2. Deze mediërende factoren zijn zo dat ze massacommunicatie typisch maken 
tot een bijdragende invloed, maar niet de enige oorzaak in een proces van 
versterking van de bestaande condities (ongeacht de conditie in kwestie - zij 
het de stemintenties van leden van het publiek, hun geneigdheid tot of weg 
van delinquent gedrag of hun algemene oriëntatie op het leven en zijn proble
men — is het meer waarschijnlijk dat media versterken dan veranderen). 

3. Bij zulke gelegenheden, wanneer massacommunicatie functioneert ten 
dienste van verandering, bestaan waarschijnlijk een van twee condities: 
ofwel a: de mediërende factoren blijken niet werkzaam te zijn en het effect 
van de media blijkt direct; 
of b: de mediërende factoren welke normaal versterking bevorderen blijken 
zelf in de richting van verandering aan te zetten. 

4. Er zijn bepaalde residusituaties, waarin massacommunicatie directe effecten 
schijnt te produceren, of direct en uit zichzelf bepaalde psycho-physische 
functies te vervullen. 

5. De effectiviteit van massacommunicatie, of als bijdragende bewerkstelliger of 
als bewerkstelliger van directe effecten, wordt beïnvloed door verschillende 
aspecten van media en mededelingen zelf of van de communicatiesituatie 
(inclusief, bv. aspecten van textuele organisatie, aard van de bron en het 
medium, het bestaande klimaat van publieke opinie e.d.)'. (Klapper 1960, p. 
8.) 

Vóór Klapper waren Berelson (1948) en Hovland e.a. (1954) tot gelijksoortige 
conclusies gekomen. Ook na Klapper zijn er weinig meer optimistische geluiden 
te horen. 
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Ondanks voortdurende bevestiging zijn de generalisaties van Klapper onderhevig 
aan kritiek Zo wordt door sommigen (o a McGuire 1969, Gordon 1971) als 
argument tegen Klapper aangevoerd dat omdat er zoveel geld in massacommuni
catie gestoken wordt het daarom toch wel veranderingseffecten moet hebben 
Dit argument is om meerdere redenen onjuist of minstens geen bewijs voor het 
optreden van effecten Vooral de 'suggestieve' wijze waarop Gordon dit argu 
ment naar voren brengt lijkt ons misleidend 'That mass communications in 
fluente people is today beyond reasonable dispute Too much money is spent 
upon advertising, too many direct results are visible of the outcome of exposure 
of new personalities, catchphrases, styles and fashions in films, the press and 
television, to quibble about the issue If this were not the case, if the instru
ments merely enhance values in the status quo, then fierce amounts of money 
are being wasted every second by commercial advertisers and politicians, among 
others, to say nothing of time and talent running down the drain of futility ' 
(Gordon 1971 ρ 435) 

Gordon wijst Klappers' conclusies οι af op onjuiste gronden Op de eerste 
plaats Klapper beweert niet dat massacommunicatie geen effect heeft, alleen dat 
ze gewoonlijk bestaande houdingen versterkt Dit versterkende effect zal op zich 
vaak al het effect zijn dat politici en adverteerders zich wensen In de généralisa 
ties 3 en 4 van Klapper specificeert hij situaties waarin massacommunicatie wel 
degelijk de geïntendeerde veranderende functies kan hebben Indien medierende 
factoren (zoals de norm van primaire groepen) zelf in de richting van de geinten 
deerde verandering stuwen zal massacommunicatie hierin een verandenngsbevor 
derende rol spelen Juist deze veronderstelling staat centraal in dit onderzoek en 
wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt 
Op de tweede plaats maakt Gordon in tegenstelling tot Klapper geen onderscheid 
tussen diep verankerde attitudes (met sterke ik betrokkenheid) versus meer 
oppervlakkige houdingen In het tweede geval heeft massacommunicatie meer 
verandenngspotentieel dan m het eerste 'the apparently greater power of the 
media in the consumer advertising sphere may well be due, at least in part, to the 
fact that persuasion is usually focused upon matters which are not likely to be 
particularly ego involved for many members of the audience ' (Klapper о с ρ 
46-47) 

Tenslotte de kosten besteed aan massacommunicatie /ijn geen bewijs voor het 
nut of effect ervan bij attitude verandering Een groot gedeelte van de media 
inhoud zal gezien bovenstaande belangen en behoeften juist niet veranderingsge 
richt zijn 

3 2 2 De beperkingen van de generalisaties van Klapper 

Meer fundamentele kritiek o, de generalisaties van Klapper is o ι mogelijk van 
uit de feiten (effecten) en de assumpties omtrent de feiten waarop de gencrahsa 
ties gebaseerd zijn 
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Wanneer Klapper het heeft over effect van overredende massacommunicatie be
doelt hij voornamelijk mededelingen voorzover zij ten doel hebben houdings-
verandermg teweeg te brengen 'We will also be concerned almost exclusively 
with changes in attitudes, rather than in overt behavior, whether or not an 
attitude is manifested in overt behavior obviously depends upon numerous extra-
commumcationfactors including for example, the degree to which action is 
physically of socially feasible' (Klapper 1960, ρ 13) Dat attitudeverandering 
hier begrepen moet worden als verandering op de evaluatieve dimensie van een 
houding of mening — het pro of contra zijn betekent een inperking van het 
begrip attitudeverandering en van het effect van massacommunicatie op indivi
dueel niveau 

Verandering van evaluatieve en descriptieve cognities 

Wanneer Klapper van attitudeverandering spreekt, gaat het gezien de onderzoe 
ken waarop zijn generalisaties gebaseerd zijn, vooral om de verandering in de 
evaluatieve aspecten van een attitude, de gevoelscomponent (het voor of tegen 
een object zijn) Hoewel onderzoek aangetoond schijnt te hebben dat de compo
nenten van een attitude erg consistent zijn to ν elkaar (Krech e a 1962 ρ 
142 143) (cognitieve, gevoelscomponent en actietendenties) is dit nu maar ten 
dele juist voor zover het gaat om evaluatieve cognities ('the most critical cogni
tions incorporated in the attitude systems are evaluative beliefs' Krech e a 1962, 
ρ 140) is dit inderdaad waarschijnlijk een evaluatief negatieve cognitie zal 
gewoonlijk met negatieve emoties en contra actietendenties samengaan Het wij
zen op evaluatieve cognitieve elementen op zich impliceert al met evaluatieve 
(descriptieve) cognitieve elementen - zi) het werkelijke kennis of slechts menin 
gen m b t het object van attitudes Het is de vraag of, indien descriptieve cogni
ties omtrent een object veranderen, ook de evaluaties van dat object automatisch 
mede veranderen of zelfs verandering in de descriptieve cognities automatisch de 
richting van de evaluatieve component zouden doen veranderen 
Wanneer verandering in de descriptieve cognitieve elementen optreedt betekent 
dat echter wel, dat wanneer ze tot componenten van een attitude gerekend 
kunnen worden er sprake is van attitudeverandering' Een wezenlijk probleem 
bij de bestudering van attitude en attitudeverandering is de definitie van attitude 
Wanneer de definitie van attitude slechts de evaluatieve oriëntatie t o ν een 
object inhoudt (het al of niet van een object houden - het positief of negatief 
beoordelen) zoals sommigen definieren (vgl Osgood en Tannenbaum 1955, 
Insko 1967 en Droge e a 1973) en als zodanig m onderzoek gebruikt gaat 
worden - en in onderzoek m b t effecten van overredende massacommunicatie 
is dat practisch altijd het geval - dan is duidelijk dat effecten van massacommu
nicatie en de generalisaties daaromtrent slechts een empirische steun m b t een 
bepaald soort effecten vinden, nl de verandering van de evaluatieve cognitieve/ 
emotionele elementen t a ν objecten Of men nu descriptieve cognitieve elemen-
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ten tot de attitude wd rekenen of behorend tot een eigen domein dat los staat 
van die attitude - in beide gevallen betekent echter verandering in cognitieve 
elementen a.g ν communicatie dat er sprake is van effecten Wanneer communi
catie op de eerste plaats is 'overdracht van informatie' (Marsman 1967, p. 83) en 
wanneer informatie ook bestaat uit descriptief cognitieve elementen (informatie 
is kennis voorzover ze toevoegbaar is aan bestaande kennis (Marsman 1967 p. 
85) dan bestaat door communicatie teweeggebrachte verandering primair in zo
wel verandering in de descriptief cognitieve elementen als in de verandering van 
evaluatief cognitieve elementen, emotionele verandering t a v een object of ver
andering in actietcndenties kan meer als een verder verwilderd gevolg beschouwd 
worden 

De implicatie hiervan voor onderzoek naar de effecten van overredende massa
communicatie en dus voor dit onderzoek is dat ook met invloed op andere dan 
evaluatieve kenniselementen rekemng gehouden dient te worden en dat deze ook 
expliciet opgenomen moeten worden in het onderzoek 

Een andere beperking van Klapper's generalisaties is dat zijn conclusies voorna
melijk gebaseerd zijn op onderzoeken naar effecten op korte termijn Onderzoek 
naar effecten op langere termijn is veel minder gedaan dan naar effecten op korte 
termijn 'There are virtually no objective studies of the role played by mass 
communication in long term attitude change' (Klapper 1960 ρ 13) Indien 
onderzoek naar effecten op lange termijn gedefinieerd wordt als onderzoek dat 
meer dan 30 dagen na verspreiding van de mededeling plaats heeft, dan vallen 
slechts 11,7 procent van alle door Droge e a (1973) geklassifìceerde onderzoe 
ken onder lange termijn onderzoeken. Lange termijn effecten hoeven niet gelijk 
te zijn aan effecten op korte termijn Het is daarom van belang zowel effecten op 
korte als op lange termijn te bestuderen Derhalve zullen in deze studie ook 
veranderingen in rookgedrag en in kennis en houdingen m b t roken op langere 
termijn opgenomen worden 

3.2.3. Houdingsveranderingen gedragsverandering 

Klappers generalisaties /ijn beperkt tot verandering in houdingen (en wel in 
evaluatief cognitieve elementen ervan) Over gedragsverandering kunnen ze geen 
uitspraak doen, omdat ze niet op studies van gedragsverandering gebaseerd zi|n 
en omdat houdingsverandering niet per se ook gedragsverandering impliceert 
Of houdingsverandering gedragsverandering ten gevolge heeft hangt nl van meer
dere andere condities af 
Zo wordt concreet gedrag bepaald door meerdere 'houdingen' Rokeach (1968) 
postuleert dat gedrag altijd een functie zal zijn van tenminste twee attitudes een 
attitude ten opzichte van het object en een houding ten opzichte van de situatie 
waarin de ontmoeting met het object plaats heeft Ook kunnen sociale en fysieke 
factoren gedrag verhinderen of belemmeren Marsman (1975, ρ 18) wijst erop 
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dat de relatie tussen dttitudeverandenng en gedragsverandering niet evident is en 
dat koopgedrag door vele andere factoren in de situatie van de consument be
paald zal worden. 
Warner en DeFleur (1969) onderzochten het postulaat van contingente consis
tentie tussen attitude en gedrag, dit postulaat houdt in dat consistentie tussen 
houding en gedrag gewaarborgd is wanneer bepaalde doorkruisende factoren met 
of zwak aanwezig zijn in de situatie met name factoren als normen, rollen, 
groepslidmaatschap, referentiegroepen, subculturen stellen contingente (voor
waardelijke) condities die de relatie tussen houdingen gedrag kunnen modifece-
ren. Van fundamenteel belang in dit kader is de zichtbaarheid van gedrag voor 
relevante anderen 
Als men al negatieve houdingen t.o.v bv het koningsschap heeft, zal men dat in 
aanwezigheid van de koningin (en eventuele andere konuif^gezinden) met gauw 
laten blijken Wanneer men daarentegen bij gelijkgezinden verkeert, zal men 
wellicht zich enkel negatief over het koningschap uitlaten Dit verschil in gedrag 
komt op rekening van de voorwaardelijke conditie voor welke relevante anderen 
gedrag zichtbaar is 
Uitgangspunt in deze theorie is dat naarmate gedrag minder zichtbaar is (lage 
sociale dwang) voor relevante anderen, het gedrag en de houding meer consistent 
zullen zijn Echter in bovenstaand voorbeeld is in beide situaties hoge sociale 
dwang aanwezig, terwijl slechts in de tweede situatie een consistente relatie 
optreedt. Dit brengt ons tot de theorie dat bij lage sociale dwang (dus lage 
zichtbaarheid van gedrag) de consistentie tussen houding en gedrag groter zal zijn 
dan bij hoge sociale dwang in geval de houding afwijkt van die van relevante 
anderen Zo is het geheime stemmen in een stemhokje waarschijnlijk meer naar 
de werkelijke houding die men heeft dan bij stemmen in een openbare stemming, 
waarbij relevante anderen deze sanctioneren. Deze theorie is overigens in wezen 
niet zo verschillend van de theorie van Rokeach nl dat de attitude ten aanzien 
van de situatie (hier dus situaties waarin gedrag al dan niet zichtbaar is voor 
relevante anderen) van belang is voor resulterend gedrag. 
Deze theorie omtrent condities waaronder houding en gedrag consistent zijn is 
ook van belang ter verklaring van rookgedrag en veranderingen daarin als gevolg 
van antirookmformatie. Uit onderzoek blijkt dat verreweg het grootste gedeelte 
- een percentage variërend van ± 80 procent tot 95 procent - van de responden
ten er weet van heeft dat roken longkanker veroorzaakt (vgl Cartwnght e.a 
1960, Koluchovaea 1963, Heller 1965, Von Harnack e.a 1967) Echter deze 
kennis heeft geen duidelijke invloed op rookgedrag (Cartwnght e.a. 1960, Laoye 
e.a. 1972). 

Hoewel er wel een samenhang optreedt tussen houding t.o.v roken en rookge
drag (vgl Donald 1967, Bynner 1969) blijken toch ook veel rokers een negatieve 
houding tegenover roken te hebben. 
Tenslotte, Monk e a. (1965) constateren wel een verandering m attitudes a g.ν 
antirookmformatie, echter geen verandering (netto-verandering) in rookgedrag 
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Bij roken is er in vele gevallen sprake van inconsistentie tussen descriptief cogni
tieve elementen en/of evaluatief cognitieve elementen m.b.t roken en gedrag 
Opgemerkt moet worden dat bij bovenstaande onderzoeken slechts samenhangen 
tussen houding en gedrag onderzocht zijn. Niet is onderzocht of werkelijke 
consistentie optreedt d.w.z. of jongeren, die nog niet roken maar een positieve 
houding tegenover roken hebben frequenter roker worden De aangehaalde stu
dies kunnen voorzover ze cross-sectional van aard zijn (Cartwnght e.a. 1960, 
Donald 1967, Koluchova e.a. 1963, Van Harnack e.a 1967, Bynner 1969) even
zeer duiden op een invloed van gedrag op houding, voorzover houdingen en 
kennis ertoe kunnen dienen reeds aanwezig gedrag te rechtvaardigen, een bekend 
verschijnsel uit de dissonantie-onderzoeken (Festinger 1960). De studies die niet 
cross-sectional van aard zijn stellen noch individuele houdingsverandenng noch 
individuele gedragsverandering vast zodat de relatie tussen beide met aangegeven 
kan worden. 

Om de hypothese van consistentie tussen houding en gedrag te toetsen is het o.i. 
daarom zinvol na te gaan of jongeren die niet roken en toch een positieve 
houding hebben tegenover roken op een later tijdstip frequenter roker worden 
dan jongeren die niet roken doch een negatieve houding hebben tegenover roken, 
mutatis mutandis geldt dat rokers met negatieve houdingen frequenter stoppen 
dan rokers met positieve houdingen. 

H28a. Niet rokers met positieve houdingen tegenover roken op tijdstip 1 (tl) 
zullen relatief vaker roker zijn op tijdstip t2 (t3 etc ) dan met-rokers met 
negatieve houdingen tegenover roken op tijdstip 1 

H28b Rokers met negatieve houdingen tegenover roken op tijdstip 1 zullen 
relatief vaker gestopt zijn op tijdstip 2 dan rokers die roken positief 
waarderen op tijdstip 1 

Er zijn echter een aantal factoren die deze consistentie in de weg staan, m η. de 
volgende factoren lijken ons voor roken van belang 
1 de druk van de sociale omgeving (vooral peer groups) 
2. houdingen t.o.v. gezondheid 
3. fysieke of psychische verslaving aan roken c.q. fysieke beletselen om te 

gaan roken b.v. asthmahjder e.d 

De volgende hypothesen kunnen nu geformuleerd worden 

H29a De relaties tussen houding en gedrag met betrekking tot roken zullen 
meer consistent zijn bij een ondersteunende sociale druk (bv. een nega
tieve houding bij een negatief rookkhmaat) dan bij tegenwerkende sociale 
druk (bv. een positieve houding m een negatief rookkhmaat). 

H29b. Bij sterkere bezorgdheid voor de gezondheid zullen houding en gedrag 
meer consistent zijn dan bij een zwakkere bezorgdheid voor de gezond
heid 
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H29c Naarmate men moeilijker het roken kan laten zullen houding en gedrag 
minder consistent zijn 

3 2.4. Conclusie 

In deze paragraaf hebben we ons beziggehouden met effecten van (massa-) 
communicatie en een kritische beschouwing van de conclusies uit vroegere effec
tenstudies m η. zoals die geformuleerd zijn door Klapper (1960) Deze kritische 
beschouwingen hebben geleid tot het formuleren van een aantal consequenties 
voor het onderzoek naar het effect van (massa-)communicatie op rookgedrag bij 
jongeren, m η de consequentie dat zowel descriptieve als evaluatieve cognitieve 
elementen bestudeerd moeten worden en dat ook effecten op langere termijn in 
de studie betrokken zouden moeten worden. Bovendien is de in de conclusies uit 
effectenstudics vaak impliciete assumptie van een consistente directe relatie tus
sen houding en gedrag aanleiding geweest een aantal voor deze studie toetsbare 
hypothesen m b t. de consistentie tussen houding en gedrag te formuleren De 
volgende paragraaf gaat nader in op de rol van de medierende factoren in het 
massacommunicdtieproces 

3.3 De betekenis van medierende factoren in het massacommunicatieproces 
voor het effect van antirook-informatie 

3 3.1. Inleiding 

Ondanks de hierboven geuite kritiek op de generalisaties van Klapper zijn er 
weinig onderzoeken die die generalisaties duideli|k tegenspreken, deels omdat 
onderzoeken zich voornamelijk met houdingsverandering als gevolg van commu
nicatie hebben beziggehouden, deels omdat de 'medierende' factoren waarschijn
lijk ook ten aanzien van gedragsverandering een belangrijke rol spelen. De zg. 
medierende factoren zijn Ontdekt' toen de veronderstelling dat massacommuni
catie direct de massa van ontvangers als geïsoleerde individuen zou bereiken (als 
een reusachtige injectienaald — de 'hypodermic needle' theorie) onjuist bleek 
Deze theorie nam behalve een direct bereiken van ieder lid van het massapubliek 
ook een gemakkelijke veranderbaarheid van houdingen en gedrag van individuen 
door massacommunicatie aan Deze theone is vooral ook door toedoen van het 
verkiezingsonderzoek door Lazarsfeld e a. (1948) achterhaald Door Lazarsfeld 
e.a werd slechts een geringe standpuntwijziging bij weinig individuen vastgesteld 
De belangrijkste reden voor dit gennge effect is dat massacommunicatie niet 
zozeer geïsoleerde individuen bereikt, maar individuen die in interactie zijn en/of 
in het verleden door en in interactie bepaalde disposities verworven hebben 
Bijna alle door Klapper genoemde medierende extracommumcatieve factoren 
zijn hiertoe herleidbaar 
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1. predisposities en de afgeleide processen van selectieve exposure, selectieve 
perceptie en selectief onthouden. 
De ontvanger selecteert de mededelingen waaraan hij zich blootstelt, dan wel 
percipieert hij ze selectief, herinterpreteert ze in het licht van zijn eigen 
referentiekader, dan wel onthoudt hij die dingen die overeenkomen met zijn 
'existing views', predisposities. Deze 'existing views' (t.a.v. het onderwerp 
van communicatie) zijn in de loop van sociale leerprocessen ontwikkeld. De 
ontvanger heeft aldus a.h.w. een 'perceptual screen' opgebouwd (Best 1973) 
waardoor mededelingen vervormd worden. 

b. De groep en de normen van de groep waartoe de ontvanger behoort. 
с Interpersoonlijke verspreiding van communicatie-inhoud. 

Doordat men met gelijkgezinden spreekt over interessante communicaties die 
men zelf gemist heeft, ontstaat een tweede selectiviteit nl. het 'perceptual 
screen' van de verbindingsman. 

d. Opinieleiderschap. Dit is eigenlijk weer een specifiek geval van с Het concept 
opinieleiderschap is voor het eerst door Lazarsfeld e.a. (1948) geformuleerd. 
Ze veronderstelden dat massacommunicatieve mededelingen (meestal) van 
media naar opinieleiders en via deze naar de rest van het publiek stroomden 
(de zg. 'two-step-flow' hypothese). 

e. De aard van de massamedia in een samenleving van vrije ondernemingen. 
Deze — eveneens op versterking van bestaande condities steunende factor -
is anders van aard dan de vorige: terwijl de vorige factoren aan de ontvangst-
zijde gesitueerd worden is deze factor vooral aan zenderzijde gelegen, nl. de 
commerciële dwang (voor levensbehoud) zoveel mogelijk publiek te trekken 
en te houden leidt tot het communiceren van zo weinig mogelijk dat (gedeel
ten van) het publiek voor het hoofd zal stoten, vermijding dus van controver
siële items en werkelijk veranderende communicatie: 'The media were res
tricted to echoing what was universally accepted, or to resanctifying the 
sanctified' (Klapper, 1960, p. 38). 

Het behoeft nauwelijk betoog dat de factoren a t/m d sterk op elkaar betrokken 
zullen zijn. Selectieve exposure, perceptie en onthouden hebben plaats op grond 
van predisposities die ongetwijfeld grotendeels bepaald worden door (of in het 
verleden gevormd zijn door) de normen van de groepen waar men lid van is: 
doch ook opinieleiderschap en interpersoonlijke communicatiekanalen opereren 
gewoonlijk binnen de context van (primaire) groepen (Katzen Lazarsfeld 1955). 
Massamedia werken in situaties waarin een groot aantal andere factoren eveneens 
opereren. Of media effect sorteren met 'op verandering gerichte communicatie' 
hangt af van de waarde van deze factoren, nl. of ze zelf belemmerend dan wel 
bevorderend t.a.v. het effect werken. 
In deze paragraaf gaan we nader in op enkele van deze factoren en hun invloed 
op het effect van antirookinformatie wat betreft kennis/houding en gedrag 
m.b.t. roken. Deze nader te onderzoeken factoren zijn selectieve blootstelling, 
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selectief onthouden, de normen van de (primaire) groep en enkele structurele 
kenmerken van de groep (opinie)leiderschap, groepscohesie en mate van geiso-
leerdheid in de groep 

3 3 2 Selectieve blootstelling aan en selectief onthouden van antirookinformatie 

Selectieve blootstelling betekent dat men geneigd is zich slechts aan die commu 
nicaties bloot te stellen die overeenkomen met zijn 'existing views' t a ν het 
onderwerp van communicatie 
Een politiek links georiënteerd iemand zal geneigd zijn zich aan 'linkse informa
tie' bloot te stellen en 'rechtse' te vermijden Dit betekent niet dat hij nooit in 
aanraking komt met 'rechtse' informatie, maar dat hij zich er zelden vrijwillig 
aan bloot zal stellen om mogelijke 'dissonantie' te vermijden Het is de vraag of 
selectieve blootstelling aan antirookinformatie optreedt dwz of jongeren die 
roken en een positieve houding hebben t o ν roken en geconfronteerd worden 
met antirookinformatie in bv kranten deze minder lezen dan jongeren die roken 
en een negatieve houding hebben t a ν roken, of jongeren die niet roken 
H30 Jongeren die met roken en jongeren die wel roken, maar een negatieve 

houding hebben t o ν roken zullen zich in sterkere mate blootstellen aan 
antirookinformatie dan jongeren die roken en/of een positieve houding 
hebben tegenover roken 
In geval van anlirookmformatie in kranten zal dit betekenen dat de eerste 
groep een antirookartikel zowel frequenter zal lezen alsook frequenter 
helemaal zal lezen 
Toetsing van deze hypothese impliceert dat er sprake zal moeten zijn van 
vrijwillige blootstelling 

Het selectief onthouden 
Personen zullen uit communicaties die elementen onthouden die overeenstem
men met hun eigen zienswijzen en niet overeenstemmende elementen sneller 
vergeten Deze theone houdt in dat rokers met een sterk positieve houding 
tegenover roken eerder geneigd zullen zijn antirookinformatie te vergeten dan 
rokers met een negatieve houding ofwel met-rokers Dit zal getoetst worden aan 
de hand van het onthouden van de titels van antirookartikelen 

H31 Rokers met een sterk positieve houding ten opzichte van roken (conso
nante rokers) zullen indien blootgesteld minder goed de titel van een 
antirookartikel in de krant onthouden dan rokers met een negatieve hou 
ding (dissonante rokers) of met-rokers, die eraan blootgesteld zijn 

Over selectieve perceptie zijn geen hypothesen opgenomen daar deze door de 
dard van het onderzoek moeilijk meetbaar was 
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3 3.3 De normen van de primaire groep als determinanten van individuele effec
ten van overredende antirookinformatie 

De groep en de normen van de groep waartoe de ontvanger behoort schijnen 
speciaal resistent te zijn tegenover verandering zeker voorzover het van buiten de 
groep komende massacommunicatief bemiddelde veranderingsimpulsen betreft 
Volgens Katz en Lazarsfeld (1955) en Riley en Riley (1959) zijn het vooral 
primaire groepen die een rol spelen bij de aard van de effecten van massacommu 
nicatie, doordat opinies, attitudes, beslissingen en handelingen vooral geworteld 
zijn in de 'cultuur' van deze groepen Primaire groepen betekenen over het 
algemeen veel voor het individu, waardoor het individu geneigd is te conforme 
ren aan de normen, houdingen en opinies die door de meerderheid en de leiders 
aangehangen worden De primaire groep betekent veel doordat ze aan het indivi 
du een sociale realiteit verschaft door hem te voorzien van betekenissen voor 
situaties (definities van situaties) die uit zichzelf niet duidelijk zijn Nog een 
reden waarom individuele houdingen verbonden zijn met interpersoonlijke rela 
ties is volgens Katz en Lazarsfeld (1955) de geneigdheid van individuen in inter 
actiesituatie indien geconfronteerd met problemen een collectieve aanpak van 
dat probleem te ontwikkelen en gemeenschappelijke normen In Bales' woorden 
'Most groupmembers tend to converge toward a group norm as they interact and 
become aware of another's judgments'(Bales 1956, ρ 298) 
Groepen eisen conformiteit van hun leden om hun identiteit te bewaren, om 
waarden en doeleinden te beschermen en te realiseren Uniformiteit van opinie is 
een vereiste voor het welslagen van groepsactie gencht op groepsdoelen Dit 
impliceert dat er binnen de groep pressie aanwezig is die leidt tot conformiteit en 
uniformiteit (binnen zekere marges) van opinies White (1957) stelde verandering 
van de opinie in de richting van conformiteit met groepsopmies vast Ook zal, 
naarmate de groepspressie toeneemt de opinieverandering in de richting van 
uniformiteit groter zijn In een laboratoriumexperiment stelde Gerard (1953) 
vast dat opinieverandering groter was ingeval van sterkere groepspressie De 
groepspressie manipuleerde hij door groepen al dan niet ervan in kennis te stellen 
dat ze de groepsopime naderhand moesten verdedigen, zodat de pressie tot een 
uniforme mening te komen sterker was 

Van buiten de groep komende tegen de groepsnormen gerichte communicatie 
(bv. in geval van massacommunicatie) zal een gering effect hebben vooral in geval 
van sterke aantrekkingskracht van de groep voor het individu 
Daar staat tegenover dat groepsnormen ondersteunende communicaties van bui
ten de groep individuele effecten kunnen hebben in de zin van het dichter bij de 
groepsnorm brengen van individuele houdingen en gedragingen 
Ook wanneer groepsnormen zelf 'veranderingsgezind' zijn is er 'mogelijkheid tot 
beïnvloeding door een 'outside influence' 'In this way we found that interperso
nal relations 'intervene' by inducing resistance to those influences which go 
counter to those ideas that individuals share with others they hold in esteem 
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and, on the other hand, we found that when individuals share norms which are 
in harmony with an outside influence or when they are willing to incorporate a 
proposed change into groupnorms, then interpersonal relations may act as facili
tators of change' (Katzen Lazarsfeld 1955,ρ 81) 
Dit citaat nu uit Katz en Lazarsfeld kan als leidraad voor het doel van dit 
onderzoek fungeren Overredende massacommunicatie als 'outside stimulus' zal 
een positief effect (in de nchting van de communicatie) op individuele verande
ring hebben indien het groepsklimaat daarbij aansluit Een negatief effect of 
'boomerang' effect is te verwachten indien het groepsklimaat tegengesteld is aan 
de inhoud van de communicatie 
Opgemerkt moet worden dat Katz en Lazarsfeld spreken van 'outside influence' 
alsof elke 'outside influence' а рпоп gelijkwaardig is in zijn veronderstelde effec 
ten In feite is dit een nog in het geheel met getoetste veronderstelling Met name 
is nog nooit getoetst of overredende massacommunicatie m groepen met tegenge 
stelde opinieklimaten inderdaad dergelijke tegengestelde effecten op individuele 
houdingen en gedrag heeft Klapper (1960) stelt zijn medierende factoren vast 
alsof dit wel geschied is Een toetsing nu vereist behalve een massacommurucatie-
ve stimulus ook dat groepen én hun opinieklimaat m b t een object minstens als 
contextuele eenheden in het onderzoek betrokken worden Ook is daarvoor 
nodig groepen in zo natuurlijk mogelijke setting te bestuderen Gebleken is 
namelijk dat studies in laboratonumsetting relatief meer effecten van overre 
dende communicaties wisten aan te tonen dan waar 'real life' studies toe in staat 
waren (Hovland 1959, Bauer 1972) 

Bovendien is er weinig bekend over sociale beïnvloeding bij niet-laboratonum 
groepen volgens Carter e a 1967 'Much less is known about the operation of 
social influence in non-laboratory groups' 

Bovenstaande theorie omtrent de functie van groepsnormen in het massacommu 
rucatieproces heeft voor dit onderzoek de volgende implicatie het geringe netto
effect van antirookinformatie op het rookgedrag van jongeren is volgens boven
staande theorie mogelijk verklaarbaar als gevolg van tegengestelde effecten in 
groepen met een tegengesteld rookklimaat Het totale (bruto) effect zal groter 
zijn dan het netto-effect 
In primaire groepen (i с gezin en peer groups) waar een pro-rookklimaat heerst 
zal massacommunicatief bemiddelde antirookinformatie geen of een versterkend 
effect hebben op het rookgedrag с q de houdingen van de leden van de groep 
Daarentegen zal in primaire groepen met een antirookklimaat antirookinformatie 
een rokenbestnjdend effect hebben op de leden 
Deze veronderstelling nu kan in de vorm van de volgende in dit onderzoek te 
toetsen hypothesen geformuleerd worden 
H32 Niet-rokers in groepen met een overwegend pro klimaat zullen a g ν de 

antirookinformatie eerder geneigd zijn toch te gaan roken dan metrokers 
in groepen met een overwegend antirookklimaat 

73 



H33. Correlaat van H32.: Rokers in groepen met een antirookklimaat zullen 
relatief frequenter stoppen a.g.v. de antirookinlormatie dan rokers in groe
pen met een pro-rookklimaat. 

H34. Houdingen tegenover roken zullen in groepen met een pro-rookklimaat als 
gevolg van antirookinformatie eerder positiever tegenover roken worden 
terwijl deze in groepen met een antirookklimaat eerder negatiever zullen 
worden. 

Deze hypothesen zullen zowel op hun houdbaarheid op korte als lange termijn 
onderzocht worden voor zowel peer group als gezin van herkomst. 

3.3.4. Cross-pressure en invloed van antirookinformatie 

Individuen behoren niet tot slechts één (primaire) groep, maar meestal tot meer
dere primaire en secundaire groepen. Doordat individuen tot meerdere groepen 
behoren die in geloof, waarden, attitudes etc. sterk kunnen verschillen loopt het 
individu de kans onder zgn. 'cross pressures' van groepen met conflicterende 
normen te geraken (Riley en Riley, 1959, p. 60). 
Niet alleen lidmaatschapsgroepen zijn in deze zin van belang, maar ook andere 
referentiegroepen, zoals groepen waarvan men het lidmaatschap ambieert (vgl. 
Merton en Kitt, 1950). Echter m dit onderzoek beperken we ons uitsluitend tot 
onderzoek naar de invloed van lidmaatschapsgroepen. In een dergelijke situatie 
bevindt zich een jongere in wiens peer group roken sterk positief wordt genor
meerd (en met-roken wordt afgekeurd) en in wiens gezin van herkomst roken 
'sterk negatief wordt gesanctioneerd. Dus het 'roken bevorderende' klimaat in de 
peer group conflicteert met het rokenbelemmerende klimaat in het gezin. Ofen 
in hoeverre het verkeren onder crosspressures betekenis heeft voor de verander
baarheid op grond van antirookinformatie wordt uit de literatuur niet geheel 
duidelijk. Berelson e.a. (1954) hebben in hun studie van stemgedrag laten zien 
dat individuen onder cross-pressure nogal aarzelend en besluiteloos zijn. ZIJ wa
ren dan ook meer geneigd hun stemintenties pas later in de verkiezingscampagne 
vast te stellen. Vooral was dit sterk als ze onder een 'cross-pressure' van vrienden 
en gezin stonden, minder in geval van cross-pressure van vrienden en collega's en 
nog zwakker bij cross-pressure van vrienden en sociale klasse. (Berelson e.a. 
1954, pp. 130-131.) Ook veranderden personen onder crosspressure vaker van 
sterrantentie gedurende de campagne (ibidem p. 192). De resultaten uit deze 
studie suggereren een grotere veranderbaarheid van personen onder 'cross-pres
sure'. Als algemene hypothese zou gesteld kunnen worden dat een individu 
onder condities van cross-pressure eerder veranderbaar zal zijn in de richting van 
de communicatie (outside influence) voor zover de communicatie voor hem een 
steun betekent zich tot een van de betrokken groepen te 'bekeren'. In combina
tie met de dissonantietheorie kan deze hypothese echter o.i. verfijnd worden. De 
conditie van 'cross-pressure' op groepsniveau correspondeert met dissonantie en 
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stress op individueel niveau, doordat de tegengestelde normen op individueel 
niveau een 'unbalance' inhouden Het individu zal er naar streven de gevoelens 
van dissonantie te reduceren of op te heffen (vgl Festinger 1960, Brehm en 
Cohen 1962). Hiertoe staan hem ingeval van cross pressure slechts enkele moge 
lijkheden ter beschikking 
a Hij kan zich van de ene groep losmaken en zich geheel bij de normen van 

de andere aansluiten, vgl bv het feit dat veel kinderen van rond de 15 jaar 
het ouderlijk gezin de rug toekeren, dit kan wellicht verklaard worden 
door botsing van waarden en normen in het gezin met die van de vrienden
groep 

b Ook kan hij trachten de conflicterende groepen in zijn leefwereld strikt 
gescheiden te houden. Een voorbeeld hiervan zijn jongeren die stiekem 
roken, en hun rookgedrag dat thuis verboden is, verborgen houden -
alleen roken bij vriendjes e.d Deze oplossing neemt echter de dissonantie-
gevoelens niet geheel weg 

с Tenslotte kan hij proberen de normen van een van de conflicterende groe
pen te veranderen zodat ze wel in overeenstemming zijn met elkaar Bv. 
door de negatieve sanctionering van zijn rookgedrag door zijn ouders om 
te buigen tot minstens een tolerante houding De jongere onder cross-pres
sure m b.t roken bevindt zich m een situatie waann hij niet gemakkelijk 
zijn dissonantie kan reduceren Hij zal wankelmoedmg zijn tussen de nor
men van de ene groep (gezin) en de andere (peer group). Deze wankelmoe
digheid zou met behulp van de volgende hypothese getest kunnen worden 

H35 Onder rokers die zich in groepen met tegengestelde normen m b t roken 
(i с rookklimaat) bevinden, zal stoppen en weer beginnen relatief vaker 
voorkomen dan onder rokers die zich in groepen met overeenstemmend 
rookklimaat bevinden 
De vraag blijft echter of een roker onder 'cross pressure' ook gevoeliger zal 
zijn voor massacommumcatief bemiddelde antirookinformatie doordat hij 
in een onstabiele situatie verkeert. De volgende toetsbare hypothese kan 
hiertoe geformuleerd worden 

H36. Jongeren die wat betreft hun roken onder 'cross-pressure' staan zullen 
relatief vaker gedrag en houding m b t roken in de richting van de anti 
rookcommunicatie veranderen dan jongeren die niet onder cross pressure 
staan. 

In welke mate verandering optreedt /al echter afhangen van welke groep in zijn 
referentiekader het belangrijkste voor hem is Peer groups (cliques) worden tij
dens de adolescentie in toenemende mate belangrijk voor de adolescent (Wagner 
1971) 
De peer group maakt de adolescent relatief onafhankelijk van de ouders Het 
belangrijkste nu wat de peer group de adolescent te bieden heeft is volgens 
Wagnei empathie 
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Er van uitgaande dat voor jongeren van 12-15 jaar dan ook vooral de normen van 
de peer group maatgevend zijn voor rookgedrag zal in geval van discrepantie 
tussen gezin en peer group de verandering meer in de richting van het opiniekli
maat van de peer group gaan dan in die van het gezin 
De mate van verwachte verandering in de richting van de antirookinformatie kan 
nu schematisch als volgt aangegeven worden. 
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In bovenstaand schema zijn de verwachte 'verandenngspotenties' van antirook
informatie bij verschillend en gelijk groepsklimaat met betrekking tot roken 
aangegeven. 
Er is van uitgegaan 
1 dat peer groups van groter belang zijn dan het gezin 
2 dat peer groups buiten de klas en subgroepen in de klas van groter belang 

zijn dan de klas als groep. 
Cross pressure is het sterkste indien de peer groups alle negatief t a.v roken zijn 
terwijl het gezinsklimaat pro roken is en omgekeerd als het gezin negatief is en 
alle peer groups positief. De sterk positieve verandering in de richting van de 
communicatie indien alle groepen negatief zijn betekent in feite versterking van 
reeds aanwezige negatieve attitudes, rokers zullen in deze conditie nauwelijks 
aangetroffen worden en er zal dan ook nauwelijks verandering in rookgedrag 
kunnen optreden, maar wel verandering in intentioneel rookgedrag zoals een 
grotere stelligheid in de bewenng niet te zullen gaan roken in de toekomst Op 
grond van bovenstaande kan nu de volgende hypothese geformuleerd worden 
H37. Verandering in de richting van de antirookcommunicatie zal vooral optre

den indien het individu onder 'cross-pressure' staat als gevolg van een 
tegengesteld rookklimaat in de groepen waar hij lid van is het sterkst zal 
deze verandering zijn indien het gezin of de klas positief en de overige 
groepen negatief tegenover roken staan Het meest negatief zal het effect 
zijn indien al deze groepen een prorookklimaat bezitten (boemerang-
effect). 

Mogelijke effecten van antirookcommunicaties strekken zich verder uit dan tot 
verandering m kennis, houding en gedrag m b t roken maar ook tot verandering 
in houding ten opzichte van (verdere) antirookacties, de mate van herinnering 
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van boodschapselementen Bij toetsing van de in dit hoofdstuk geformuleerde 
hypothesen zal ook met deze mogelijke verandenngseffecten rekening gehouden 
worden 

3 4 Groepsstructuur en antirookinformatie 

3.4 1 Inleiding 

In de vorige paragraaf is de mogelijke invloed van de normen van een groep op 
van buiten de groep komende communicaties aangeduid De normen en waarden 
van een groep functioneren echter niet in het luchtledige maar door en in inter
actie- en communicatieprocessen binnen de groep Deze interactie- en communi
catieprocessen verlopen niet willekeurig maar vertonen een zekere gestructu
reerdheid d w z er is sprake van een min of meer stabiel patroon van interacties 
tussen de leden van een groep Dil interactieproces steunt op mm of meer 
duurzame betrekkingen tussen de leden van (of posities in) de groep (cgl Collins 
en Raven 1969) de groepsstructuur Ook de groepsstructuur is van invloed op 
de verwerking van van buiten komende communicatie door de leden van de 
groep. Structurele kenmerken van de groep die mogelijk invloed hebben op de 
verwerking van van buiten de groep komende communicaties zijn o m 

1 Status in de groep m η de invloed van de hogere posities in de groep (leiders, 
opinieleiders) op van buiten komende communicaties 

2 De mate van groepscohesie of m een groep een sterke dan wel zwakke 
binding tussen de leden bestaat is van belang voor de wijze van verwerking 
van de communicatie, onder meer zal in groepen met sterkere cohesie de 
reactie door de leden meer uniform zijn dan in groepen met zwakke cohesie 

3 De mate van geisoleerdheid Indien iemand een relatief geïsoleerde positie 
inneemt, zal hij waarschijnlijk meer onafhankelijk van de groep reageren op 
van buiten de groep komende communicaties 

Er zijn meer structuuraspecten die van belang geacht kunnen worden (zoals bv 
communicatiestructuur heeft een groep een gecentrabseerde dan wel met ge
centraliseerde structuur, vgl Collins en Raven 1969 ρ 137 e ν ) Deze kunnen 
echter in dit onderzoek niet opgenomen worden doordat ze nauwelijks middels 
een enquête vjststelbaar zijn en omdat deze kenmerken minder van belang ge
acht kunnen worden in de kontekst van peer groups De communicatiestructuur 
is bij peer groups meer open iedereen communiceert (bijna) met iedereen 
dan bij vaak meer formele groepen waar vastligt wie met wie over wat moet 
communiceren 
Kenmerkend voor primaire groepen (i c. peer groups) is hel informele karakter 
van de interacties dwz de interactie wordt met bepaald door officiële regels 
maar eerder door impliciete ongeschreven en relatief flexibele regels (DeFleur 
e a 1973 ρ 32) Dit laatste impliceert o ι een relatie! flexibele commumcatie-
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structuur Dit betekent echter niet dat de structuur van peer groups (bv de 
statusstructuur in de groep) niet relatief duurzaam zou zijn, hetgeen overigens in 
een onderzoek van Horrocks en Bemmoff (1966) wel gesuggereerd wordt, zij 
vonden op de vraag aan leerlingen naar vrienden op school weinig stabiliteit in 
vnendenkeuzes Bovendien bleken slechts weinig kinderen veel vrienden te heb 
ben en een groot aantal jongeren bleek niemand als vriend te willen noemen 
Naar onze mening bewijst dit echter niet voldoende dat peer grouprelaties werke 
lijk zo onstabiel zijn Het is mogelijk dat de wijze van meting geleid heeft tot 
deze onstabiliteit O ι is het nl niet zeker dat de vraag naar vrienden op school 
de beste wijze is om peer grouprelaties vast te stellen, immers de term vriend 
impliceert een door sentimenten gedragen relatie, relaties in peer groups zijn met 
alleen door sentimenten gedragen relaties maar ook relaties op grond van nor 
men, interactiefrequentie e d Het vaststellen van relaties op grond van sentimen
ten alleen is bovendien o ι nogal gevoelig voor verstoring (door bv kortstondige 
ruzies) Evenmin als duurzame relaties binnen een gezin verbroken zijn bij ruzies 
hoeft dat bij peer groups het geval te zijn - bedoeld meetinstrument op een 
bepaald moment in de tijd kan echter in dat geval wel een 'verbroken' relatie 
aanduiden. Een andere wijze van vaststelling, door te vragen met wie men fre
quent contact heeft, kan wellicht meer stabiele structuren opleveren, echter de 
vraag of de stabiliteit van peer groupstructuren gemeten aan interactiefrequentie 
inderdaad groter is kan alleen door empirisch onderzoek opgelost worden Voor 
verdere bespreking van deze problematiek zij verwezen naar paragraaf 5 5 3 2 bij 
de operationalisatie van peer groupstructuren 

Bovengenoemde structurele kenmerken zijn gekozen om hun relevantie voor de 
problematiek van relatieve 'effectloosheid' van antirookinformatie bij jongeren 
en hun meetbaarheid in het onderzoek In de volgende paragrafen zullen deze 
kenmerken nader toegehcht worden en aangegeven zal worden welke implicaties 
deze voor het onderzoek hebben 

3 4 2 Leiderschap, opinieleiderschap en invloed 

In onderzoek naar leiderschap en invloed in kleine groepen zijn vele aspecten van 
leiderschap bestudeerd, onder meer soorten leiderschap (instrumenteel en 
expressief), wijze van leiderschapsuitoefening (o a laissez faire versus autoritair), 
de rol van de leider in het commumcatiewerk van de groep, de invloed van de 
leider op groepsnormen, de invloed van de leider op het effect van van buiten de 
groep komende communicaties bij groepsleden Het laatste nu is onderwerp van 
deze paragraaf De centrale vraag is hebben de leiders in peer groups invloed op 
de wijze waarop — massacommumcatieve — antirookinformatie door de groepsle 
den verwerkt wordt9 We vermoeden dat peer groupleiders wel invloed hebben, 
enerzijds omdat ze waarschijnlijk invloed uitoefenen op het rookgedrag van de 
groepsleden (vgl par 2 2 3) anderzijds omdat er in studies omtrent de effecten 
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van van buiten de groep komende communicatie aanwijzingen zijn dat leiders het 
effect ervan op de leden (kunnen) beïnvloeden. Hiermee refereren we naar het 
concept opinieleiderschap, dal overigens zoals zal blijken nogal een vraag gede
finieerd en onduidelijk concept is. Dit onderzoek kan als onderzoek naar opinie-
leiderschap gezien worden, hoewel slechts bepaalde aspecten ervan onderzocht 
worden. Om dit te verduidelijken volgt hierna een bespreking van het concept, 
waarna het in dit onderzoek opgenomen aspect aangegeven kan worden. We 
trachten 'leadership in peer groups' te verbinden met het concept opinieleider
schap. 

Opinieleiderschap 

Ter verklaring van de blijkbaar geringe effecten van een massacoinmunicatievc 
verkiezingscampagne voeren Lazarsfeld e.a. (1948) het concept opinieleider in: 
'Ideas often flow from radio and print to opinionleaders and from them to the 
less active sections of the population.' 
De massamedia bereiken de bevolking niet rechtstreeks maar via opinieleiders die 
de mededelingen echter zo vervormen dat ze in feite effectloos worden. Echter 
vermeld moet worden dat dit concept slechts als verklaring wordt aangevoerd, 
Lazarsfeld e.a. hebben in deze studie opinicleiderschap niet zelf gemeten. 
Met dit concept is door Lazarsfeld e.a., wat later bekend zou worden als het 
'two-step-flow'-model van de massacommunicatie geformuleerd. Deze hypothese 
zou in talrijke latere studies onderwerp van onderzoek worden. Uit deze studies 
blijkt dat de hypothese problematisch is. Een van de belangrijkste redenen is de 
vaagheid van het concept opinieleider; het probleem is wie kunnen als opinielei
der gekarakteriseerd worden en welke rol spelen ze precies in het massacommu
nicatieproces. Een andere reden is dat de hypothese zoals ze oorspronkelijk 
geformuleerd is als een te gesimplificeerd model van het verloop van het massa
communicatieproces gezien moet worden (Weiss 1970). 
De bezwaren gaan vooral uit naar de beperking tot twee stappen en de eenzijdige 
stroomrichting van de communicatie die gesuggereerd wordt. Rogers en Shoema
ker 1971 pleiten voor een model dat alle mogelijke modellen in zich bevat: het 
'multiple step flow' model, een model dat een variabel aantal 'relais' in de 
communicatiestroom van een zender naar een groot publiek onderkent: sommi
gen ontvangen direct het bericht, anderen zijn verschillende stappen verwijderd 
van de oorsprong van het bericht. 
In een iets andere richting gaat de kritiek van Renckstorf (1973). Volgens 
Renckstorf maakt de 'two-step-flow' hypothese ten onrechte geen onderscheid 
tussen twee soorten variabelen, nl. de 'communicatiestroom' en de 'invloed'. 
Hiermee samenhangend is het onderscheid tussen twee functies van opinieleider
schap aanvankelijk afwezig en ook later nog erg onduidelijk, met name hel 
onderscheid tussen de functie van overdracht van informatie (relay functie) en 
die van overreding (de reinforcementfunctie). 
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Door Katz en Lazarsfeld wordt volgens Renckstorf de overdrachtsfunctie in de 
communicatiestroom als meest wezenlijke functie van opinieleiders aangegeven 
Op grond van onderzoeken naar de rol van opinieleiders in het transmissiemodel 
en die in het overredmgsmodel komt Renckstorf tot de conclusie dat het opime-
leiderconcept in geen van beide modellen duidelijk ondersteuning gekregen 
heeft De 'relay functie' blijkt bij berichtgeving over belangrijke nieuwsfeiten 
nauwelijks van belang, uitgezonderd blijkbaar bij echt buitengewone dingen zoals 
de moord op Kennedy Opgemerkt moet worden, dat de door Renckstorf aange
haalde onderzochte nieuwsfeiten alle voorpaginanieuws с q 'hol news' betreffen 
Het betreft bovendien overdracht van 'blote' nieuwsfeiten het op de hoogte zijn 
met bv de moord op Kennedy Het lijkt me nauwelijks zinnig bij dat soort 
informatie de relay functie van opimeleiderschap te toetsen Feitelijk zal de 
eerste die het nieuws verneemt via massamedia (opinieleider of niet) als 'relay' 
gaan functioneren. 'Heb je al gehoord van 9 ' 

Theoretisch gesproken hebben opinieleiders een rekyfunctie juist ten aanzien 
van informatie die zich meer op achtergronden van gebeurtenissen ncht zoals 
nieuwscommentaren die het kader 'waarbinnen' de gebeurtenis geïnterpreteerd 
moet worden aangegeven en die meer 'houdingbepalend' zijn Ook informatie die 
specifieke hobby- en interessegebieden betreft zal mogelijkerwijs door opinielei
ders 'gerelayeerd' worden M a w om de hypothese van de relayfunctie van 
opinieleiders adequaat te toetsen is het waarschijnlijk nodig een onderscheid te 
maken tussen soorten informatie die 'gerelayeerd' worden In ieder geval bewij
zen de door Renckstorf aangehaalde studies met dat opinieleiders geen 'relay-
'functie hebben Zijn conclusie 'Fur den Diffusionsprozess von (wichtigen) Bot
schaften der Medien kann die TSb-Hypothese (heute) keine praktische Relevanz 
mehr beanspruchen' Hoewel juist, houdt dit een suggestie in die de in de conclu
sie zelf gegeven beperking overstijgt Renckstorf zeit vaJt aan deze suggestie ten 
prooi in zijn eindconclusie 'Die Bedeutung interpersoneller Kommunikation 
kann heute - nicht mehr im 'Relaying' von Information gesehen werden ' 
Daar de conclusie slechts betrokken kan zijn op een bepaald soort informatie 
mag deze zomaar met uitgebreid worden tot informatie in het algemeen 
Meer recent vindt Robinson (1976) bij verkiezingsonderzoek uit 1968 steun voor 
een 'multiple step flow' model Hij vindt echter óók steun voor de 'two step 
flow' hypothese in de context van het gezin echtgenoten oefenen meer invloed 
uit op elkaars stemgedrag dan andere conversatiepartners Bovendien bleek de 
man meer aandacht te schenken aan politiek en bij discussies erover de rol van 
invloedrijke te spelen (beide partners waren liet over het algemeen hierover 
eens) Het onderzoek van Robinson is echter geen onderzoek naar Icitelijke 
invloed d w z naar feitelijke verandering als gevolg van uiloetening van invloed 
maar op uitspraken van kiezers omtrent bcinvloedmgspogingcn die ze in het 
verleden hebben ondervonden Het onderzoek biedt echlci plausibele hypothe
sen over een verschillend verlcpend massacommumcalieproceb en bcinvloedings-
proces binnen verschillende contexten 
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Bij toekomstig onderzoek naar de relay functie van de opinieleider zal o ι zowel 
de aard van de informatie als de context waarbinnen die invloed opereert bij 
herformulering van de hypothese betrokken moeten worden. Ook de tweede 
functie van opinieleider nl de beïnvloeding van de volgelingen vindt volgens 
Renckstorf (1973) geen empinsche steun. Wat de rol van opinieleiders in het 
overredingsproecs aangaat blijkt dat opinieleiders niet zo¿eer invloed uitoefenen 
dan wel dat er met 'volgers' gesproken wordt vanuit een 'opinion sharing' 
(Troldahl en Van Dam 1965, Arndt 1968). Hoewel de betekenis van interper
soonlijke communicatie bevestigd wordt moet deze meer gezien worden als het 
delen van opinie dan als het leiden van opinie, volgens Renckstorf Echter Robin
son (1976) concludeert dat t.a.v. politiek de man in het gezin de rolvan invlocd-
njke vervult, hetgeen suggereert dat hij daadwerkelijk hel politieke denken en 
dus het stemgedrag in het gezin beïnvloedt In het proces van beïnvloeding spelen 
opinieleiders soms blijkbaar toch een leidende rol wellicht is dit het geval als de 
opinieleider de facto ook de leider is in de groep De leider van de groep kan 
daadwerkelijk invloed uitoefenen in de groep (Gibb 1969). Gibb definieert de 
leider in navolging van Pigors (1935) als degene die invloed uitoefent om grocps-
doelen te bereiken 'His will, feeling and insight direct and control others in the 
pursuit of a common cause'. In de literatuur blijft de relatie tussen het concept 
van opinieleider en dat van leider vaag. Katz en La/arsfeld (1955) gebruiken de 
concepten door elkaar zonder een onderscheid aan te geven ZIJ gaan er van uit 
dat beide functies door dezelfde positie in de groep vervuld worden 'The other 
. attempts to single out key roles . which are crucial for the flow of informa
tion and influence within a group. Thus, one approach emphasizes patterns and 
networks on the level of the group as a whole, while the other spotlights stiate-
gic points and is concerned with vanous communication roles, particularly the 
role of group leader or influentiaJ.' (Katz en Lazarsfeld 1955 p. 83-84.) Ο ι is 
deze verwarring er de oorzaak van dat het onderscheid tussen 'relay functie' en 
Overredingsfunctie' niet gemaakt wordt De leider in de groep kan beide functies 
m zich verenigen Noodzakelijk is dit echter niet een groepshd met een speciale 
interesse in een bepaald onderwerp zal voor de groep wellicht op dat interessege
bied een 'relayfunctie' kunnen vervullen, zonder dat hij leider is of zelfs invloed 
kan uitoefenen opzijn medegroepsleden. 

Resumerend Het concept opinieleiderschap is een zo vaag gedefinieerd concept 
doordat het op twee functies kan slaan niet duidelijk is op welke empirische 
eenheden het concept toegepast kan worden, op personen die in de groep een 
'relay-functie' vcrvuUen, op personen die in de groep invloed uitoefenen of op 
personen die beide functies vervullen. 

In dit onderzoek nu bestuderen we uitsluitend de ovcrredingsinvlocd van de 
leiders. We toetsen de hypothese of leiders (personen met een hoge status in peer 
groups, ι с klas en subgroep) invloed hebben op het effect van antirookinforma
tie op andere groepsleden, dus de 'overredingsfunctie' van de leiders in peer 
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groups Om uit te maken of de groepsnormen dan wel de leiders in de groep 
invloedrijk zijn t a ν de effecten van communicatie is het nodig de invloed van 
de leider onder constanthouding van de groepsnormen te bestuderen Hier doet 
zich echter het probleem voor van (bijna) lege cellen Immers, indien leiders 
'conform more closely to social system norms than the average members' 
(Rogers 1969) zal het moeilijk zijn leiders te vinden die afwijken van het groeps-
klimaat m b.t roken, tenminste waar het groepen met een geprononceerd pro- of 
antirookkhmaat betreft Een indicatie voor de invloed van leiders kan daarom 
o ι het best worden vastgesteld in groepen met een minder geprononceerd rook-
klimaat, d w z groepen die niet duidelijk pro- of antiroken zijn 
H38 Leden van de groepen met een minder geprononceerd rookklimaat zullen 

o g ν de antirookinformatie frequenter in de richting van het gedrag van 
leden met hoge status veranderen Dit impliceert dat indien personen met 
hoge status roken (of gaan roken) ook metrokende groepsleden frequenter 
zullen gaan roken dan bij groepsleden met hoge status die met roken 

Uiteraard biedt deze hypothese slechts een indicatie voor beïnvloeding het bein-
vloedingsproces zelf wordt met waargenomen, maar afgeleid uit het overeenstem
men van gedrag van groepsleden met dat van de leider a g ν de communicatie 

3 4 3 De functie van groepscohesie 

Groepscohesie heeft te maken met de nauwheid van de banden binnen de groep, 
met de mate waarin de groep aantrekkelijk is voor de leden, de solidariteit e d 
Naarmate banden tussen leden nauwer zijn, de groep aantrekkelijker is voor de 
leden en meer 'gratifications' biedt, er een sterker groepsbewustzijn bestaat, is de 
mate van cohesie sterker Hoult (1969) definieert cohesie als 'the tendency of 
the individual parts of a social unit to cleave together' (sociologisch) echter 'in 
social psychology the attraction that a social group has for its members, often 
used synonymously with social solidarity, sometimes used synonymously with 
integration' 

Fuchs e a (1973) verstaan onder groepscohesie '1 Gruppenintegration, Crup 
penzusammenhalt, Gruppensolidantat, die Integration der Gruppe als Folge der 
Anziehungskraft die die Gruppe auf ihre Mitglieder ausübt und durch die diese 
zur Interaktion miteinander veranlast werden', 2 'Von den einzelnen Gruppen-
mitgliedern aus betrachtet Gruppen Attraktivität, Gruppenanziehung, 
Anziehungskraft der Gruppe, im Sinne der psychologischen Feldtheorie auch 
Gruppenvalenz, die durchschnittliche Anziehungskraft die die Gruppe auf ihre 
ein/einen Mitglieder ausübt 3 In der Soziometrie das Verhältnis der Zahl der 
gegenseitigen Wahlen in einem soziometrischen Test (W) zu der Zahl der in 
diesem Test prinzipiell möglichen Wahlen (M), nach der Berechnungsformel 
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Het is duidelijk dat er geen eenduidige definitie van groepscohesie bestaat, de 
door Fuchs e a onder (1) genoemde concepten zullen wellicht onderling sterk 
samenhangen, zij zijn beslist niet identiek Ook de attractie van de groep voor de 
leden zal wellicht samenhangen met integratie, solidariteit enz maar hoeft met 
hetzelfde te zijn Een kaartclub kan geweldig aantrekkelijk zijn voor de leden 
zonder dal deze sterk geïntegreerd behoeft te zijn etc De door Fuchse a onder 
(3) gegeven betekenis is eerder een indicator voor dan een definitie van groeps 
cohesie voorzover een groot percentage wederzijdse keuzen wijst op nauwheid 
van groepsbanden 
Ovengens is deze sociometrische maat van groepscohesie niet de enige of zelfs de 
beste líen andere sociometrische index is de ratio 'ingroup keuzen op outgroup 
keuzen' Collins en Raven (1969) achten deze laatste de meest adequate index 
omdat wederzijdse attractie zowel de oorzaak als het effect is van groepscohesie, 
door hen gedefinieerd als 'those forces which act to keep a person in the group 
and prevent him from leaving' Martin (1952) onderzocht de relatie tussen de 
index 'ratio van het aantal wederzijdse keuzen op het aantal op grond van toeval 
verwachte keuzen' en de index 'ratio keuzes binnen de groep en die buiten de 
groep' Hij vond geen correlatie tussen beide Evenmin als het concept groeps
cohesie eenduidig gedefinieerd is blijken de indicatoren ervoor unidimensioneel 
te zijn Dat verschillende indicatoren voor groepscohesie niet hetzelfde meten 
bewijst de studie van Eisman (1959) die geen significante correlatie tussen vier 
indicatoren voor groepscohesie kon ontdekken De vier maten waren een socio
metrische index gebaseerd op vriendschap, het direct aan de groepsleden vragen 
naar de attractie van de groep, het gemiddelde aantal redenen voor het behoren 
tot de groep en hel aantal dezelfde redenen, dat door de meerderheid gegeven 
werd Al eerder kwamen Gross en Martin (1952) tot de conclusie dat het niet 
juist is om groepscohesie als een unidimensioneel concept te beschouwen Hag-
strom en Selvin (1965) onderwierpen 19 verschillende indicatoren voor groeps
cohesie aan een factoranalyse Hierbij kwamen twee wederzijds onafhankelijke 
dimensies naar voren, nl sociale satisfactie (hoogladend item proportie die erg 
tevreden is met de groep) en sociometrische cohesie (hoogladend item de gemid 
delde lengte van het groepslidmaatschap) De discussie omtrent het begrip 
groepscohesie is hiermee nog niet afgerond 

Groepscohesie is als concept sterk verbonden met de concepten communicatie, 
interactiefrequentie, groepspressie en conformiteit van de groepsleden 
Toename van communicatiefrequentie en intensiteit betekent een toename van 
de cohesie in de groep (Seashore, 1954, Luthe 1968) 
Naarmate groepscohesie toeneemt neemt de pressie om te conformeren aan de 
groepsnormen en bijgevolg de conformiteit van groepsleden aan groepsnormen 
toe Dit is in een groot aantal onderzoeken gebleken Salomon Asch (1952) 
komt tot de bevinding dat individuen onder sterke sociale pressie van de groep 
geneigd zullen zijn evident foute oordelen van de groep over te nemen Asch 
plaatste de proefpersoon in de positie waarin hij alleen tegenover de mening van 
de overige zeven groepsleden stond Het oordeel ging over de lengte van een lijn 

83 



Uit een later uitgevoerd gelijksoortig experiment van Asch (1955) waarbij een 
groepslid met een juist oordcel als eveneens afwijkend van het groepsstandpunt 
werd opgevoerd, bleek dat de conformiteit van de proefpersoon methetgroeps 
standpunt sterk afnam. Asch concludeerde daaruit dat het verbreken van de 
consensus in de groep de belangrijkste factor is die verantwoordelijk is voor 
conformiteitsreductie bij de proefpersoon onder de conditie dat de afwijking 
van het groepsstandpunt het correcte standpunt was Blijkbaar kan (sterke) 
groepspressie individuele gedragingen en houdingen beïnvloeden 
Milgram (1964) komt tot de bevinding dat iemand onder sterkere groepspressie 
meer geneigd is te conformeren aan de eisen van de groep een proefpersoon 
blijkt meer bereid een slachtoffer (middels electnsche schokken) te straffen, 
indien (twee) medegroepsledcn dat eisen Naarmate de groepscohesie groter is zal 
ook de sociale pressie tegenover afwijkingen van de groepsnormen sterker zijn en 
dus de neiging van de groepsleden te conformeren groter zijn Hoewel deze 
hypothese plausibel lijkt en in meerdere onderzoeken bevestiging vond, zijn er 
toch ook een aantal negatieve onderzoeksresultaten te melden 
Bevestigingen van deze hypothese komen onder meer van Gross (1954), die vond 
dat hoe frequenter de interactie (en sterker de groepscohesie) des te meer de 
groepsleden toegewijd waren aan groepsdoeleinden (vhegtuigbemanningen), 
Berkowitz (1954) komt tot de bevinding dat zowel een sterkere beïnvloeding als 
een sterker beïnvloed worden frequenter onder leden van zeer cohesieve groepen 
voorkomt Kurt Back (1951) onderzocht de relatie tussen groepscohesie en con 
formiteit Daarbij bleek dat bij sterke groepscohesie de pogingen om mede
groepsleden te beïnvloeden frequenter zijn dan bij zwakke groepscohesie, tevens 
bleek dat ook de kans dat men er in slaagt zijn medegrocpsleden daadwerkelijk 
te beïnvloeden groter is Fcstinger e a (1950) en Festinger en Thibaut (1951) 
komen tot gelijksoortige conclusies Vaughan en Mangan (1963) concluderen 
onder meer dat ontvankelijkheid voor invloed toeneemt onder groepspressie 
Norman (1964), die drinkgedrag bestudeert in cliques van adolescenten (op 
school), verwacht onder meer sterke tendenties naar dnnkgedragsuniformiteit in 
cliques met sterke wederzijdse attractie (cohesie) in de zin van ofwel allen 
drinken ofwel niemand drinkt Hij concludeert dat dit het geval is en dat consen 
sus 'tends to bc reached in cliques of high mutual attraction' Opvallend aan deze 
laatste studie is dat hij plaats heeft in natuurli|ke groepen, terwijl de meeste 
studies wat betreft groepscohesie plaats hebben in kunstmatige groepen onder 
laboratoriumconditics het is de vraag of cohesie onder 'natural' condities het 
zelfde is als cohesie onder laboratoriumconditics (Hovland 1959) 
Lott en Lott (1961) vonden een sterke correlatie tussen de groepscohesie, geme 
ten aan het aantal en de sterkte van positieve attitudes tussen de leden van een 
groep, en conformiteit van de leden aan de dominante groepsopime Feldman 
(1972) tenslotte stelt vast dat in groepen adolescenten een significante toename 
in de proportie conformeerders optreedt naarmate de normatieve integratie ster 
kcr is 
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Ook wordl een sterkere verwerping van de deviant in groepen met sterke cohesie 
waargenomen (Emerson 1954, Schachter 1951 ) 
Geen relatie tussen conformiteit aan de normen en attractie van de groep werd 
door Bovard (1953) gevonden Downing (1958) vindt evenmin een relatie HIJ 
concludeert dat grotere cohesie slechts tot grotere groepspressie leidt in geval de 
normen centraal zijn t a v het groepsdoel Tenslotte, ook Rotter ( 1967) vindt 
geen relatie tussen attractiviteit van de groep en mate van conformiteit Rotter 
wijt het aan het uitvoeren van de studie onder laboratonumcondities De hypo
these vindt m de meeste onderzoekingen bevestiging Er is duidelijke plausibili 
tcit voor de hypothese dat groepscohesie middels sterkere groepspressie leidt tot 
sterkere conformiteit aan de normen van de groep en tot uniformiteit van opi
nies 

Een grotere cohesie nu 7al het moeilijker maken de groepsnormen te doorbreken 
dan zwakkere cohesie We verwachten t o ν de rol van groepscohesie bij effecten 
van antirookinformatie bij jongeren het volgende 
H39 Naarmate peer groups een sterkere cohesie vertonen zullen normen om

trent roken meer gedeeld worden, uniform zijn Groepen met een sterkere 
cohesie zullen dus vaker een sterk pro of een sterk antirookklimaat verto 
nen dan groepen met een zwakke cohesie waar het rookklimaat frequenter 
ge mixed zal zijn 

H40 Naarmate peer grouns een sterkere cohesie bezitten zal bij een pro-rook 
klimaat antirookinformatie minder individuele gedrags/houdingsver 
andering in de gewenste richting tot gevolg hebben dan in groepen met een 
zwakke cohesie 

H41 Indien echter verandering optreedt onder sterke cohesie zal eerder de 
gehele groep veranderen dan individuele leden 

3 44 Sociale geisoleerdheiden beïnvloedbaarheid 

Een ander structureel aspect, dat veel aandacht heeft gekregen in verband met 
beïnvloeding, hoewel minder dan leiderschap en cohesie, is de positie van de 
relatief geisoleerden de beïnvloedbaarheid van personen die in de groep relatief 
geïsoleerd zijn (of minder geïntegreerd /ijn in de groep) Sociale geisoleerdheid 
wordt vaak geïndiceerd door het niet of idaücf zeer weinig gekozen worden 
door andere groepsleden bij een sociometrische test (voor schoolkinderen zie bv 
Horrocksen Benimoff 1967) 

Een andere sociometrische indicator voor isolement is de mate waarin men ver 
worpen wordt door andere groepsleden de meest verworpenen worden dan als 
geisoleerden beschouwd (voor schoolkinderen zie bv Kuhlen en Brctch 1947 en 
Grossman en Wrighter 1948) 
Sociale geisoleerdheid is een kwestie van graad Naarmate contacten met andere 
groepsleden beperkter zi|n is de 'geisoleerdheid' in de groep groter Veel onder-
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zock is gedaan naar het persoonlijkhcidsproficl van de geïsoleerde (zie onder 
meer Kuhlen en Bretch 1947, Grossman en Wrighter 1 948, Jennings 1948, Hor-
rocks en Benimoff 1967). Daarbij is niet gebleken dat er groot verschil was in 
persoonlijkhcidsprofiel tussen geisoleerdcn en niet geisoleerden. 
Aan studies omtrent het persoonlijkheidsproflel van de geïsoleerde kan dan ook 
geen indicatie ontleend worden voor een mogelijke grotere beïnvloedbaarheid 
van de geïsoleerde door overredende communicatie van buiten de groep i.e. 
antirookinformatie. In dit laatste nu zijn we in deze studie geïnteresseerd. 
Daar de relatief geïsoleerde relatief losse banden met de groep heeft zullen 
groepsnormen bij hem minder invloed hebben op zijn gedrag en opinies dan bij 
het geïntegreerde groepslid. We vermoeden dus dat peer group-invloed t.a.v. 
rookgedrag en -houding bij relatief geïsoleerde adolescenten geringer is. Dit bete
kent op zich niet dat groepen t.a.v. geisoleerden niet een sterkere pressie uitoefe
nen maar slechts dat het effect van een gelijke mate van groepspressie bij geiso
leerden geringer zal zijn. 

Relatief geisoleerden in de klas zullen nauwelijks in hun rookgedrag beïnvloed 
worden door het heersende rookklimaal in de klas. Een indicatie hiervoor kan 
o.i. verkregen worden door het toetsen van de volgende hypothesen: 
H42.a. De relatief geisoleerden zullen relatief minder roken in klassen met een 

prorookklimaat dan de niet-gei'soleerden. 
H42.b. Zij zullen daarentegen relatief meer roken in klassen met een antirookkli

maat dan de nict-gei'solcerden. 
Opgemerkt moet worden dat geisoleerdheid als lage, marginale positie in de 
groep niet per se ook deviantic inhoudt, ook al is de kans op deviantie van het 
geïsoleerde, marginale groepslid waarschijnlijk groter dan dat van het geïntegreer
de groepslid. Onder bepaalde voorwaarden kan een minder geïntegreerd groepslid 
minder deviant zijn dan een geïntegreerd groepslid vooral waar het minder be
langrijke groepsnormen of minder wezenlijke zaken in de groepsnormen betreft 
(Blau 1960 b). 
Uitgaande van een relatieve ongebondenheid van de geïsoleerde aan de groeps
normen veronderstellen we dat de mediërende invloed van groepsnormen t.a.v. 
van buiten de groep komende communicaties bij de geïsoleerde geringer zal zijn. 
Dit impliceert dat de geïsoleerde relatief onafhankelijk van de groep zal reageren 
op antirookinformatie van buiten de groep en daardoor wellicht meer in de 
richting van de communicatie zal veranderen. Uit de resultaten van vele cultu-
rccl-anthropologische studies is de stelling aflcidbaar 'that innovations are well-
comed most readily by those who live, in some sense, at the outskirts of their 
societies' (Menzel 1960, p. 705). De verklaring hiervoor is de relatieve onafhan
kelijkheid van 'marginal man' ten aanzien van groepsnormen: 'he lias nothing to 
loose by his defection; he is emancipated from the ways of his home society 
because he feels that its rewards have already been denied to him' (Menzel I960, 
p. 706-707). Echter in meerdere onderzoeken schijnt deze destijds onwrikbaar 
geachte stelling gefalsificeerd te worden. Zo vinden Coleman e.a.(1957 en 1966) 
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en Van den Ban (1963) eerder steun voor hel tegenovergestelde Coleman e a 
(1957 en 1966) concluderen dat geïsoleerde doctoren het nieuwe medicijn, door 
de onderzoekers 'gammanym' genoemd, gemiddeld aanzienlijk later adopteren 
dan geïntegreerde doctoren. 
Van den Ban (1963 p. 187) vindt 'dat boeren, die veel gekozen worden als 
gesprekspartner, nieuwe landbouwmethoden eerder aanvaarden dan degenen die 
in het geheel niet gekozen worden.' 
Er zijn echter verschillende redenen waarom deze onderzoekers niet bewijzen dat 
genoemde theorie van de beïnvloedbaarheid van de geïsoleerde onjuist is, maar 
deze slechts modificeren" 
1. Het gaat in deze studies niet zozeer om zeer ingrijpende veranderingen, terwijl 
het volgens Menzel vooral deze zijn die het eerst aanvaard worden door mensen 
die zich minder gebonden voelen aan de groepsnorm Van den Ban geeft hier als 
voorbeeld van een meer ingrijpende (want voor het bedrijf kostbare) verandering 
de aanschaf van een beregenmgsinstallatie de twee boeren die deze aangeschaft 
hebben werden slechts weinig gekozen bij de sociometrische vragen 
2 De normen van de groep kunnen zelf 'verandenngsbevorderend werken' (in
dien verandering en efficiëntie zelf norm zijn). Marsh en Coleman (1956) vonden 
dat leiders (personen met hoge status) eerder nieuwe landbouwmethoden adop
teerden dan andere groepsleden ingeval de normen van de gemeenschap gencht 
waren op wetenschap en efficiëntie, zo dit niet het geval was bleek er geen 
verschil in adoptie tussen leiders en ovenge groepsleden. Als de normen van een 
groep zelf verandenngbevorderend zijn, innoverend, is te verwachten dat meer 
geïntegreerde groepsleden vernieuwingen eerder aanvaarden dan minder geïnte
greerde groepsleden mits die veranderingen met al te bedreigend zijn voor de 
groep. De aanvaarding van nieuwe medicijnen door doktoren gaat zeer waar
schijnlijk meestal niet in tegen de normen van een doktersgemeenschap, die 
gericht is op wetenschap en efficiëntie. Innovatie is eerder voorschrift dan ver
bod (Menzel I960). In een dergelijke gemeenschap zullen relatief geïsoleerde 
doktoren met alleen gemiddeld later op de hoogte zijn van het bestaan van het 
medicijn, maar ook van de evaluatie van de uitwerking ervan welke bovendien 
door gezamenlijk bespreken van ervaringen ermee grotere zekerheid biedt. Men 
begint op eigen houtje met gauw een nieuw medicijn als er geen steun is van 
andere doktoren, met zozeer omdat dit tegen de normen van de gemeenschap in 
/ou druisen, maar bv. om onbekende risico's voor de patiënten te vermijden Dus 
of gcisolcerden dan wel geïntegreerde groepsleden eerder iets nieuws adopteren 
zal afhangen van de 'veranderingsgerichtheid' van de groepsnormen. De eerdere 
acceptatie van wcslcrse cultuurelementen door gcisolcerden in primitieve ge
meenschappen (Barnett 1953) is juist verklaarbaar vanuit de scherpe tegenstel
ling lussen westerse cultuurelementen en de eigen cultuur, hetgeen impliceert dat 
hel ingrijpende, tegen de normen van de groep ingaande veranderingen /ijn Juist 
onder deze condities zijn 'marginal man' waarschijnli|k meer beïnvloedbaar dan 
geïntegreerde groepsleden 
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3 Een indicatie voor een relatief onafhankelijk van de groep opererend adoptie
proces bij geisolecrden kan ontleend worden aan Coleman ел (1966, ρ 125), ¿IJ 
vinden dat invloednctwerken heel anders bij geïsoleerde doctoren werken dan bij 
geïntegreerde 'the isolated doctors and their chosen associates do exhibit some 
simultaneity beyond chance, but they never approach the peak of'togetherness' 
in Gammanym adoption attained by the pairs of integrated doctors and their 
chosen associates' De werking van interpersoonlijke invloed is veel groter in 
geval van geïntegreerde doctoren. Met betrekking tot geïsoleerde doktoren con
cluderen Coleman e.a. (1966 p. 124) 'that the relatively isolated doctors tended 
to innovate by a more individualistic process' 

Uit de hier aangegeven kritiekpunten kan afgeleid worden dat de stelling van een 
grotere beïnvloedbaarheid van de geïsoleerde afhankelijk 7al zijn van meerdere 
andere condities vooral hoe de aard van de groep of de groepsnormen en de 
vernieuwing op elkaar afgestemd zijn en hoe ingrijpend de verandering door de 
vernieuwing is. 
Van belang voor de beïnvloedbaarheid van relatief geisolcerdcn is hun gennge 
contactfrequentie, die de uitoefening van interpersoonlijke invloed belemmert en 
hun relatieve ongebondenheid aan groepsnormen, waardoor ze gemakkelijker 
tegen de groepsnormen ingaande communicaties kunnen aanvaarden In het ka
der van het effect van antirookinformatic m peer groups betekent dit o.i dat de 
geïsoleerde relatief meer beïnvloedbaar is voor antirookinformatic in groepen 
met een pro-rookklimaat dan meer geïntegreerde personen in die groepen 
H43 Relatief geïsoleerde leerlingen in klassen met een overwegend pro-rookkh-

maat zullen als gevolg van antirookinformatie frequenter gedrag en hou
ding in de nchting van de communicatie veranderen dan meer geïntegreer
de leerlingen m deze klassen 

3.5. Conclusie 

Theorieën omtrent de invloed van overredende massacommunicatie kunnen mo
gelijkerwijs een verklaring bieden voor het blijkbaar gennge netto effect van 
antirookinformatie op veranderingen in rookgedrag bij jongeren Vooral de 
theone omtrent de invloed van structuur en de normen van de primaire groep op 
van buiten de groep komende communicaties kan hierbij behulpzaam zijn Vol
gens deze theorie heeft tegen de normen van de groep ingaande communicatie 
eerder een boomerang-effect er treedt een versterking van de normen op, terwijl 
een de normen van de groep ondersteunende communicatie het gewenste effect 
wel bereikt. Deze theorie is vertaald in een aantal in dit onderzoek toetsbare 
hypothesen omtrent groepsinvloed. 

Behalve normen in de groep kunnen ook verschillende structurele elementen van 
belang geacht worden voor de aard van het effect van de communicatie m de 
groep. Met name het gedrag van de leider, de invloed van groepscohesie en de rol 
van de relatief geïsoleerde zijn hierbij als relevante vanabelen genoemd 
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De hypothese is geopperd dat als de normen van de groep 'onbeslist' zijn, d w z 
er is geen duidelijk pro- of antirookklimaat m de groep, het gedrag van de leider 
de doorslag zal geven bij optredende veranderingen 
Groepscohesie leidt lot grotere uniformiteit van opinie Groepscohesie zal een 
grotere pressie tot conformiteit met zich brengen en dus het bij de normen van 
de groep aangegeven effect versterken Tenslotte wordt de relatief geïsoleerde 
doordat hij relatief onafhankelijker van groepsnormen en leiderschap is gezien als 
gemakkelijker beïnvloedbaar in de door de communicatie gewenste richting 
Hypothesen omtrent invloed van deze structuuraspecten bij antirookinformatie 
zijn daarbij geformuleerd. Deze hypothesen zullen in hoofdstuk 8 nader getoetst 
worden. 

89 





Hoofdstuk 4 
DE 'SOCIAL SUPPORT-BENADERING ALS 

MOGELIJKHEID OM PEER GROUP STEUN AAN 
ROOKGEDRAG TE DOORBREKEN 

4.1. Inleiding 

In de literatuur blijkt veel steun te bestaan voor de hypothese dat peer groups 
invloed uitoefenen op het rookgedrag van de leden ervan (vgl. hoofdstuk 2.2.3.) 
We hebben echter gezien dat deze hypothese eigenlijk nog met adequaat getoetst 
is. Nietterrun heeft zij een grote plausibiliteit Uitgaande van die invloed is het de 
vraag hoe deze te doorbreken zodanig, dat peer group invloed in plaats van vóór 
roken tegen roken kan werken. Katz en Lazarsfeld (1955, ρ 81) suggereren twee 
wijzen waarop groepsnormen kunnen fungeren als 'facilitators of change' ni. 
wanneer de individuen normen delen die in overeenstemming zijn met een in
vloed van buitenaf of wanneer de groep bereid is een voorgestelde verandering in 
de groepsnormen te accepteren. Wat betreft het eerste geval een anti-rookkli-
maat versterkt mogelijkerwijs het effect van anti-rookmformatie Dit hebben we 
in het vorige hoofdstuk besproken. Wat betreft de tweede wijze, hier ontstaat 
het probleem om individuen zover te krijgen dat ze bereid zijn groepsnormen te 
veranderen. 

In dit hoofdstuk nu zal getracht worden een benaderingswijze te formu'cren 
welke mogelijkerwijs die bereidheid kan kweken Juist door te trachten deze 
groepsnormen te beïnvloeden middels de 'social support' benadering Deze bena
dering houdt in dat in de boodschap aangegeven wordt dat normen in peer 
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groups die roken bevorderen verkeerd zijn en eigenlijk veranderd zouden moeten 
worden Alvorens deze benadering wat uitvoeriger toe te lichten zal nagegaan 
worden, welke benaderingswijzen m b t anti roo kin forma tie tot nu toe gepro
beerd en getoetst zijn en wat het relatieve effect van iedere benaderingswijze 
was. Dit is van belang voorzover het slagen of mislukken van die benadenngswij 
zen een aanwijzing kunnen vormen, hoe een goede anti-rookstrategie opgezet zal 
moeten wo^en. We zullen ons echter niet geheel beperken tot studies m b t 
anti-iookinformatie, maar ook die studies in de beschouwingen betrekken die 
zich bezig gehouden hebben met effecten van verschillende benaderingswijzen 
(boodschapvanaties) in het algemeen voor zover deze relevante informatie kun
nen verschaffen voor een adequate opzet van antirook strategieën 
Een onderscheid tussen eerstgenoemde en laatstgenoemde studies moet hierbij in 
het oog gehouden worden antirookstudies zijn voornamelijk onder natuurhjke 
condities (in het veld) verricht terwijl studies m b t boodschapvanaties voorna-
mehjk onder laboratoriumcondities bestudeerd zijn, hetgeen de resultaten wel
licht niet geheel vergelijkbaar maakt Of de conclusies uit deze studies toepasbaar 
zijn in een natuurlijke omgeving moet daarom eigenlijk nog getoetst worden Wij 
menen echter toch de resultaten van deze studies bij het ontwerpen van anti-
rookstrategiecn te mogen gebruiken bij gebrek aan in natuurhjke omgeving ge
toetste alternatieven 

4 2 Effecten van verschillende antirookstrategieen bij' jongeren 

Zoals in het vonge hoofdstuk al vermeld blijken er globaal genomen als gevolg 
van antirookinformatie bij jongeren weinig netto effecten m b t gedragsverande-
nng waar te nemen Hoe zijn die gennge netto-effecten nu verdeeld naar verschil
lende benaderingswijzen9 Zijn er aanwijzingen dat bepaalde communicaties suc 
cesvoller zijn dan andere9 In een aantal onderzoeken alle uitgevoerd voor 1969 
is getracht de netto-effecten van verschillende vormen van antirookcommunica
tie te meten Na 1969 is geen onderzoek meer hiernaar gedaan, tenminste voor
zover mij bekend De studies waann slechts een benaderingswi)ze opgenomen is 
blijven hier uiteraard buiten beschouwing 
Enkele studies met meerdere benaderingswijzen zijn die van Hom (1960), Monk 
e.a (1965), Merkie.a (1968). 
Hom onderzoekt het differentiële effect van de volgende vijf verschillende com 
municatieve benadenngen 
1 Eigentijdse nadruk op de aspecten van roken die voor scholieren nu beteke

nis hebben 
2 Verwijderde nadruk ligt op de relatie van roken met longkanker vooral in 

het latere leven 
3 Tweezijdige communicaties met tweezijdige argumentaties zouden effectie

ver zijn volgens sommige communicatiestudies 
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4 Autoritaire om de effecten van appèls op autoriteit/gezagsinstanties, die in 
de meeste 'health education' voorkomen, te toetsen 

5 Het overnemen van de rol van volwassene. Deze benadering was erop gencht 
om de highschool student de ouder kind rollen te laten omkeren en de 
persoon te laten worden die informatie over gezondheid verstrekt aan vol
wassenen in de gezinscontext ι p.v omgekeerd 

Behalve deze benadenngswijzen was er een controlegroep zonder communicatie 
De enige benadering die significant verschilde van de controlegroep was de 'ver
wijderde' terwijl in de controlegroep 13 procent van de met-rokers roker werd 
was dat 7 7 procent in de 'verwijderde' benadering (Ovengens was de tweezij 
dige communicatie dicht bij significantie 9 procent ) N В Alleen de «eííoveran-
dering is gemeten (net recruitment rate), de 'net recruitment rate' is het percen
tage rokers dat in een populatie van tijdstip 1 naar tijdstip 2 erbij gekomen is 
gedeeld door het percentage metrokers op tijdstip 1 Stel dat het percentage 
rokers gestegen is van 40 naar 50 procent, een toename van 10 procent, dan is de 
'net recruitment rate' 10/60 = 6 procent Dit cijfer geeft slechts netto verande
ringen weer d.w ζ rokers die ophouden vallen weg tegen met-rokers die begin
nen. 

Hom adviseert daarom bij jeugdvoorlichting te wijzen op de latere gevolgen van 
roken m η op de relatie tussen roken en het krijgen van longkanker, het is echter 
niet duidelijk bij Horn waarom deze benadering het beste is wellicht omdat het 
'angstappeal' in de/e benadering wat groter is dan in de ovenge Bij gebrek aan 
een exacte omschrijving van de inhoud en presentatie van de benaderingen is het 
moeilijk hierover een oordeel te voi men 
De studie van Monk с a (1965) gebruikt wel meerdere benaderingswijzen doch 
het effect van variatie m benaderingswijzen kan niet vastgesteld worden voorzo
ver alle experimentele sub'ectcn aan elke benaderingswijze onderworpen zijn 
Merki e.a (1968) tenslotte onderzoeken wel het mogelijke verschillend effect 
van vier verschillende methoden van benadering Hun uitgangspunt was dat, daar 
peer groups sterk verantwoordelijk zijn voor/invloed hebben op rookgedrag bij 
jongeren, peer group invloed gebruikt /ou kunnen worden om 'peers' te beïn
vloeden. De methoden zijn de op de student gerichte benadering, een soort 
symposiumdiscussies in de klas, waaraan vier leerlingen in elke klas deelnamen, 
die gekozen werden op grond van het vermogen zich uit te drukken en de status 
in de klas (hoge status) Aan die leerlingen werd vier dagen voor het symposium 
geselecteerd materiaal gegeven om van tevoren te lezen en te presenteren voor 
het symposium 

De tweede methode door Merki e a , de massacommunicatiemethode genoemd, 
bestond uit pamfletten en posters In beide benadcringswi|zen werd nog een 
variatie m boodsdupthema opgenomen analoog aan Horn's'eigentijdse'en 'ver
wijderde' benadering (schadeli|ke effecten van roken resp nu en later) Aldus 
ontstaan 4 condities 1 Ligenlijdse symposiumbcnadcnng, verwijderde sympo-
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siumbenadering, eigentijdse massacommunicatiebenadering en verwijderde 
massacom muni cat iebenadering. 
De 'net recruitment rate' bleek voor leerlingen van de 2e klas highschool gunsti
ger te zijn met de massacommunicatiemethode (2,3 procent) dan de studentge
richte methode (5,9 procent) en de controlegroep (16,4 procent), echter bij de 
5e klas highschool was de studentgerichte benadering beter (resp. 8,5 procent) 
dan de massacommunicatieve methode (10,1 procent) en de controlegroep (16,4 
procent). 
Bovendien bleek het netto-recruteringscijfer bij de 'verwijderde' methode hoger 
dan bij de 'eigentijdse' methode voor leerlingen van de tweede klas resp. 6,7 
procent en 1,3 procent en de 5c klas leerlingen resp. 12 procent en 8,6 procent. 
Dit in tegenstelling tot Horn waar de 'verwijderde' benadering juist een lager 
netto-recruteringscijfer betekende. Ook blijkt dat de student gerichte methode 
vooral effect heeft t.a.v. attitudes tegenover roken bij 2e klassers. 
Een beperking van dit onderzoek van Merki e.a. is dat de controle op de wijze 
waarop de discussies verlopen ontbreekt evenals de controle op de inhoud van de 
discussies. M.a.w. daar de leerlingen zelf inhoudelijk gestalte konden geven aan 
het symposium zullen symposia inhoudelijk nogal kunnen variëren zodat effect
vergelijking zeker in termen van de 'netto-recruteringsgraad' moeilijk wordt: 
onduidelijk is in ieder geval waaraan een effect moet worden toegeschreven. 
Bovendien wordt slechts het netto recruteringseffect vastgesteld: onduidelijk is 
of er wellicht sprake is van (veel) verandering in tegengestelde richting. 
Feitelijk is er nog geen studie in de - mij bekende — antirookliteratuur bij 
jongeren waarin systematische variatie in inhoud van antirookcommunicatie be
studeerd is. Dat wil zeggen om vast te kunnen stellen welke inhoudelijke elemen
ten in een boodschap al of niet effectiever zijn is het noodzakelijk zoveel moge
lijk alleen het te bestuderen element (appeal) te laten variëren, b.v. de mate 
waarin in een boodschap angst opgeroepen wordt (angst-appeal) terwijl voor het 
overige de benaderingen zo exact mogelijk gelijk zijn. Zijn er nl. nog meer 
inhoudelijke variaties in de experimentele stimuli (hier de communicaties) dan 
kunnen effecten niet eenduidig aan een bepaald element of bepaald appeal toege
schreven worden. Wil men het effect van bijvoorbeeld humor in de boodschap 
bestuderen dan moet zoveel mogelijk alleen het humorelement variabel zijn en 
de rest van de boodschap gelijk. 

Resumerend: De studie van effecten van diverse vormen van antirookinformatie 
zijn weinig conclusief voor een adequate antirookstrategie èn kunnen dat ook 
nauwelijks zijn omdat zij 
1. betrekkelijk gering in aantal zijn (er zijn ongeveer 10 studies gepubliceerd). 
2. geen systematische variatie in boodschappen bestudeerd hebben onder vol

doende controles voor alternatieven. 
3. slechts netto-veranderingen vastgesteld hebben. 
Bij het opzetten van een studie naar het effect van antirookinformalie zal met 
beide laatste punten rekening gehouden worden. Nu is het uiteraard practisch 
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onmogelijk in één onderzoek alle mogelijke variaties in boodschapmhoud en in 
wijze van presentatie op te nemen. 
Daarom moet een selectie gemaakt worden waarbij het mogelijk strategisch be
lang als criterium geldt, uiteraard is dit laatste ook altijd een relatief arbitraire 
zaak. Echter aan reeds verricht onderzoek naar overredingseffecten van verschil
lende soorten appeals en van diverse andere variaties in boodschap kunnen wel
licht suggesties ontleend worden voor het ontwerpen van succesvolle antirook-
strategieen. 
In de volgende paragraaf zal daartoe aangegeven worden tot welke conclusies 
deze onderzoeken geleid hebben en wat de eventuele implicaties ervan zijn voor 
het verstrekken van antirookinformatie aan jongeren. 

4.3 Studies m.b.t. overredingseffecten van variaties in de boodschap 

Er is relatief veel onderzoek verricht naar de mogelijke impact van verschillende 
soorten appeals. Onder meer de navolgende 'appeals' en andere variaties m de 
boodschap zijn frequent onderwerp van onderzoek geweest 
/ tmotioneel versus rationeel appeal. In onderzoek is er weinig of geen verschil 
gevonden in overredingskracht tussen emotionele en rationele appeals Zo er al 
verschil gevonden is, dan bleek, dat emotionele appeals meer impact hadden 
(McGuire 1969 p. 202) Volgens McGuire echter liggen rationele en emotionele 
appeals, logische en emotionele oordelen niet op hetzelfde continuum nuarzijn 
eerder orthogonale dimensies d.w.z. verwijzen naar verschillende van elkaar onaf
hankelijke verschijnselen Volgens McGuire zijn rationele appeals die appeals 
welke de waarheid van een bepaald oordeel willen aantonen door evidenties aan 
te voeren voor de waarschijnlijke waarheid van premissen waaruit de bepaalde 
mening voortvloeit, terwijl emotionele appeals die appeals zijn welke wijzen op 
de wenselijkheid van consequenties die volgen uit een bepaalde mening. 
2. Angstappeals. Naarmate het in een communicatie opgeroepen angstniveau 
toeneemt, is het overredingseffect sterker Dit blijkt in de meerderheid van de 
onderzoeken m b.t. effect van angstappeals het geval. Er zijn enkele onderzoeken 
die een tegenovergestelde samenhang vonden, nl hoe lager hel angstappeal hoe 
sterker de verandering in attitude of gedrag (o.a. Jams en Feshbach, 1953) ben 
positieve relatie wordt gevonden o.a in de studies die uitgevoerd zijn door 
Leventhal с.a. 1965, Leventhal en Watts 1966, Dibbsen Leventhal 1966, Leven 
thaïe a. 1966, Leventhal e.a. 1967. 

Deze onderzoeken hebben betrekking op tandverzorging, tetanusinenting en ro
ken. Hoewel er een positieve relatie gerapporteerd wordt is deze niet onder alle 
omstandigheden aanwezig. In sommige omstandigheden blijk er bv een non
monotone relatie op te treden. In de studie van Leventhal en Watts (1966) werd 
kwetsbaarheid gevarieerd Een steekproef werd onderverdeeld naar rokers 
(kwetsbaar voor 'bedreigende' informatie, en met-rokers (met kwetsbaar voor 
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bedreigende informatie). Drie niveaux van angstopwekking werden gehanteerd: 
1. lage angst - statistische informatie over longkankercijfers, 2. matige angst 
een film die de diagnose van longkanker liet zien en de voorbereiding op de 
operatie, 3. sterke angst: alle bovenstaande informatie plus een film over een 
longkankeroperatie. Voor de niet-rokers bleek geen effect op het deelnemen aan 
röntgenonderzoek, terwijl deelname voor rokers sterker afnam naarmate het 
angstappeal groter was. 
Volgens Leventhal (1968)neeml acceptatie van de vreesopwekkendc communi
catie door de meest kwetsbare individuen af naarmate angstniveau toeneemt 
en/of als de aanbevolen actie iemands kwetsbaarheid voor kanker kan bevestigen 
zoals ingeval van röntgenonderzoek. Hij concludeert dat angstopwekkende com
municaties slechts acceptatie verhogen indien men informatie uitsluit die het 
subject doet geloven dat het definitief met het gevaar geconfronteerd zal wor
den. Dit impliceert dat zeer sterke angstappeals bij rokers minder geaccepteerd 
worden dan 'matige angstappeals', of appeals waarbij aanbevelingen worden ge
daan om kwetsbaarheid (i.e. rookgedrag) op te heffen (met specifieke instructie). 
In ieder geval is het volgens Leventhal (1968) onjuist zowel het angstniveau als 
de gevoelens van kwetsbaarheid voor het gevaar beide tegelijk te stimuleren. 
Echter, o.i. versterkt het stimuleren van de gevoelens van kwetsbaarheid voor het 
gevaar ook het angstniveau van een boodschap. Subjectief zal het angstniveau 
hoger zijn als iets een reële bedreiging wordt. Er zijn meer variabelen die waar
schijnlijk de relatie tussen angstniveau in de boodschap en de mate waarin men 
erdoor overreed kan worden bepalen. Het is niet de bedoeling in onze studie 
angstappeal variatie in de boodschap op te nemen. 

Echter van belang voor dit onderzoek is het feit dat studies naar angstappeal 
laten zien dat bij een laag angstappeal gewoonlijk weinig effect optreedt en de 
zin van attitude- of gedragsverandering en dat het stimuleren van gevoelens van 
kwetsbaarheid tesamen met het opvoeren van het angstniveau eveneens het 
effect vermindert. 
Dit alles impliceert o.i. voor antirookinformatie dat minstens een gematigd angst
appeal opgenomen moet worden bv. door de relatie tussen roken en ernstige 
ziekten aan te geven, vgl. de 'verwijderde' benadering van Horn, die volgens 
Leventhal (1968) een groter effect had omdat deze een duidelijk angstappeal 
bevatte. 
3. Humorappeals. De overgrote meerderheid van de studies m.b.t. effecten van 
humor in het overredingsproces hebben tot nu toe over het algemeen tot niet-sig-
nificantc resultaten geleid. Zo komt Markiewic/. (1974) tot de bevinding dat van 
dertien studies die het effect van humoreske communicaties op attitudeverande
ring onderzocht hebben en daarbij gecontroleerd hebben op de boodschap 
(d.w.z. naast een humoreske ook een serieuze communicatie getest) er tien geen 
evidentie voor een verschil vinden, twee studies leverden enige steun voor grotere 
effectiviteit van humoreske communicaties en in een studie bleek de serieuze 
communicatie meer overredend. 
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Markiewicz concludeert: 'Humor apparently has no simple effect on persuasion 
and possible moderator variables have yet to be reliably identified.' Ons lijkt 
daarom vooralsnog niet zinvol humor in antirookinformatie op te nemen om 
deze effectiever te doen zijn. 
4. Tweezijdige argumentatie versus eenzijdige argumentatie. Uit onderzoek is 
gebleken dat het relatieve succes van eenzijdige versus tweezijdige argumentaties 
afhankelijk is van andere condities. Hovland e.a. (1949) vonden geen verschil 
tussen een eenzijdige en een tweezijdige argumentatie voor het totale soldatenpu-
bliek; echter tweezijdige argumentatie bleek meer effectief voor de soldaten wier 
oorspronkelijke positie tegenover die van de communicatie was en de eenzijdige 
argumentatie voor die soldaten wier standpunt overeenkwam met die van de 
communicatie. Dit suggereert dat een eenzijdige argumentatie meer geschikt is 
voor versterking van bestaande houdingen terwijl tweezijdige argumentatie meer 
geschikt zou zijn voor verandering. Indien de meerderheid van een jong publiek 
negatief over roken denkt (ook al roken ze zelf) dan zal een eenzijdige argumen
tatie effectiever kunnen zijn dan een tweezijdige. Het nadeel van een tweezijdige 
communicatie over roken is o.i. bovendien dat negatieve argumenten (roken 
schadelijk voor de gezondheid) op langere termijn betrekking hebben, terwijl 
positieve argumenten op directe gratificatie betrekking hebben: mogelijkerwijs 
wordt door presentatie van de directe gratificaties de 'ernst' van de lange termijn 
gevolgen afgezwakt; wat bij de opinievorming over de lengte van de oorlog met 
Japan bij Hovland een rol kan spelen, kan bij roken wel een averechtseffect 
hebben In ieder geval bleek bij Horn (1960) de tweezijdige argumentatie geen 
significant effect op rookgedrag te hebben. In dit onderzoek zal daarom bericht
geving met eenzijdige argumentatie opgenomen worden d.w.z. slechts de nega
tieve aspecten van roken zullen belicht worden; wat betreft de 'positieve' kan
ten: deze zullen als niel echt 'positief gepresenteerd worden. 

5. Geloofwaardigheid van de zender (leider versus volgeling, deskundige versus 
leek, bekende versus onbekende, hoge status versus lage status). Deze variabele 
kan inherent zijn aan de boodschap de zender wordt in de boodschap als 
autoriteit etc. gepresenteerd dan wel als feitelijk kenmerk van de zender funge
ren, waarbij de deskundige (of als deskundige afgeschilderde) daadwerkelijk de 
overredende communicatie presenteert. 

In de massacommunicatieve situatie voor zover het de gedrukte pers betreft kan 
de autoriteit slechts als inherent aan de communicatie opgevoerd worden: als 
zodanig is zender geloofwaardigheid nl. dubbel aanwezig: 
1. de geloofwaardigheid van het medium (bv. de krant) en 
2. de geloofwaardigheid van de in het medium aangevoerde deskundige. 
Uitgaande van een zekere constantheid in geloofwaardigheid van het medium is 
de geloofwaardigheid van de ten tonele gevoerde autoriteit mogelijk verantwoor
delijk voor verschillende effectiviteit van een communicatie. 
Hoewel over het algemeen uit onderzoek blijkt dat een sterke geloofwaardigheid 
van de zender gewoonlijk meer effect heeft op attitudeverandering dan een 
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zwakke geloofwaardigheid, moet er toch rekening mee worden gehouden dat dit 
niet altijd opgaat, maar afhankelijk is van meerdere andere condities Zo vonden 
Sigall en Helmreich (1969) dat bij individuen onder sterke stress verschil in 
geloofwaardigheid van de communicator geen verschil in o pin ie verandering te
weegbracht, maar bij individuen onder zwakke stress wel (stress overigens die los 
stond van het onderwerp van communicatie) 
Ook wat roken betreft zijn er indicaties dat communicaties afkomstig van des
kundigen (i с artsen) meer effect hebben op veranderingen in rookgedrag. De 
studie van Maussner e a. (1968) suggereert dal antirookinformatie van artsen in 
een face-to-face situatie meer effect heeft 
Echter de controlecondities van deze studie blijken niet voldoende om het be
lang van de variabele autoriteit of face-to face situatie duidelijk te onderscheiden 
(LeventhaJ 1968) 
Ondanks dergelijke specificaties lijkt het zinvol voor effectiviteit van antirook
berichtgeving een geloofwaardige communicator op te voeren (deskundige) Of 
deze ook als geloofwaardig overkomt moet overigens vastgesteld worden via in te 
bouwen controles 

6 Het presenteren van evidentie voor een standpunt schijnt onder bepaalde 
omstandigheden een directe attitudeverandering en over het algemeen ook een 
langduriger attitudeverandering in de richting van de communicatie ten gevolge 
te hebben 
'Including good evidence may significantly increase immediate audience attitude 
change and source credibihty when the source is initially perceived to be mode
rate - to - low-credible, when the message is well delivered and when the 
audience has little or no prior familiarity with the evidence included or similar 
evidence' en 'Including good evidence may significantly increase sustained 
audience attitude change, regardless of the source's initial credibility, the quality 
of the delivery of the message, or the medium by which the message is transmit
ted ' (Beide citaten uit McCroskey 1969) Dit impliceert dat effectieve antirook
informatie zo mogelijk bewijsmatenaal moet bevatten, dat het standpunt tegen
over rol en staaft 
Resumerend B'j bestudering van de resultaten van onderzoeken m b l bood-
schapsvanabelen in overredende communicatie blijkt dat deze weinig werkelijk 
grote bijdragen geleverd hebben aan of recepten verschaft hebben voor het op
zetten van een effectieve antirookcampagne onder de jeugd Het feit bovendien 
dat deze studies alle gedaan zijn onder laboraloriumcondities m kunstmatige 
setting met meestal studenten als proefpersonen doet twijfelen aan de toepas
baarheid of beter de zinvolheid van deze benaderingswijzen op zich als afzonder
lijk gekarakteriseerde stimuli in een 'real life' situatie Desalniettemin menen we 
aan deze onderzoeken een aantal richtlijnen te mogen ontlenen die gezamenlijk 
wellicht m staat zijn een betere impact te realiseren antirookinformatie zou dan 
gekenmerkt moeten worden door een gematigd angstniveau, goede geloofwaar
digheid van de zender, bewijsmateriaal voor het naar voren gebrachte standpunt 
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en in ons geval een eenzijdige argumentatie c.q. het desavoueren van de positieve 
aspecten van het roken. 
Daar enkele besproken boodschapsvanaties (zoals humor) geen duidelijke in
vloed hebben op de effectiviteit van de boodschap zullen deze ook niet ingeslo
ten worden. 
Nog andere dan de hier boven genoemde appeals с q boodschapsvanaties zijn 
natuurlijk mogelijk zoals het geven van zeer specifieke instructies van hoe van 
het roken af te komen, dit zou gecombineerd met een hoog anstniveau een 
langduriger effect hebben (vgl Leventhal e.a. 1967) d w z meer permanente 
verandering teweeg brengen 
Het geven van gedragsinstructies en niet het slechts geven van een algemene 
houdingsonentatie lijkt daarom zinvol. Problematisch is hierbij echter hoe speci
fiek dergelijke gedragsinstructies moeten zijn. Dit is feitelijk nog niet onder
zocht, zodat nog geen directe implicaties voor antirookinformatie aan jongeren 
afgeleid kunnen worden. 

4.4. De 'social support'-benadering als alternatief voor de psychologische benade
ringswijzen 

Hoewel bovenstaande benaderingswijzen gezamenlijk een betere antirookstrate
gie zouden kunnen vormen, is echter o i. het resultaat waarschijnlijk toch zwak 
omdat een strategisch element juist bij deze benaderingswijzen niet aan bod 
komt, nl het individu als lid van sociale groepen. Bovengenoemde benaderings
wijzen zijn ontworpen voor de 'bekering' van het individu en dan ook bestudeerd 
binnen de context van de effecten ervan op geïsoleerde individuen Het is a h w 
een vorm van 'gevangenisoverreding', van hersenspoeling waarbij men als individu 
'naakt' geïsoleerd voor de overreder staat Deze situatie is gemakkelijk na te 
bootsen in een laboratorium In de sociale realiteit wordt men niet als geïsoleerd 
individu, maar in groepsverband als lid van groepen (m η ook van primaire 
groepen) met overredende communicatie geconfronteerd. Humor wordt een 'ge
meenschappelijk lachen', angst wordt gedeeld kan daardoor misschien beter 
verdragen worden. Een indicatie voor dit laatste is o i. de bevinding dat groeps-
besbssingen over het algemeen riskanter van aard zijn dan individuele beslissin
gen, d.w z. de groep zal eerder riskantere alternatieven kiezen dan het individu 
(zie o a. Marquis 1962, Rabow e a. 1966). Het kan dus zeer wel zijn dat de 
boven opgesomde appeals en boodschapsvanaties in een natuurlijke setting ge
heel anders werken dan onder laboratoriumcondities (vgl Hovland 1959) 
Onderzoek naar de werking van appeals in naturalistische situaties bestaat nau
welijks zodat conclusies op dit terrein erg speculatief zijn 

In tegenstelling tot de op het individu gerichte, psychologische benadering is een 
meer op de groep en groepsnormen gerichte benadering onder natuurlijke om
standigheden wellicht effectiever. Een dergelijke groepsgerichte benadering kan 
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ο ι op minstens twee wijzen gerealiseerd worden nl via de methode van directe 
inschakeling en via de inhoud van de boodschap Een groepsbenadenng via de 
methode (benaderingswijze houdt in dat men peer groups zelf inschakelt m het 
overredingsproces 
In meerdere onderzoeken is nagegaan of een dergelijke methode waarbij peer 
groups ingeschakeld worden in het overredingsprotes, effectiever in overreding is 
dan andere meer op het onderwerp gerichte methoden Het genoemde onderzoek 
van Merki e a (1968) is hier een voorbeeld van 

Sillem (1974), De Haes en Schuurman (1975) stellen ook een vorm van peer 
groupbenadenng (bij drugvoorlichting) tegenover andere methoden Uit geen van 
deze studies blijkt echter een duidelijk grotere effectiviteit van de peer group-
methode. Een van de bezwaren die tegen al deze studies ingebracht kan worden 
is de wijze waarop peer groups t q peers ingeschakeld zijn en de controle daar
op Zo is bij geen van deze studies duidelijk, hoe peers in de peer group invloed 
hebben getracht uit te oefenen Bij Merki e a is bv onduidelijk of de peers die 
het symposium verzorgden zelf rookten en of ze zelf uiteindelijk tot een positief 
of negatief oordeel over roken gekomen waren In de studie van De Haes en 
Schuurman hoefde bij de discussies in de klas tussen leerlingen onder non-direc-
tive leiding van een leraar het onderwerp drugs zelfs helemaal niet ter spreke te 
komen Zolang er met voldoende controle is op de wijze van uitoefening van de 
invloed door peers en peer groups m η of de richting van de overreding corres
pondeert met de door de onderzoeker bedoelde richting lijken ons de onder
zoeksresultaten twijfelachtig Ook het feit dat in alle bovenstaande onderzoeken 
slechts nettoverandenngen onderzocht zijn ondermijnt de conclusies van het 
geringe verschil in effectiviteit vergeleken met andere methoden 
Mogelijkerwijs heeft de peer groupmelhode grotere brutoverandenngen dan de 
andere terwijl de nettoverandering nauwelijks verschilt M a w deze studies ziin 
er noch in geslaagd aan te tonen dat deze benaderingswijze effect heeft noch dat 
deze dat niet heeft. 

Wat betreft de benadering via de inhoud deze bandering houdt in dat in de 
boodschap zelf elementen verwerkt zijn die inspelen op с q veranderingen trach 
ten te bewerkstelligen in het grocpsklimaat Via de boodschap zelf wordt ge
tracht in de groep 'social support' te wekken voor het standpunt m de bood
schap 
Volgens Bynncr (1970 p. 161) is voor een effectieve antirookcampagne onder 
jongeren van belang te proberen 'to weaken the peer group pressure to smoke' en 
'to devalue smoking as a means of achieving status in the peer group' 
Len louter op de gezondheidsaspecten (of andere schadelijke gevolgen) van го 
ken gerichte boodschap /onderop peer groupmvloed te wij/en kan uiteraard ook 
invloed hebben op de normen in de peer group In een communicatie waar 
jongeren uitdrukkelijk op de invloed van peer groups gewe/en worden en zich 
dus bewust worden van die invloed zal o ι een gematigd positie! grocpsklimaat 
m b t roken eerder 'verpest' worden dan wanneer in de boodschap mei hierop 
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gewezen wordl We hebben evenwel in het vorige hoofdstuk gezien dat een tegen 
de normen van de groep ingaande commumtatie grotere boemerangeffecten zal 
hebben dan een communicatie die daar niet zo duidelijk tegen ingaat Het opnc 
men van 'socidl support' in de boodschap zoals hier voorgesteld betekent dat de 
boodschap in sterkere mate gericht is tegen de normen van groepen met een 
sterk pro-rookkhmaat en liet is te verwachten dat deze communicatie in groepen 
met een sterk pro-rookklimaat meer averechts effect /al hebben Wc veronder
stellen dus dat een communicatie, waarin de slechte invloed van vrienden en van 
de normen in vriendengroepen op rookgedrag aangegeven wordl en waarin 
bovendien gesuggereerd wordt dat verandering van gedrag en houding m b t 
roken samen met vrienden nodig is effectiever in staat is een gematigd positief 
rookklimaat te ontmantelen en de ontwikkeling van een positief rookklimaat 
tegen te gaan dan een communicatie zonder dit 'social support' a pect Daaren 
tegen is te verwachten, dat een communicatie met 'social support' in geval van 
een sterk pro rookklimaat een sterker boemerangeffect zal hebben Zover mij 
bekend is het effect van een dergelijke appeal dat gericht is op het groepskhmaat 
in de primaire groep noch in relatie met roken, noch in relatie met andere 
objecten onderzocht 
Om het relatieve effect van een dergelijke 'social support' benadering te onder
zoeken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan 
1 Het onderzoek zal zo mogelijk moeten geschieden bij natuurlijke groepen 

onder zo natuurlijk mogelijke condities Dit vloeit voort uit bovenstaande 
kritiek op laboratoriumstudies 

2. Naast de communicatie met 'social support' dient ook cen communicatie 
zonder 'social support' opgenomen te worden en tevens cen controle condi
tie (zonder communicatie) 

3 De inhoud van de boodschap zonder 'social support' moet op het element 
'social support' na zoveel mogelijk identiek zijn aan de communicatie met 
'social support' om eenduidig verschillen in effecten aan het element 'social 
support' te kunnen toeschrijven Volledige identiciteit, op het element 'social 
support' na, kan niet bereikt worden daar, indien de communicaties op het 
element 'social support' na identiek zouden zijn de ene communicatie langer 
zou worden dan de andere en dus naar het aspect 'lengte' niet meer gelijk 
zou /i|n veranderingen zouden in dit acval evengoed aan de relatieve lengte 
van de communicatie toegeschreven kunnen worden Bij gelijke lengte zullen 
echter woorden en zinnen van de communicatie zonder 'social support' weg 
moeten vallen zodat verschillen toegeschreven zouden kunnen worden aan 
het wegvallen van bepaalde aspecten 

Een redelijk alternatief lijkt ons nu het volgende 

In beide communicaties worden op 'social support' na dezelfde argumenten en 
thema's aangesneden met ook zoveel mogelijk dezelfde woorden In de tekst 
zonder social support worden woorden of zinnen, welke de wezenlijke zin of 
inhoud van thema of argument niet eranderen toegevoegd, dwz hetzelfde 
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wordt dan met wat meer woorden gezegd (zie beide artikelen in bijlage 1), bv 

een zin als 'Van de rokende jongeren willen er vier op de vijf ophouden' wordt 

'Uit de resultaten blijkt dat van de rokende jongeren er vier van de vijf op willen 

houden met roken'. In beide communicaties is het duidelijk (uit andere teksten) 

dat het gaat om de resultaten van een onderzoek. De zinnen 'Als je 40 jaai lang 

een pakje per dag rookt, kost dat je bij de huidige prijs in 40 jaar ongeveer 

32.000 gulden. Daar moet je als minimumloner twee jaar voor werken ' wordt 

'Bij het roken van een pakje sigaretten per dag gedurende 40 jaar, geef je bij de 

huidige prijs voor een pakje meer dan 32 000 gulden aan roken uit Dit betekent 

dat je bij een netto-minimumloon bijna 2,5 jaar van de 40 jaar alleen voor 

rookwaar moet werken' ' etc 

4 De verschillen moeten experimenteel vastgesteld worden d.w ζ (groepen) 

onderzoekssubjecten worden at random aan een van beide experimentele 

condities of controlegroep toegewezen, waardoor mogelijke verstorende fac-

toien 'gerandomiseerd' zijn. 

Onder bovenstaande condities nu zullen de volgende hypothesen getoetst kun

nen worden 

H44. Individuen onder de 'social support' benadering zullen relatief vaker ge

drag en houdingen m b t roken in de richting van de communicatie 

veranderen dan individuen met een benadering zonder 'social support' en 

in de controle conditie. 

a Indien zij roker zijn zullen ze vaker stoppen, en vaker een negatievere 

houding ten opzichte van roken ontwikkelen 

b Indien zij met-roker zijn zullen ze relatief minder vaak gaan roken (de 

'recruitment rate zal lager zijn), en zullen zij relatief stelliger beweren 

nooit te zullen gaan roken in de toekomst 

Behalve effect op attitudes en gedrag t o.ν roken zal de 'social support'-benade-

nng waarschijnlijk een sterke invloed hebben op het praten over de communica

tie met anderen (m η vrienden) 

H45 Individuen onder de 'social support' benadering zullen frequenter over de 

communicatie met anderen (vrienden) praten dan individuen onder de 

andere benadering 

Daar in de boodschap ingespeeld wordt op meer groepsinvlocd op rook

gedrag, op het 'sociale dwang aspect' zal deze boodschap meer indruk 

maken op jongeren dan een boodschap waarin dit aspect niet ter sprake 

komt De peer group vormt voor de jongere een belangrijke referentie

groep verwijzingen naai negatieve invloed ervan /al eerder blijven han

gen 

In de titel van het artikel met de 'social support' benadering wordt reeds op de 

peer group invloed gewezen, uiteraard in het artikel met de benadering zonder 

'social support' met, als hypothese kan nu geformuleerd worden 

H46. Personen onder 'social support' conditie zullen zich relatief beter de titel 

van het artikel kunnen hennneren dan personen onder de andere condi

tie. 
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Dat beide benaderingen verschillen op zullen leveren wat betreft effecten op 
kennis m b.t. roken is met te verwachten Tenslotte zijn in beide artikelen dezelf
de kenniselementen opgenomen 

H47. Veranderingen in kennis m b.t de schadelijke gevolgen van roken zullen 
in beide benaderingen ongeveer gelijk zijn. 

H48 De te verwachten positieve effecten van het artikel met 'social support' 
zullen vooral optreden bij een negatief en gematigd positief rookklimaat 
in de peer group. Bij een sterk pro-rookklimaat evenwel zijn daarentegen 
sterkere boemerangeffecten te verwachten 

4.5 Samenvatting en conclusie 

In slechts enkele onderzoeken is getracht het effect van verschillende benade
ringswijzen met antirookinformatie op gedrag en houdingen m b t. roken bij 
jongeren vast te stellen De resultaten van deze studies geven weinig inzicht in 
het opzetten van een effectieve antirookstrategie. Evenmin geven studies, waarin 
de effecten van verschillende appeals en andere boodschapvanaties onder labora
toriumcondities onderzocht zijn duidelijke aanwijzingen Slechts enkele sugges
ties zijn uit deze studies afleidbaar Twijfelachtig is hierbij echter of ze onder 
natuurlijke omstandigheden dezelfde werking vertonen als onder laboratonum-
condities Het belangrijkste kritiekpunt enerzijds is de psychologische opvatting 
van overrcdingsprocessen, waarbij overreding als individueel proces opgevat 
wordt, d.w z. de overreedbaarheid wordt als individueel kenmerk opgevat en 
geïsoleerde individuen worden blootgesteld aan de ovenedende communicaties, 
waarna individuele effecten gemeten worden. Dit doet o ι te weinig recht aan de 
groep als factor in de overreedbaarheid van de individuele leden. 
Getracht is een alternatief voor deze psychologische benadering te ontwerpen en 
toetsingsmogelijkheden aan te geven Hierbij kwamen we tot de formulering van 
een 'social support' benadering waarbij uitdrukkelijk de rol van de peer group bij 
roken m de boodschap zelf betrokken wordt Verwacht wordt deze benadering 
effectiever zal zijn in het veranderen van rookgewoonten bij jongeren dan de tot 
nu toe gebruikelijke benadering Althans dan de benadering waarbij geen social-
support-aspecten in de inhoud zijn opgenomen. Om dit te toetsen zijn enkele 
specifieke hypothesen omtrent het verwachte effect van deze benaderingen ge
formuleerd Tot slot volgt nog een samenvatting van de hypothesen in de pro
bleemstelling. 

4 6 Samenvatting van de hypothesen in de probleemstelling 

H la De kans, dat men rookt, is groter wanneer minstens een van de ouders 
rookt en nog groter wanneer beide ouders roken dan wanneer geen van 
beide ouders roken. 
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b. Deze kans neemt bovendien toe naarmate ouders grotere hoeveelheden 
roken. 

H2 Kinderen die van hun ouders niet mogen roken zullen relatief minder 
vaak roker zijn en indien ze roker zijn minder roken dan kinderen die wel 
mogen roken. 

H3. De kans dat men rookt is groter wanneer men broers of zussen heeft die 
roken 

H4 De kans, dat men rookt, is groter naarmate het gezinsklimaat met betrek
king tot roken meer gunstig is voor roken Gezinsklimaat is hierbij een 
samengestelde variabele uit rookgedrag van ouders en dat van broers en 
zussen. 

H5. Kinderen uit gezinnen waar een discrepantie bestaat in het gedrag van de 
ouders in die zin dat ze beiden veel roken doch het kind verbieden te 
roken zullen meer geneigd zijn te gaan roken dan kinderen in gezinnen 
waar ouders veel roken en kinderen niet verbieden te roken (de discrimi
natie hypothese) 

H6. In groepen waar relatief velen roken zal roken ook vaker als teken van 
volwassenheid gezien worden dan in groepen waar weinig gerookt wordt 

H7. In groepen waann aan roken relatief sterk een groepsintegratiefunctie 
wordt toegeschreven ('roken is gezellig', goed voor contacten met ande
ren) zal de relatie tussen gaan roken en roken gezellig achten sterker zijn 
dan in groepen waar de groepsintegratiefunctie m veel mindere mate 
wordt onderschreven. 

H8. Niet-rokers die lid zijn van een groep met een sterk pro-rookklimaat, 
zullen relatief frequenter beginnen met roken dan met-rokers, die lid van 
een groep met een zwak pro-rook of anti-rookklimaat zijn. 

H9. Rokers die lid zijn van een groep met een pro-rookkLmaat zullen relatief 
vaker meer gaan roken dan rokers die lid zijn van een groep met een zwak 
pro-rook of anti-rookklimaat 

H10. In groepen waar de leiders roken zal relatief vaker een pro-rookklimaat 
heersen dan in de groepen waar de leiders niet roken 

Hl l . In groepen met een pro-rookklimaat zullen mei-rokende leden lagere 
posities innemen. Het omgekeerde geldt voor groepen meteen anti-rook
klimaat. 

Hl 2. In groepen waarvan de leiders (hogeren in status) roken zullen met-rokers 
op den duur relatief vaker ook gaan roken dan in groepen waar de leiders 
niet roken. 

H13 In groepen met een pro-rookklimaat zal een positieve samenhang optre
den tussen het aangeboden knjgen van sigaretten en status in de groep. In 
groepen met een anti-rookklimaat zal de samenhang afwezig dan wel 
negatief zijn. 

H14. In groepen met een pro-rookklimaat zal een positieve samenhang optre
den tussen het aanbieden van sigaretten en de status in de groep In 
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groepen met een anti-rookkJimaat zal geen of eerder een negatieve samen-
liang optreden. 

Hl 5. Leiders (personen met hogere status) in groepen met een pro-rookklimaat 
zullen gewoonlijk op een vroegere leeftijd begonnen zijn met roken dan 
andere leden van de peer group. 

Hl6. Leiders die roken komen relatief vaker uit een ouderlijk gezin met een 
sterk pro-rookklimaat dan rokende met-leiders. 

H17. Geslacht en rookgedrag vormen segregatiecritena voor peer groups. 
Hl 8. Op grond van reeds eerder gevonden samenhangen en vroegere onderzoe

kingen verwachten we een grotere rookincidentie. 

a. bij jongens - op jongere leeftijd (t/m 13 jaar) 
bij meisjes - op oudere leeftijd (14 jaar en ouder) 

b. naarmate men ouder is. 
с bij lagere SES van de ouders. 
d. bij leerlingen op katholieke scholen. 
e. in de stad. 
f. in het zuiden van het land. 
g. op LTS vergeleken met MAVO. 
h. op MAVO vergeleken met HAVO/VWO. 
Hl 9. Extraversie, sociabihteit en impulsiviteit zullen positief gerelateerd zijn 

aan (gaan) roken, terwijl de samenhang met neuroticisme onzeker is. 
H20. Naarmate iemand meer introvert van karakter is zal hij relatief vaker een 

geïsoleerde positie in peer groups innemen 
H21. Iemand die een geïsoleerde positie inneemt zal relatief frequenter niet of 

minder (gaan) roken (daar hij minder blootstaat aan groepsinvloed). 
H22. De samenhang tussen extraversie (of sociabiliteit) en (gaan) roken zal 

zwakker worden of verdwijnen onder constanthouding van het rookkli-
maal van de groep. 

H23. Naarmate men geneigd is schade voor zijn gezondheid te vermijden zal 
men frequenter niet dan wel minder (gaan) roken. 

H24. Naarmate men gezondheid in sterkere male als zelfbeinvloedbaar ziel, zal 
men frequenter niet dan wel minder (gaan) roken 

H25. Naarmate men betere schoolresultaten heeft zal men frequenter niet dan 
wel minder (gaan) roken. 

H26. Naarmate men meer ordelijk en net is, zal mei! frequenter niet dan wel 
minder (gaan) roken. 

H27. Gezien de resultaten in de literatuur verwachten we een positieve samen
hang met roken van 

a. de hoeveelheid zakgeld 
b alcoholgebruik 
с exposure aan rookwarcnreclame 
d. roken van leraren op school. 

en een negatieve relatie met 
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e. sporlen 
f. tanden poetsen 
g. t.v.-kijken. 
H28a. Niet-rokers met positieve houdingen tegenover roken op tijdstip 1 (tl) 

zullen relatief vaker roker zijn op tijdstip tl (t3 etc.) dan met-rokers met 
negatieve houdingen tegenover roken op tijdstip 1 

b. Rokers met negatieve houdingen tegenover roken op tijdstip 1 zullen 
relatief vaker gestopt zijn op tijdstip 2 dan rokers die roken positief 
waarderen op tijdstip 1. 

H29a. De relaties tussen houding en gedrag met betrekking tot roken zullen 
meer consistent zijn bij een ondersteunende sociale druk (b v. een nega
tieve houding bij een negatief rookkhmaat) dan bij tegenwerkende sociale 
druk (bv. een positieve houding in een negatief rookklimaat) 

b. Bij sterkere bezorgdheid voor de gezondheid zullen houding en gedrag 
meer consistent zijn dan bij een zwakkere bezorgdheid voor de gezond
heid. 

с Naarmate men moeilijker het roken kan laten zullen houding en gedrag 
minder consistent zijn. 

H30. Jongeren die niet roken en jongeren die wel roken, maar een negatieve 
houding hebben t o.v. roken zullen zich in sterkere mate blootstellen aan 
antirookinformatie dan jongeren die roken en/of een positieve houding 
hebben tegenover roken. 

H31. Rokers met een sterk positieve houding ten opzichte van roken (conso
nante rokers) zullen indien blootgesteld minder goed de titel van een 
anti rookartikel in de krant onthouden dan rokers met een negatieve hou
ding (dissonante rokers) of met-rokers, die eraan blootgesteld zijn. 

H32. Niet-rokers in groepen met een overwegend pro-rookklimaat zullen a.g.v 
de informatie eerder geneigd zijn toch te gaan roken dan niet-rokers in 
groepen met een overwegend antirookldimaat. 

H33 Correlaat van H32 Rokers in groepen met een antirookkhmaat zullen 
relatief frequenter stoppen a.g.v. de antirookinformatie dan rokers in 
groepen met een pro-rookklimaat. 

H34. Houdingen tegenover roken zullen in groepen met een pro-rookklimaat 
als gevolg van antirookinformatie eerder positiever tegenover roken wor
den terwijl deze in groepen met een antirookklimaat eerder negatiever 
zullen worden. 

H35. Onder rokers die zich in groepen met tegengestelde normen m b t roken 
(i.c lookkhmaat) bevinden, zal stoppen en weer beginnen relatief vaker 
voorkomen dan onder rokers die zich in groepen met overeenstemmend 
rookklimaat bevinden. 

H36. Jongeren die wat betreft hun roken onder 'cross-pressure' staan zullen 
relatief vaker gedrag en houding m b.t roken in de richting van de anti
rook communicatie veranderen dan jongeren die niet onder cross-pressure 
staan. 
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H37. Verandering m de richting van de communicatie zal vooral optreden 
indien het individu onder 'cross-pressure' staat als gevolg van een tegen
gesteld rookklimaat in de groepen waar hij lid van is het sterkst zal deze 
verandering zijn indien het gezin of de klas positief en de overige groepen 
negatief tegenover roken staan. Het meest negatief zal het effect zijn 
indien al deze groepen een pro-rookkJimaat bezitten (boemerangeffect). 

H38. Leden van groepen met een minder geprononceerd rookklimaat zullen 
og.v. de antirookinformatie frequenter in de richtingvan het gedrag van 
leden met hoge status veranderen. Dit impliceert dat indien personen met 
hoge status roken (of gaan roken) ook niet-rokende groepsleden frequen
ter zullen gaan roken dan bij groepsleden met hoge status die niet roken. 

H39. Naarmate peer groups een sterkere cohesie vertonen zullen normen om
trent roken meer gedeeld worden, uniform zijn. Groepen met een ster
kere cohesie zullen dus vaker een sterk pro- of een sterk antirookkhmaat 
vertonen dan groepen met een zwakke cohesie waar het rookklimaat 
frequenter gemixed zal zijn. 

H40 Naarmate peer groups een sterke cohesie bezitten zal bij een pro-rookkli-
maat antirookinformatie minder individuele gedrags/houdingsverandenng 
in de gewenste richting tot gevolg hebben dan in groepen met een zwakke 
cohesie. 

H41. Indien echter verandering optreedt onder sterke cohesie zal eerder de 
gehele groep veranderen dan individuele leden. 

H42a. De relatief geisoleerden zullen relatief minder roken m klassen met een 
pro-rookklimaat dan de met-geisoleerden. 

b. Zij zullen daarentegen relatief meer roken in klassen met een antirookkh
maat dan de met-geisoleerden. 

H43 Relatief geïsoleerde leerlingen in klassen met een overwegend pro-rook-
klimaat zullen als gevolg van antirookinformatie frequenter gedrag en 
houding in de richting van de communicatie veranderen dan meer geïnte
greerde leerlingen in deze klassen. 

H44. Individuen onder de 'social support' benadering zullen relatief vaker ge
drag en houdingen m.b t. roken in de richting van de communicatie 
veranderen dan individuen met een benadering zonder 'social support' en 
in de controle conditie 

a. Indien zij roker zijn zullen ze vaker stoppen, en vaker een negatievere 
houding ten opzichte van roken ontwikkelen. 

b. Indien zij met-roker zijn zullen ze relatief minder vaak gaan roken (de 
'recruitment rate' zal lager zijn) en zullen zij relatief stelliger beweren 
nooit te zullen gaan roken in de toekomst. 

H45. Individu en onder de 'social support' benadering zullen frequenter over de 
communicatie met anderen (vrienden) praten dan individuen onder de 
andere benadenng. 

H46. Personen onder 'social support' conditie zullen zich relatief beter de titel 
van het artikel kunnen herinneren dan personen onder de andere condi
tie. · 
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H47. Verandenngen in kennis m.b.t. de schadelijke gevolgen van roken zullen 
in beide benaderingen ongeveer geluk zijn. 

H48, De te verwachten positieve effecten van het artikel met 'sociaJ support' 
zullen vooral optreden bij een negatief en gematigd positief rookkhmaat 
in de peer group. Bij een sterk pro-rookklimaat evenwel zijn daarentegen 
sterkere boemerang effecten te verwachten. 
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Deel II 
HET ONDERZOEK 





Hoofdstuk 5 
HET ONDERZOEKSDESIGN, DE UITVOERING VAN НЕТ 

ONDERZOEK EN DE OPERATIONALISATIE 

5.7. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal nader aangegeven worden hoe de in de probleemstelling 
geformuleerde hypothesen getoetst worden (het onderzoeksdesign) Vervolgens 
wordt verslag gedaan van de concrete uitvoering van het onderzoek m η van de 
selectie van eenheden en de uitvoering van het veldwerk Ook is in dit hoofdstuk 
een beschrijving van het meetinstrumentarium en de operationalisatie van de in 
de probleemstelling aangegeven vanabelen opgenomen 

5.2. Het onderzoeksdesign 

Het onderzoeksdesign bedoeld om de hypothesen in hoofdstuk 2, 3 en 4 te 
toetsen is als volgt te omschrijven na een eerste meting van het rookgedrag, de 
kennis van en de houdingen ten opzichte van roken en een groot aantal verkla
rende vanabelen voor rookgedrag bij jongeren wordt aan elk van twee experi
mentele groepen (El en E2) een verschillende stimulus toegediend, terwijl een 
controlegroep (C) er geen ontvangt 
De twee stimuli zijn 

1 Een kranteartikel met antirookinformatie, waarin getracht wordt de lezer te 
attenderen op en te immuniseren tegen een roken bevorderende invloed van 
peer groups (zijn vrienden), ook wordt er gewezen op het belang van de 
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steun van die vrienden bij een stoppoging We noemen deze stimulus anti
rookinformatie met 'social support' (AMS) 

2 Een kranteartikel met antirookinformatie maar zonder te attenderen op en 
te immuniseren tegen de invloed van de peer groups en zonder te wijzen op 
het belang van de steun van vrienden Deze stimulus noemen we antirook
informatie zonder 'social support' (AZS) 

Getracht is de artikelen uitgezonderd het element van 'social support' zo iden
tiek mogelijk te doen zijn. Behalve 'social support' staan in beide artikelen 
daarom evenveel en dezelfde argumenten om niet te roken hoewel de lengte van 
ieder argument iets kan verschillen, te wijten aan het feit dat beide artikelen 
bijna exact gelijk van lengte moesten zijn. Er worden geen positieve kanten van 
roken opgesomd (eenzijdige argumentatie) en er wordt een gematigd angstniveau 
opgeroepen in beide artikelen. 
Een week na de toediening van de stimuli wordt een tweede meting gedaan om 
veranderingen in rookgedrag (houding en kennis) op korte termijn als gevolg van 
beide stimuli vast te stellen Tenslotte heeft na ongeveer een halfjaar een derde 
meting plaats, die effecten op lange termijn meet 
De basishypothese omtrent groepsinvloed bij individuele effecten van overre
dende communicatie houdt in dat zowel de groep als de individuele eenheden in 
het onderzoek als analyse-eenheid betrokken worden. In plaats van individuen 
worden scholen at random aan een van beide experimentele condities dan wel 
aan de controleconditie toegewezen om te zorgen dat experimentele en controle
groepen gescheiden blijven. 

Hieronder wordt het onderzoeksdesign schematisch afgebeeld (de exacte tijdstip
pen zijn later toegevoegd) 

Met behulp van dit design kunnen hypothesen van de volgende vorm getoetst 
worden 
1 Hypothesen omtrent samenhang tussen kenmerken op ieder tijdstip iedere 

meting op zich kan als cross sectional beschouwd worden 
2. Hypothesen omtrent de invloed van op tl gemeten onafhankelijke kenmer

ken op verandering rookgedrag en in houdingen en kennis m b t roken, 
opgetreden tussen tl en t2 In dit geval worden de meetresultaten van ver
schillende tijdstippen als paneldata beschouwd 

3. Hypothesen omtrent het effect van AMS en AZS op korte termijn, in for-
mulevorm 

KAMS = ( E | - b f ) - ( C C') 
KAZS = (b2 F 2 ' ) - ( C - C ) 

en hypothesen omtrent het relatieve ctfect van AMS vergeleken met AZS op 
korte termijn 

Rk = KAMS - KAZS 
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Onderzoeksdesign 'Jeugd en antirookinformatie' 

Meting 1 

(december 1975) 

Experimentele 
stimulus 

AMS- AZS- -Ma 
(mei 1975) 

Meting 2 

Meting 3 

' f 

hf 

b2'-

.E2" 

(1 week later dan 

t la) 

(± 1/2 jaar later 
dant2 december 
1976) 

Ej = experimentele groep met behandeling AZS 

E2 = experimentele groep met behandeling AMS 

С = controlegroep (zonder behandeling) 

t i = tijdstip 1 

4 Hypothesen omtrent het effect van AMS en AZS op lange termijn, in for 
mule vorm 

LAMS = (Ei-Ei") ( c - c ) 
ЕАгз^Ег-Ег-ЬСС-с'·) 

het relatieve effect van AMS vergeleken met AZS op lange termijn 

R i = LAMS - LAZS 

5 Hypothesen omtrent verschillen tussen effecten op lange en effecten op 
korte termijn in formulevorm 

VAMS = LAMS - KAMS 
VAZS = LAZS - KAZS 

6 Doordat de onderzoekssubjecten van ti tot t3 geïdentificeerd zijn is het 
mogelijk hypothesen m b.t totale effecten ι ρ ν alleen nettoeffecten (waar 
tegengestelde veranderingen - van niet roken naar roken en van roken naar 
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met-roken elkaar opheffen) te toetsen het is mogelijk de individuele turn
over binnen elke conditie te meten 

7 Daar groepen (schoolklassen en subgroepen daarin) en individuen analyse-
eenheid zijn, kunnen hypothesen getoetst worden die betrekking hebben op 
de invloed van de groep op individuele verandenngen binnen elke conditie en 
dus kunnen ook hypothesen omtrent verschillende groepsmvloeden getoetst 
worden 

Het hier aangegeven design moet gezien bovenstaande mogelijkheden tot hypo
thesetoetsing en gezien de aard van de in de probleemstelling ontwikkelde hypo
thesen geschikt geacht worden deze hypothesen te toetsen 
Opgemerkt moet worden dat het design slechts experimenteel is voorzover het 
de meting van het effect van stimulus AMS versus dat van stimulus AZS betreft 
Ten aanzien van de vaststelling van de groepsinvloed op individuele veranderin
gen in houding of gedrag is het met experimenteel noch het groepsklimaat 
(rookkhmaat in de groep) noch de groepsstructuur wordt hier door de onderzoe
ker gemanipuleerd Dit is overigens ook practisch nagenoeg onmogelijk zeker 
indien men de invloed bij natuurlijke groepen wil vaststellen d w z groepen die 
niet op kunstmatige wijze voor de doeleinden van het onderzoek gevormd zijn 
ofwel groepen waarvan het bestaan aan de proefpersonen gesuggereerd wordt 
zoals in vele laboratoriumexperimenten met groepen gebruikelijk is Er van uit
gaande dat juist primaire groepen ι с peer groups in natuurlijke omgeving effec
ten van massacommumcatieve mededelingen op individuen afhankelijk van de 
groepscultuur en -structuur modificeren is het niet zinvol ter toetsing van deze 
hypothesen een laboratoriumexperiment op te zetten 

5.3. Selectie van de onderzoekseenheden 

Bij de selectie van de onderzoekseenheden werden de volgende criteria gehan
teerd 
1. Het zo optimaal mogelijk voldoen aan de eisen van het onderzoeksdesign 
2 De geschiktheid van de eenheden voor analyse op meerdere niveaux (indivi

du- en groepsniveau) 
3. Het optimaliseren van de mogelijkheid de resultaten landelijk te generaliseren 

naar de populatie van jeugdigen 
4 De door het beschikbare budget gestelde grenzen aan aantal en spreiding van 

de onderzoekseenheden. 

Met inachtneming van deze criteria, hebben de volgende overwegingen geleid tot 
de selectie van de onderzoekseenheden 
a Daar de belangrijkste toename van rokers bij jongeren plaats heeft m de 

leeftijd van 12-16 jaar, is besloten deze leeftijdsgroep in het onderzoek op te 
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nemen (komt overeen met de eerste, tweede en derde klas van het voortgezet 
onderwijs). 

b. Er werd gestreefd naar voldoende eenheden voorde analyses Dit betekende 
dat zowel voldoende eenheden op individueel niveau (leerlingen als op 
groepsniveau (schoolklassen) geselecteerd moesten worden. 
Het maximaal haalbare aantal was bij het beschikbare budget en de (onder с 
en d te bespreken) methode van selectie 90 klassen van onceveer (geschat) 
25 leerlingen gemiddeld per klas dus een totaal van 2250 leerlingen (geschat). 

с Besloten werd om slechts enkele schooltypen in het onderzoek op te nemen 
(HAVO/VWO, MAVO en LTS) opdat in de experimentele condities voldoen
de klassen van ieder type aanwezig zouden zijn Bovendien kunnen deze 
schooltypen tot de meest voorkomende in Nederland gerekend worden. 

d Om landelijke generalisatie per schooltype mogelijk te maken werd gestreefd 
naar een zo representatief mogelijke spreiding van deze klassen over Neder
land. Een gewone toe valsstee kproef bleek technisch en budgettair niet haal
baar Indien alle (dassen in de drie schooltypen de populatie zouden vormen 
waaruit de steekproef aselect getrokken zou worden, zou eerst een lijst van 
alle klassen in de populatie opgesteld moeten worden, bovendien zouden 
mogelijkerwijs 90 scholen in het onderzoek betrokken worden Dit zou on
overkomelijke budgettaire en technische moeilijkheden met zich mee ge
bracht hebben. Daarentegen bleek een getrapte steekproeftrekking (een vorm 
van multi-stage sampling) haalbaar. Hierbij zouden uit tevoren geselecteerde 
distneten telkens 6 scholen at random (2 van elk type) geselecteerd worden, 
vervolgens zouden per school at random een eerste, een tweede en een derde 
klas geselecteerd worden Besloten werd deze laatste methode te hanteren 

5 4 Uitvoering van het onderzoek 

Eerst werden vijf districten geselecteerd deze werden zo gekozen dat een goede 
spreiding over het land verzekerd was Den Haag en omgeving, Maastricht en 
omgeving, Nijmegen en omgevin", Utrecht en omgeving en Groningen en omge
ving resp het Westen, Zuiden, Oosten, Midden en Noorden van het land verte
genwoordigend. Per district werden at random telkens 2 scholen van ieder type 
(HAVO/VWO, MAVO, LTS) uit de in dat district aanwezige scholen van ieder 
type geselecteerd. Van de aangezochte scholen weigerde slechts een school mede
werking te verlenen Deze werd vervangen door een at random gekozen school 
van hetzelfde type uit hetzelfde district Per school werden een eerste, een 
tweede en een derde klas geselecteerd Deze selectie was willekeurig, op één 
aspect na het enige criterium was dat klassen gekozen werden die in die periode 
van 12 tot 23 december 1975 geënquêteerd konden worden doordat een lesuur 
daarvoor vrij gemaakt kon worden Het bleek bij acht scholen met mogelijk in de 
betrokken penode een eerste, een tweede én een derde klas te enquêteren Op 
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deze scholen werden dan soms twee klassen van hetzelfde leerjaar geselecteerd, 
op twee scholen zelfs drie klassen van hetzelfde lecqaar (eenmaal drie eerste en 
eenmaal drie tweede klassen). Doordat het vooral derde klassen waren die niet 
gerealiseerd konden worden zijn deze het meest ondervertegenwoordigd (25 
i.p ν 30), terwijl alleen de tweede klas oververtegenwoordigd is (36 ι ρ ν 30) 
Het aantal eerste klassen is ongeveer gelijk aan het geïntendeerde aantal (29 i.p v. 
30). 
De eerste meting (vragenlijst I) werd in de periode 12 t/m 19 december 1975 
verricht. 
Door goed getramde enquêteurs werd na een korte introductie de vragenlijst aan 
alle aanwezige leerlingen in de klas uitgereikt met het verzoek deze in te vullen 
De enquêteur instrueerde de leerlingen over de wijze van invullen Er was bij 
deze klassikale methode van enquêteren enige zij het zeer geringe uitval (bv 
doordat leerlingen ziek waren) De enquêteur had als taak vast te stellen hoeveel 
leerlingen in een klas aanwezig waren en hoeveel er volgens de opgave van de 
schooldirecties of leraren zouden zijn indien de klas compleet was, zodat van 
elke klas bekend is hoeveel leerlingen er ontbraken 
Alvorens te besluiten tot de realisatie van de tweede fase van het experiment was 
een analyse van de gegevens van de eerste meting vereist m η om na te gaan of 
de contextuele variabele, die voor dit doel het belangrijkste werd geacht, m η 
rookgedrag in de klas voldoende spreiding vertoonde Om effecten van een va
riërend rookklimaat in de groep op de individuele effecten van overredende 
communicatie te kunnen vaststellen is het uiteraard nodig dat er variatie in 
rookklimaat is van groep tot groep (subgroep tot subgroep). Bij de analyse van 
de eerste gegevens bleek dat het geval de spreiding van percentage rokers m de 
klas hep van 0 procent tot 68 procent, subgroepen bleken te variëren van 0 
procent tot 100 procent rokers Besloten is daarop het experiment zoals gepland 
voort te zetten. Na het bepalen van de stimuli (de beide kranteartikelen) werden 
deze in samenwerking met de Volkskrant tot twee 'normale' volkskrantartikelen 
herschreven. Vervolgens werden deze artikelen door de Volkskrant gedrukt in 
een 'normale krant •' (van 18 mei 1976) Hiermee werd getracht zo natuurlijk 
mogelijk massacommunicatie te simuleren 

De scholen zijn vervolgens 'gematched' op de volgende kenmerken Schoolsoort 
en de rookincidentie in de klassen (dwz het percentage rokers in de klassen) 
Hierbij werden 3 scholen van hetzelfde type en met (ongeveer) dezelfde rook-
incidenties in de dne klassen bij elkaar geplaatst Bij ieder schooltype verkregen 
we aldus 3 groepen van 3 scholen die qua rookincidentie ongeveer gelijk waren, 
de laatste groep van elke matching procedure bevatte overigens de scholen die 
het minst met elkaar overeenkwamen. Elk van de scholen van iedere groep van 
gelijksoortige scholen werd at random aan de ene experimentele conditie (AMS) 
dan wel aan de andere (AZS) danwei aan de controleconditie toegewezen Er 
bleven nu drie scholen over (een van elk type) die alle drie (extra) aan de 
experimentele groep (AMS) werden toegewezen Achteraf gezien was dit een 

1) Di. krant was up hul artikü na icknlitk aan dii. van 18 mu 1976 ook was op tli, 
voorpagina h u woord silioolLditn totgcvoLgd 
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gelukkige omstandigheid doordat deze conditie relatief veel uitval vertoonde (zo 
viel een MAVO-school geheel uit) en het verlies enigszins door de extra toewij
zing gecompenseerd kon worden 

Toediening van experimentele stimuli 

De op 18 mei 1976 gedrukte kranten werden 19 mei 1976 naar de experimentele 
scholen gezonden met daarin het artikel met of zonder 'social support' naar 
gelang de school zich in de betrokken experimentele conditie bevond Om zo 
goed mogelijk het vrijwillige karakter van exposure aan massacommunicatie (i с 
de krant) te doen uitkomen, werd de krant aan de leerlingen uitgereikt, zonder 
dat er enige dwang werd uitgeoefend om deze te lezen. In feite werden leerlingen 
verzocht deze na schooltijd te lezen Wel werd er bij het uitreiken op gewezen 
dat er een artikel over roken op pagina 3 stond Hoewel oorspronkelijk nage
streefd werd om de krant zoveel mogelijk op dezelfde dag als hij gedrukt werd 
uit te reiken aan de leerlingen bleek dit niet realiseerbaar om twee redenen 
1 De expeditie van de Volkskrant kon de kranten omdat ze later gedrukt 

werden dan de eigenlijke editie niet op dezelfde dag bezorgen 
2. Om de effectmeting voor alle leerlingen zo gelijk mogelijk te doen zijn moest 

het tijdsverloop tussen de blootstelling aan de experimentele stimulus en de 
meting van het effect voor alle leerlingen zoveel mogelijk exact gelijk zijn In 
verband met de veronderstelling dat de werking van 'social support' niet 
onmiddellijk op zou treden maar na enige tijd is besloten de eerste meting af 
te nemen precies een week na de blootstelling aan de stimulus. Daar het op 
dezelfde dag enquêteren op alle scholen technisch onmogelijk was (beschik
baarheid enquêteurs, beschikbaarheid van de klassen, openingen in het les-
rooster) moest ook de stimulus op verschillende tijdstippen in verschillende 
scholen toegediend worden een week voor de enquête Aan de schooldirec
ties werd verzocht de krant aan de in het onderzoek betrokken leerlingen uit 
te reiken zoveel mogelijk exact één week voor de dag dat de tweede enquête 
zou worden afgenomen Hoewel de stimulus niet op exact hetzelfde tijdstip 
op aJle scholen tegelijk uitgereikt is, is er toch naar gestreefd de tijdstipver-
schdlen tussen scholen wat betreft uitreiking te minimaliseren. De enquête 
penode werd daartoe beperkt tot twee weken (de laatste week van mei en de 
eerste week van juni 1976). 

Deze procedure is bij de meeste scholen geschikt gebleken Toch hebben zich 
enkele problemen voorgedaan In zes klassen in de expenmentele condities werd 
geen krant uitgereikt, mogelijkerwijs doordat de oorspronkelijke klassen niet 
tijdig in hun geheel bereikt konden worden 
Om waarschijnlijk dezelfde reden zijn nog eens vijf klassen, waarvan twee op een 
HAVO-school, en resp een en twee klassen op twee MAVO-scholen uitgevallen. 
De eerste groep uitval, die ten onrechte niet aan de expenmentele stimulus is 
blootgesteld, is verwijderd uit de experimentele groep, zij is echter niet zonder 
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meer aan de controlegroep toegevoegd In die gevallen waar experimentele effec
ten getoetst worden zijn ze buiten beschouwing gelaten Bij de panel-analyses 
zijn ze wel opgenomen in tegenstelling tot de tweede groep uitvallers die in beide 
gevallen uitvielen Een gedeelte van de uitval in de experimentele groep, kon 
opgevangen worden door de extra toewijzing van 9 klassen aan de experimentele 
conditie met 'social support', de conditie waar de meeste uitval plaats had. Ter 
completering een school (MAVO) viel uit doordat de tweede enquête niet tijdig 
voor het einde van het schooljaar afgenomen kon worden Bovendien viel op een 
MAVO (4) een klas uit door de tweede keer medewerking te weigeren Op een 
LTS tenslotte viel een klas uit doordat de leerlingen over andere klassen ver
spreid waren de klas zelfwas opgeheven 
De schade door uitval heeft vooral de MAVO scholen getroffen De schade voor 
de HAVO is daarentegen nihil, doordat hier de uitval in de extra toegewezen 
school (07) plaats had Voor de LTS is de schade met geheel herstelbaar In 
onderstaande tabel (5 2) treft men de matching van de scholen aan, de condities 
waaraan ze at random zijn toegewezen en de uitval. In tabel 5 1 wordt het 
percentage rokers per school en per klas aangegeven (na meting I), waarop de 
matching is gebaseerd 

Tabel 5 1. - Percentage rokers per klas naar schoolsoort 

HAVO/VWO 

nr. klas 
school 1 2 3 

5 4 4 30 
6 12 4 0 
7 14 57 5 
8 4 5 38 

17 4 32 25 
18 0 0 22 
23 25 13 42 
24 17 29 36 
29 10 38 24 
30 8 8 8 

MAVO 

nr. klas 
school 1 2 3 

3 35 17 42 
4 19 47 48 
9 21 17 52 

10 7 15 42 
15 9 23 36 
16 8 17 41 
21 46 24 19 
22 32 68 46 
27 28 23 48 
28 0 19 50 

LTS 

nr. klas 
school 1 2 3 

1 9 56 59 
2 41 63 29 

11 54 50 53 
12 39 60 44 
13 0 22 52 
14 16 28 45 
19 29 33 20 
20 33 52 50 
25 31 50 54 
26 23 33 50 

De groep scholen waar school 19 toebehoort was problematisch ten Ie doordat de 
matching slecht was en ten 2c doordat school 19 drie eerste klassen bevatte Het 
lijkt daarom alleszins gerechtvaardigd in deze groep school 19 te vervangen door 
school 1 die oorspronkelijk tot dezelfde (slecht) gematchte groep behoorde en 
die door extra toewijzing in dezelfde conditie terechtkwam Naast de uitval van 
gehele klassen door opsplitsing, weigering ed is er een ZIJ het veel beperktere 
uitval van individuele leerlingen, welke optrad als gevolg van ziekte op het mo 
ment van de enquête dan wel door het niet meer tot de klas of school behoren 
van de leerling In totaal bedraagt die uitval slechts een paar procent 

118 



Tabel 5 2- Matching van de scholen, toewi/zing aan de condities en aantal 
klassen uitval per school (tussen haak/es) 

Matches 

Ml 

M2 

M3 

Rest 

HAVO/VWO 

E 2 F, С 

MAVO 

E 2 Ej С 

LTS 

Ъ E, С 
SCHOOLNUMMER ι 

5 8 18 

6 17 30 

29 23 24 

7(2) 

9(1) 27 3 

10(1) 15(1) 16 

4(2) 22 21 

28(3) 

20 12 25 

13 26(2) 14 

19(3) 2 11 

KD 

De tweede enquête werd op dezelfde wijze als de eerste keer (klassikaal) afgeno
men, echter de introductie was enigszins anders geformuleerd om de leerling ook 
deze tweede keer tot medewerking te bewegen 
De derde meting werd in december 1976 verricht Deze derde meting was anders 
van karakter dan de vonge klassikale enquêtes door enquêteurs bleken niet goed 
mogelijk door de bij vele scholen nogal grote verspreiding van de leerlingen uit 
dezelfde klas van vong leerjaar over verschillende klassen in het nieuwe leerjaar 
Er bleken twee mogelijkheden de derde meting te verrichten binnen het beschik
bare budget 
Ie De schooldirecties verzoeken zelf op hun school de enquête te organiseren en 

af te (doen) nemen Door de namen van de leerlingen die bij de eerste en de 
tweede enquête verkregen waren op de vragenlijst te plaatsen kon de school
directie nagaan welke leerlingen in welke klas terechtgekomen waren, en de 
vragenlijsten aflaten nemen bij de juiste leerlingen 

2e Daar ons de adressen van de meeste leerlingen ter beschikking stonden (uit 
de eerste enquête) kon de vragenlijst ook per post aan de leerlingen ter 
invulling en retournermg toegestuurd worden 

Een van de grote nadelen van enquêtes via de post is de meestal grote uitval (tot 
70 procent toe) Besloten werd daarom de eerste methode te olgen en de 
schooldirecties te verzoeken de enquête zelf te organiseren Ondanks de toch wel 
veel moeite die de directies zich moesten getroosten bleken bijna alle scholen 
bereid hieraan mee te werken Aan hen werden de vragenlijsten met de namen 
van de betrokken leerlingen en een enquêteursinstructie toegezonden De 
enqucteursmstructie had betrekking op de introductie van deze derde enquête 
bij de leerlingen en de wijze van invullen van de vragenlijsten 
Op twee scholen kon de enquête niet op tijd georganiseerd worden en de direc
ties konden hun medewerking dus niet toezeggen Om de uitval zoveel mogelijk 
te beperken, werd besloten voor deze twee scholen de tweede methode toc te 
passen en de leerlingen thuis een vragenlijst toe te sturen 

Aan de vragenlijst werd een introductie en mvuhnstructie gelijk aan die voor de 
eerste methode toegevoegd Hoewel de uitval bij deze laatste methode zoals 
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verwacht groter was, was de uitval relatief toch gering voor een enquête per post. 
In totaal kwamen 66 procent van de verzonden vragenlijsten terug. Bij de ene 
school (23) was dit percentage hoger nl. 72 procent dan bij de andere (13) waar 
60 procent van de verzonden vragenlijsten geretourneerd werd De uitval bij de 
eerste methode was echter veel geringer en ligt op ± 10 procent 
Oorzaak van de uitval bij de eerste methode was vooral het voortijdig verlaten 
van de school. Een enkele maal was ook ziekte of weigenng oorzaak van de 
uitval. Een school tenslotte viel uit doordat de vragenlijst niet binnen de gestelde 
termijn afgenomen konden worden (71 leerlingen) 

Conclusie 

De uitvoeringvan dit onderzoek, dat dne opeenvolgende metingen op 30 scholen 
omvatte, mag ondanks de beperkte financiële middelen geslaagd genoemd wor
den Dit is niet in het minst te danken aan de grote bereidheid van de scholen om 
mee te werken aan het onderzoek en tevens aan hun daadwerkelijke inspanning 
(vooral bij de derde benadering) om dit onderzoek zo goed mogelijk te doen 
slagen. Wel geen enkel sociaal wetenschappelijk onderzoek dat meerdere metin
gen doet bij dezelfde individuen kan uitval geheel vermijden met alle factoren 
kunnen bij een sociaal veldexpenment gecontroleerd worden. In ons geval wer
den lesroosters verschoven, klassen opgesplitst, waren leerlingen van school af of 
ziek. Er is echter naar gestreefd de uitval tot een minimum te beperken en we 
menen te mogen stellen daarin geslaagd te zijn voorzover bij de tweede meting 
t.o.v. de eerste een uitval van slechts ongeveer 10 procent optrad De uitval van 
de derde meting t o v. de eerste is ongeveer 20 procent. De uitval bij de eerste 
meting (d.w.z. het bereikte aantal leerlingen in de klas versus het geïntendeerde 
aantal - de hele klas) is verwaarloosbaar klem (± 3 procent). 

5.5. Operai io na lisa tie van de in het onderzoek opgenomen variabelen 

De operationalisatie van de in de probleemstelling aangegeven variabelen - het 
meetinstrumentarium - behoort tot het onderzoeksdesign en is daarom opgeno
men in dit hoofdstuk 
Nu is het niet nodig de ratio voor de wijze van vaststelling van elke variabele te 
bespreken De bedoeling van deze paragraaf is vooral die operationahsaties welke 
niet direct duidelijk of inzichtelijk zijn nader toe te lichten Voor operationalisa
tie van de overige vanabelen zij verwezen naar de vragenlijsten in de bijlagen 
Deze laatste variabelen zullen evenwel hier volledigheidshalve vernoemd worden 
De variabelen zijn in aansluiting op voorafgaande hoofdstukken in 5 categorieën 
indeelbaar 
1 gedrag, houding en kennis m b t roken 
2 sociaal-structurele variabelen 
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3 vanabelen die betrekking hebben op de directe sociale omgeving 
4 persoonlijkheidskenmerken 
5 ovenge variabelen 
in deze volgorde zullen de operationahsaties aangegeven worden 

5 5 1. Gedrag, houdingen en kennis m.b t. roken 

a Rookgedrag 

Het vaststellen van rookgedrag lijkt op het eerste gezicht eenvoudig maar is dit 
allerminst de studies waarin tot nu toe rookgedrag gemeten is verschillen onder-
ling sterk op het punt wie wel en wie met als roker beschouwd moet worden zo 
wordt door sommigen iemand roker genoemd indien hij een of meer sigaretten 
per week rookt (Horn e a 1959, Bothwell 1959, Fokkens 1960, Corndan 1963, 
Koluchova e a 1963, Carr 1965, Von Hamack e a. 1967, Wafelbakker 1968, 
Bynner 1969) Anderen gebruiken het criterium van minstens 5 sigaretten per 
week (Chave en Schilling 1959) In weer andere studies wordt de roker gedefi-
als degene die zichzelf tegenwoordig als roker beschouwt onafhankelijk van het 
feit hoeveel hij rookt (Boyle 1968, Drogendijk 1975, Kelson e a 1975) 
Volgens Salber e a. (1963) en Borland en Rudolph (1975) is iemand een roker 
die minstens 10 sigaretten gerookt heeft in het verleden en zich op het tijdstip 
van de studie als roker beschouwt. Williams (1973) beschouwt degene die de 
week voor de enquête gerookt had als roker Bij verschillende auteurs is het met 
duidelijk hoe zij roken definieren Levitt en Edwards (1970), Laoye e a (1972) 
beschouwen degenen die dagelijks of regelmatig zij het met dagelijks roken als 
rokers. De categone 'met-rokers' wordt vaak opgesplitst naar nooit-rokers en 
ex-rokers of 'triers' (Bynner 1969) terwijl de categorie rokers vaak opgesplitst 
wordt in 'gelegenheidsrokers' en 'regelmatige rokers' ('occasional smokers' of 
'regular smokers') In de literatuur worden weinig eenduidige criteria gehanteerd 
welke de keuze voor de een of andere methode van vaststelling zou rechtvaardi
gen Wanneer men echter het rookgedrag tussen de verschillende studies wil 
vergelijken, is een gelijke definitie van groot belang 

Ook zal de definitie afhankelijk zijn van datgene wat men wil verklaren wil men 
verklaren of iemand ooit gerookt heeft dan wel of hij tegenwoordig (nog) rookt 
of de hoeveelheid welke hij rookt of wil men in alle drie deze variabelen inzicht 
verkrijgen9 Het doel van deze studie is het laatste Niet alleen het 'tegenwoor-
dig-roken' maar ook de gerookte hoeveelheid sigaretten zijn per hypothese ver
klaarbaar vanuit vooral gezins- en peer groupsinvloeden evenals de verandering 
van het nooit gerookt hebben (bij de eerste meting) naar ooit gerookt hebben bij 
de tweede meting. 
We zullen in deze studie de volgende vanabelen afzonderlijk naast elkaar in de 
analyse betrekken 
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1 het al dan met ooit gerookt hebben 
2 het al dan met tegenwoordig roken (naar eigen definitie) 
3 rookfrequentie 
(Rookgedrag wordt in vragenlijst I gemeten door de vragen 6 en 9 t/m 13, in 
vragenlijst II door de vragen 5 t/m 7 en in vragenlijst III door de vragen 4 t/m 6 ) 

b Intentioneel rookgedrag 

Niet alleen feitelijk rookgedrag maar ook intentioneel gedrag kan duiden op een 
invloed van factoren die rookgedrag bepalend kunnen zijn zoals peer group 
invloed en gezinsinvloed Niet-rokers in overwegend rokende groepen zullen rela
tief vaker erover (gedacht hebben) denken te gaan roken dan met rokers in 
overwegend met-rokende groepen Groepen waarin een positief rookkhmaat 
heerst kunnen dus evenzeer intentioneel rookgedrag bevorderen als feitelijk 
rookgedrag In de literatuur, uiteraard voor zover mij bekend, wordt nergens 
getracht zoiets als intentioneel rookgedrag te meten, hoewel dit toch een belang
rijke predispositie lijkt te zijn voor het in de toekomst gaan roken, het zoeken 
naar verklaringen voor intentioneel rookgedrag bij de met-roker lijkt ons zinvol 
toe voorzover het inzicht geeft in een positieve dan wel negatieve gerichtheid van 
de met-roker t a ν roken en wellicht een conditie vormt voor het daadwerkelijk 
gaan roken 

Getracht is dit intentioneel rookgedrag te meten m b ν de vragen 22 en 23 in 
vragenlijst I, 11 en 12 in II en 10 en 11 in III Niet alleen het intentioneel 
rookgedrag van de met-roker, maar ook het intentioneel met-rookgedrag van de 
roker is relevant of en in hoeverre hij wil ophouden met roken zal evenals 
feitelijk rookgedrag onder invloed staan van rokenbevorderende of belemmeren 
de factoren (vgl vraag 20 in vragenlijst I, vraag 9 in vragenlijst II en vraag 9 in 
vragenlijst III) 

Het op willen houden met roken zal o m afhangen van de mate waarin men zijn 
roken gevaarlijk vindt voor zijn gezondheid, de mate waarin men denkt op te 
kunnen houden (de mate van verslaafdheid) en het rookklimaat en de omgeving 
waarin men verkeert en overige sociaal structurele en psychologische factoren 
Voor de mate waarin men roken gevaarlijk vindt en de mate waarin men denkt 
op te kunnen houden zijn de vragen 19 en 21 m vragenlijst I, 9 en 11 in II en 7 
en 9 in III geformuleerd 
Het is mogelijk dat antirookcampagnes meer (direct) effect hebben t a ν de 
verandering in 'intentioneel gedrag mb t roken' dan in het feitelijk rookgedrag 
Een relevante vraag is dan door welke factoren wordt dit intentionele gedrag 
geconcretiseerd in al of met roken (naar gelang de intentie) 
Oi weerspiegelt het intentionele gedrag in sterke mate de houding welke men 
als roker of met roker tegenover roken heeft. 

Conclusie de eerder geformuleerde hypothese m b t het rookgedrag zullen 
behalve wb het feitelijk rookgedrag ook wb het intentionele rookgedrag 
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onderzocht moeten worden Daarnaast zal onderzocht moeten worden of en 
onder welke condities intentioneel gedrag m b t roken inderdaad gerelateerd is 
aan het in de loop van de tijd gaan roken of ophouden met roken 

с De rookhistone 

Onder de rookhistone verstaan we de reeks van gebeurtenissen in het verleden 
welke op iemands rookgedrag betrekking hebben Om een inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van de rookgewoonten m het verleden en de rol die diverse invloe
den daarbij gespeeld hebben hebben in vragenlijst I de vragen 7, 8, 9, 14, 15,16 
en 17 op feitelijke gedragingen en gevoelens tijdens de rookhistone betrekking 

d Houdingen tegenover roken 

Houdingen en kennis m b t roken zijn in veel mindere mate onderwerp van 
studie geweest dan rookgedrag zelf o a Bynner (1969), Donald (1967), Hom 
(1960), Cartwnght en Thompson (1960) hebben kennis en houdingen m b t 
roken in hun onderzoek betrokken 
Onder houding tegenover roken verstaan we hier de min of meer duurzame 
stellingname tegenover roken Roken kan verbonden zijn met een aantal positief 
gewaardeerde zaken zoals roken is gezelligheidsbevorderend, verhoogt de feest 
stemming e d Daarnaast kan roken positief gewaardeerd worden doordat roken 
voor de jeugdige een anticipatie betekent op zijn rol als volwassene roken is 
stoer, roken is een teken van volwassenheid e d 
Roken kan verbonden zijn met een aantal negatief gewaardeerde zaken zoals 
roken is slecht voor de gezondheid, roken is slecht voor je conditie De évalua 
lieve stellingname tegenover roken zal nu een resultante zijn van de som van 
positief gewaardeerde en negatief gewaardeerde elementen, hierbij moet rekening 
gehouden worden met het feit dat het relatieve gewicht van de elementen t o ν 
elkaar in het evaluatieve eindoordeel over roken moeilijk exact vaststelbaar is In 
eerste instantie zullen daarom slechts de afzonderlijke dimensies van evaluatieve 
cognities in de analyse opgenomen worden Om deze afzonderlijke dimensies te 
meten zijn een aantal items geformuleerd (vgl vraag 25 in vragenlijst I, 14 in II 
en 13 in III) Nagegaan zal worden m b ν factoranalyse of bovenvermelde di 
mensies ('gezelligheid', 'volwassenheid' en 'gevaarlijkheid') ook empirisch aange 
loond kunnen worden 

Kennis mbt roken 
Behalve de evaluatief cognitieve elementen t o ν roken zijn er enkele meer des 
criptieve cognities (knowledge) over de gevaren m η de bekendheid met de 
schadelijke gevolgen van het roken (longkanker, hart en vaatziekten) en het 
verslavende karakter van het roken Hoewel dit descriptieve cognitieve elementen 
genoemd kunnen worden, zijn ze door de relatie met gezondheidsbedreiging 

123 



zeker met 'evaluatieloos', of ze onderscheiden zijn van de evaluatieve dimensie 
zal blijken indien ze in de factoranalyse als afzonderlijke dimensie naar voren 
komen 
Hoewel kennisverandermg en attitudeverandering met elkaar verbonden zijn is 
vanuit de kennisverandering niet zonder meer de aard en de wijze van attitude 
verandering te voorspellen Zo is het mogelijk dat een effect t.av kennis agv 
overredende communicatie niet weerspiegeld wordt in een verandering in de 
houding tegenover een object 

5 5 2 Sociaal-structurele vanabelen 

De operationahsatie van sociaal structurele variabelen levert doorgaans mmder 
problemen op hetzij doordat deze kenmprken betrouwbaar/valide vastgesteld 
kunnen worden en direct meetbaar zijn, hetzij doordat veel standaard procedures 
bestaan voor de vaststelling ervan (bv SES, urbanisatiegraad van de woonplaats 
e d ) . 
Het is daarom met nodig uitvoerig op de operationahsatie van deze vanabelen in 
te gaan 
De volgende structurele variabelen zijn opgenomen 
1 leeftijd (vraag 2 in vragenlijst I, II en III) 
2 geslacht (vraag 3 in vragenlijst I, II en III) 
3 SES van de ouders, gemeten door het beroepsniveau van de vader (vraag 5 in 

vragenlijst I) 
4. beroepssector waarin de vader werkzaam is 
5 godsdienst, gemeten aan de godsdienstige richting van de school 
6 stad en platteland, gemeten aan urbanisatiegraad van de woonplaats (vraag 4 

in vragenlijst I) 
7 regio, gemeten aan regio waarin de school zich bevindt, Westen, Zuiden, 

Midden, Noorden en Oosten van het land, dichotoom Zuiden/Oosten versus 
Westen, Midden en Noorden van het land 

8 opleidingsniveau van de school, gemeten aan de schoolsoort, van laag naar 
hoog resp LTS, MAVO, HAVO/VWO 

Bij de operationahsaties van de variabelen 3 tot en met 5 zal enige toelichting 
gegeven worden, de overige spreken voor zich 

ad 3 SES 

Volgens Bewley e a (1973) moet de SES met, zoals in studies over roken bij 
kinderen gebruikelijk is, vastgesteld worden aan de hand van de antwoorden van 
de kinderen maar door de ouders zelf als informanten te gebruiken Hoewel het 
laatste mogelijk de betrouwbaarheid vergroot is dit in een konkreet onderzoek 
naar rookgewoonten onder jongeren vaak moeilijk te reahseren, het houdt min
stens een verdubbeling in van respondenten (jongeren en minstens een van de 
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ouders) en zelfs meer dan een verdubbeling van de kosten - kinderen kunnen 
(klassikaal) op school geënquêteerd worden Deze klassikale enquête is relatief 
goedkoop Uit onderzoek blijkt bovendien dat de betrouwbaarheid van de vast
stelling van de SES van de ouders aan de hand van de rapportering door kinderen 
redelijk is 
St John (1970) komt tot de conclusie dat rapportering door kinderen van het 
onderwijsniveau van de ouders onbetrouwbaar is en niet gebruikt mag worden als 
indicator voor ouderlijke status Echter uit een onderzoek van Kerckhoff e a 
(1973) blijkt dat de betrouwbaarheid stijgt naarmate kinderen in een hogere klas 
zitten Zo blijkt bij blanke leerlingen van de 6e klas lagere school de correlatie 
tussen de opgave van de ouders en die van de kinderen m b t de opleiding van de 
moeder r = 65, m b t de opleiding van de vader r = 72 en m b t het beioep 
van de vader r = 80 te bedragen Voor de leerlingen van de derde klas voortgezet 
onderwijs zijn deze correlaties resp 90, 83 en 92, voor die van de zesde klas 
voortgezet onderwijs resp 84, 89 en 93 Bij niet blanke leerlingen lagen deze 
correlaties overigens overal veel lager De resultaten suggereren dat rapportering 
van het beroep van de vader een betrouwbaarder indicator is tenminste voor 
blanke leerlingen - dan de rapportering van de opleiding van de vader en de 
moeder 

Daar het in dit onderzoek niet mogelijk is de SES via de ouders zelf vast te 
stellen, zal in dit onderzoek het beroep van de vader, zoals gerapporteerd door 
de leerlingen als indicator voor SES gebruikt worden 
Het door de leerlingen opgegeven beroep wordt gekodeerd in 6 categorieën die 
het beroepsniveau van de vader aangeven van laag naar hoog 1 ongeschoolde 
arbeid, 2 geschoolde arbeid, 3 lagere employees, 4 kleine zelfstandige, 5 mid 
delbare employees en 6 hogere beroepen Deze indeling en de codering van ieder 
beroep in de 6 categorieën geschiedt volgens een gestandaardiseerde methode, 
ontwikkeld door het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen (Van 
Westerlaakea 1975) 

ad 4 arbeidssector 
Via een methode ontwikkeld door het ITS (Van Westerlaak e a 1975) wordt 
eveneens aan de hand van het door de leerlingen opgegeven beroep van de vader 
de arbeidssector, waarin de vader werkzaam is, vastgesteld Deze indeling omvat 
9 categorieën ni 1 industriële en ambachtelijke beroepen, 2 handel en verkeer, 
3 administratie, financien, organisatie en beheer, 4 verzorgende beroepen, 5 
medische en sociale beroepen, 6 onderwijs, 7 agrarisch verzorging van planten 
en dieren, 8 bestuurlijke (voorzover niet onder 3) gezagshandhavend, militair 
e d , 9 artistiek, wetenschappelijk (voorzover met vallend onder voorafgaande 
klassen), massacommunicatie, recreatie, eredienst 
N В Deze variabele is opgenomen om te zien of de arbeidssector waarin de vader 
werkzaam is wellicht van invloed is op rookgedrag bij jongeren Deze variabele is 
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overigens in de literatuur voorzover mij bekend niet onderzocht in relatie met 
rookgedrag bij jongeren 

ad 5 godsdienst 
De godsdienstige richting van een school houdt uiteraard met in dat alle leerlin
gen ook die godsdienstige richting aanhangen Wel behoort het overgrote deel 
van de leerlingen tot deze godsdienstige richting 
De godsdienstige richting van een school is een groepskenmerk, dat vertaald 
wordt op individueel niveau een contextueel kenmerk, uit de analyses van Fok-
kens (1960) en Horn (1959) blijkt met dat deze wijze van vaststelling tot andere 
resultaten leidt dan die waarbij de godsdienst van de ouders als contextueel 
kenmerk gebruikt wordt 

ad 6 stad en platteland 
De urbanisatiegraad der woongemeenten is vastgesteld aan de hand van de classi
ficatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 januari 1973 (CBS 
1973) volgens de categorie-indeling van het CBS (1960) De urbamsatiegraad 
omvat de volgende (hoofd-)categorieen met hun kenmerken 
Categorie A Plattelandsgemeenten 
- bevolkingsdichtheid minder dan 300 per km2 
- grootste woonkern telt minder dan 5000 inwoners 
Categorie В Verstedelijkte plattelandsgemeenten 
- beroepsstructuur van de bevolking overwegend met-agrarisch 
- doch als nederzetting landelijk aanzien 
Categorie С Stedelijke gemeenten 
- kenmerken dicht aaneengesloten bebouwing en bevolkingsdichtheid meer 

dan 2000 per km2 
- binnen bebouwde kom woont minstens 70 procent van de totale gemeente

lijke bevolking 
- gering percentage agrarische beroepsbevolking, in het algemeen minder dan 

10 procent 
- aanwezigheid van typische stedelijke diensten en instellingen 

5 5. i De directe sociale omgeving 

De directe sociale omgeving van jongeren wordt voor een groot gedeelte door het 
ouderlijk gezin en de peer groups gevormd De operationalisatie van vanabelen 
m b.t. de directe sociale omgeving is vooral wat de peer groups betreft ingewik
kelder dan de vorige operationalisaties Daarom zal er ook iets uitvoeriger op 
worden ingegaan. 
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5.5 3 1 Variabelen m.b t het ouderlijk gezin 

Om de invloed van (de leden vjn) het ouderlijk gezin vast te stellen is gevraagd 
naar het rookgedrag van de ouders - of ieder van beiden rookt en zo ja hoe 
veel - (vgl vraag 28 a en b, 29 a en b in I) Het is de bedoeling een additieve 
schaal te construeren voor het rookgedrag van de ouders deze schaal loopt van 
'door beide ouders veel roken' (score 6) tot het 'door beide ouders niet roken' 
(score 0) De kinderen met slechts een of geen ouders worden in deze schaal niet 
opgenomen. Opgemerkt moet worden dat een dergelijke schaal tot nu toe in 
rookstudies nog niet gehanteerd is, de relatieve zwaarte van het rookgedrag van 
de ouders is nl nergens als mogelijke relevante variabele opgenomen Het is 
echter mogelijk dat de 'zwaarte' van het rookgedrag door de ouders van groter 
belang is dan het al of met roken 

Om de houding van de ouders tegenover het roken door hun zoon of dochter 
vast te stellen is gevraagd of de ouders (vader en/of moeder) bezwaar maken 
tegen het roken van de leerling (indien hij rookt) (vgl vraag 28c en 29c in I) 
Ook is in verband hiermee gevraagd of er een ouderlijk verbod om te roken voor 
de leerling bestaat danwei in het verleden bestaan heeft (vraag 30 en 31 in 
vragenlijst I) 
Het rookgedrag van broers en zussen is op een minder uitgebreide manier opge
nomen Er is volstaan met te vragen naar het aantal broers en zussen boven de 
acht jaar en hoeveel er daarvan roken (vraag 32 a en b en 33 a en b in vragenlijst 
I) Er is gevraagd naar het roken door broers en zussen boven de acht jaar omdat 
gebleken is dat roken bij kinderen jonger dan 9 jaar weinig voorkomt (vgl bv 
Drogendijk 1975) Het aantal broers en zussen dat rookt ten opzichte van het 
totale aantal broers en zussen boven de acht jaar is het relatieve aantal broers en 
zussen dat rookt Voor kinderen die geen broers of zussen boven acht jaar 
hebben is uiteraard zowel het relatieve als het absolute aantal broers of zussen 
dat rookt gelijk aan 0 Voor kinderen die wel broers of zussen hebben boven 
acht jaar maar waarvan geen enkele rookt, geldt hetzelfde We hebben beide 
groepen in dezelfde categorie ondergebracht omdat in beide gevallen rookbevor 
derende werking van broers of zussen afwezig is Uiteraard kan hier tegengewor
pen worden dat ook eventuele rookbelemmerende werking in het eerste geval 
afwezig is, echter in het tweede geval aanwezig kan zijn Bij een eerste analyse 
echter, waarbij de categorieën gescheiden werden gehouden bleek de categorie 
'geen broers of zussen die roken' en de categorie 'geen broers of zussen' t a ν 
rookgedrag door de leerling gelijke resultaten op te leveren Dit duidt o ι erop 
dat niet zozeer de aanwezigheid van niet rokende broers of zussen als wel de 
afwezigheid van rokende broers of zussen hier van belang is 

Het gezinsklimaat m b t roken 
Bovenstaande variabelen kunnen alle als indicatoren beschouwd worden voor het 
'gezinsklimaat' m b t roken Het 'gezinsklimaat' m b t roken is zeer positief 
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t.a.v. roken indien beide ouders matig tot veel roken, indien de ouders noch nu 
noch in het verleden de leerling verboden hebben te roken en eveneens nooit 
bezwaren maken tegen zijn rookgedrag en indien alle of de meeste broers en 
zussen roken. Een 'negatief gezinsklimaat' wordt aangeduid door het tegenover
gestelde. Van de tussenliggende categorieën is het echter niet zo eenvoudig om 
een meer positief dan wel negatief klimaat aan te duiden. Wat is bv. meer 
positief: beide ouders roken weinig doch verbieden de leerling te roken of beide 
ouders roken met doch verbieden het roken door de leerling niet. Wij zijn in een 
dergelijk geval geneigd 'het rookgedrag' belangrijker te achten voor het gezinskli-
ma. t dan het verbod, zodat het eerste meer positief geacht wordt dan het twee
de. Een verbod door ouders die zelf roken zal minder 'impact' hebben dan een 
verbod van ouders die zelf niet roken. 
Bij onderverdeling van rookgedrag van vader of moeder in drie categorieën, het 
verbod om te roken nu in twee categorieèn en het roken van boers en zussen in 
drie categorieèn levert 3x3x2x3 = 54 categorieën op. 
Een additieve index waarbij de diverse constituerende elementen van het gezins
klimaat opgeteld worden vermindert weliswaar het aantal mogelijke categorieën 
doch stelt het probleem van de weging zowel van de categorieën van een varia
bele onderling als van de constituerende elementen onderling. Zo is het bv. 
moeilijk de relatieve impact van het rookgedrag van de vader op het gezinskli
maat vergeleken met dat van de moeder aan te geven. Bij het construeren van de 
additieve index gaan we daarom uit van 'gelijke' impact, zodat rookgedrag van de 
vader en de moeder gelijk gewaardeerd wordt. Het verbod om te roken nemen 
we vanwege de ambivalentie niet in de index op. Evenmin wordt 'het maken van 
bezwaren' opgenomen omdat deze variabele alleen voor rokers geldt en de index 
zowel op rokers als niet-rokers betrekking heeft. De index 'rookklimaat in het 
gezin' wordt derhalve een additieve index van rookgedrag van de vader, dat van 
de moeder, dat van broers en dat van zussen. 

5.5.3.2. Structuur van en opinieklimaat in peer groups 

In hoofdstuk 2 (2.2.3.) hebben we aangegeven dat de operationalisatie van 'peer 
group' invloed op rookgedrag tot nu toe nogal gebrekkig geweest is. De vraag 
naar het roken door vrienden (vriendinnen) of de vraag naar het roken door de 
beste vriend(in) zijn gebrekkige indicatoren: de eerste voor zover deze selectief 
vertekenend beantwoord kan worden — door selectieve perceptie van het rookge
drag van vrienden — de tweede doordat er de assumptie aan ten grondslag ligt dat 
de beste vriend(m) (de meeste) invloed uitoefent en niet de peer group als 
zelfstandige groep2). 

2) Overigens ook bij andere studies dan over rookgedrag is het gebruikelijk peer groupin-
vloed te meten door het ond r/oekssubject te vragen het gedrag van vrienden aan te 
geven. Zo stelt Davis (1974) peer groupinvloed op sexueel gedrag vast door aan de 
respondent te vragen de sexuele ervaringen van vrienden te beschrijven. 
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Ook hebben we aangegeven dat te weinig rekening werd gehouden met processen 
in de peer group die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor groepsvanaties 
in rookgedrag O™ de door ons ontwikkelde hypothesen omtrent de invloed van 
peer groups op rookgedrag en op de wijze waarop anti rook informatie verwerkt 
wordt te kunnen toetsen is het noodzakelijk peer groups zelf m het onderzoek 
op te nemen Daarvoor is het vaststellen van het rookklimaat en de structuur van 
de groep nodig (het vaststellen van de structuur van de groep is nodig voor het 
bepalen van leiders, subgroepen e d ) Ten behoeve van de operationahsatie moe
ten de volgende vragen beantwoord worden 
1 Wat zijn peer groups9 Hoe kan men die waarnemen7 

2 Wat is het 'rookklimaat' in een groep en hoe stelt men dit vast ' 
3 Hoe de groepsstructuur vast te stellen9 

Achtereenvolgens zullen deze vragen nader besproken worden 

1 Peer groups 

De eerder gegeven bepaling (zie 2 2 1) van de peer group als 'een groep jongeren 
bestaande uit klasgenoten of vnenden van ongeveer gelijke leeftijd of (andere) 
vrienden van ongeveer gelijke leeftijd die frequent face to face contact hebben', 
is problematisch wanneer we deze definitie empirisch willen aanwenden, d w z 
operationeel willen maken Er zijn namelijk verschillende peer groups te onder 
scheiden die voldoen aan de definitie zo voldoet een schoolklas (meestal), even
als een groep vrienden uit de buurt waar men woont Echter ook een subgroep 
(clique) uit de klas voldoet 
Het is oi niet onjuist om zowel in geval van schoolklassen als subgroepen 
daaruit van peer groups te spreken het verschil zit in de relatieve frequentie van 
interactie deze is binnen de subgroep groter dan tussen leden van de subgroep 
en de overige leden van de klas, hoewel ook deze laatste contacten meestal zeker 
ook frequent zijn (in termen van de definitie dus een peer group inhouden. Wij 
hanteren hierbij de operationele definitie van de term groep van Homans (1961) 
Een groep wordt volgens Homans (1961) (operationeel) bepaald door de 
frequentie van interactie tussen de leden, dwz gedurende een bepaalde tijds 
duur is de frequentie van interactie tussen de leden van de groep onderling groter 
dan die tussen de leden van een groep en buitenstaanders Dit betekent met dat 
men slechts üd kan zijn van een groep binnen bepaalde tijdsduur wel Op andere 
tijden kan de frequentie van interactie van een Ld met ruetleden van deze groep 
groter zijn en aldus ook tot een andere groep behoren 
Bovenstaande impliceert dat het begrip groep betrekkelijk is Zo zijn regelmatig 
gedurende een bepaalde tijdsduur de interacties tussen klasgenoten onderling 
frequenter dan die tussen klasgenoten en met klasgenoten Echter tegelijkertijd 
kunnen de interacties tussen sommige klasgenoten frequenter zijn dan die met 
andere klasgenoten en aldus een subgroep vormen, een groep van meer dan twee 
personen kan altijd opgedeeld worden in subgroepen volgens Homans 

129 



Wat als groep en wat als subgroep beschouwd wordt hangt af van het analyse
niveau (Homans 1961). Als de clique binnen de klas de analyse-eenheid is 
(groep) kan men de klas als behorend tot de omgeving van het systeem beschou
wen (als behorend tot het 'external system') Als de klas analyse-eenheid is 
(groep) zijn de cliques in de klas subgroepen (behoren tot het 'internal system') 
terwijl de school dan tot het 'external system' gerekend moet worden. Opge
merkt moet worden dat het hier om operationele definities van het begrip groep 
gaat, en om het onderscheid tussen groepen en met-groep Uiteraard worden 
concrete groepen door een groot aantal kenmerken bepaald, zoals door hun 
levensduur en groepsdoel er zijn langdurige groepsverbanden, d w ζ de frequen
te interactie herhaalt zich gedurende lange tijd en groepen die maar korte tijd 
bestaan Een grote variatie is er ook in groepsdoeleinden Jongeren zijn gewoon
lijk lid van meerdere peer groups, op school, de klas en subgroepen daarbinnen, 
buiten schooltijd kunnen het de klasgenoten zijn m. ar ook vrienden uit de buurt 
waar men woont, medeleden van verenigingen etc die de peer group vormen. Al 
deze 'peer groups' nu kunnen het rookgedrag beïnvloeden Welke peer groups het 
belangrijkst zijn is niet bij voorbaat uit te maken Jongeren tot 16 jaar brengen 
een groot gedeelte van hun tijd op school door Het is daarom met onwaarschijn
lijk dat peer groups op school een belangrijke rol spelen 

Het is nu practisch ondoenlijk alle peer groups waar jongeren lid van zijn in een 
onderzoek op te nemen, zeker indien dit zoals in dit onderzoek mhoudt, dat alle 
leden geïdentificeerd moeten worden De andere leden zijn weer lid van meer
dere - weer andere peer groups — etc Peer groups uit de buurt waar men woont 
zijn erg moeilijk te onderzoeken voorzover het moeilijk, tijdrovend en kostbaar 
is alle leden te identificeren, en een vragenlijst af te nemen, dit in tegenstelling 
tot peer groups op school, voorzover deze in klassikaal verband te benaderen 
zijn. De gemakkelijke bereikbaarheid is de belangrijkste reden geweest om slechts 
schoolklassen en subgroepen daarin als 'peer groups', dus als zelfstandige eenhe
den in het onderzoek te betrekken 
De invloed van peer groups buiten klasverband wordt echter met buiten beschou
wing gelaten, alleen worden ze met als zelfstandige eenheden in het onderzoek 
opgenomen. De vaststelling ervan geschiedt meer op de eerder bekritiseerde tra
ditionele wijze. Echter ook hier wordt op een belangrijk punt van de traditionele 
methode afgeweken, doordat met zonder meer gevraagd wordt naar het aantal 
vrienden buiten de klas dat rookt, maar eerst wordt gevraagd naar het aantal 
vrienden buiten de klas en vervolgens hoeveel daarvan roken (vraag 35 a en b in 
vragenlijst I). Dit heeft o ι als voordeel 
1. dat bekend is hoeveel vrienden de respondent heeft buiten de klas, dit is van 

belang zowel om te zien wat de 'mogelijke invloed is van 'peer groups' buiten 
de klas (de omvang ervan) als om te achterhalen of er leerlingen zijn die geen 
vrienden buiten de klas hebben en dus relatief geïsoleerd zijn van peer groups 
buiten de klas voor geisoleerden is de vraag naar rookgedrag door vrienden 
moeilijk te beantwoorden en kan daardoor wellicht eerder ook bij voorgege-
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ven antwoordcategorieen foutief beantwoord worden Uiteraard is bij de 
categorie 'geisolcerden' nauwelijks invloed van vrienden op het rookgedrag te 
verwachten en wordt misschien juist voor deze categorie meer door gezin en 
klasgenoten bepaald 

2 dat respondenten min of meer gedwongen worden hun vrienden en hun 
rookgedrag daadwerkelijk voor de geest te halen om ze te tellen Dit geeft 
o ι minder kans op vertekening dan de geprecodeerde vraag hoeveel vrienden 
roken met als antwoordcategorieen allen, de meesten, de helft, sommigen, 
geen 
N В de categorie 'geen enkele' kan hier zowel betekenen dat men geen 
vriend heeft als dat men geen vriend heeft die rookt 

In dit gesprek zullen klassen en subgroepen daarin als zelfstandige groepen (peer 
groups) opgenomen worden Dit maakt een analyse op drie niveaux mogelijk 
zowel de klas, als de subgroepen daarin als individuen kunnen daardoor analyse 
eenheid zijn Afhankelijk van het niveau van analyse zullen rookkbmaat en struc 
tuur van de klas of van subgroepen daarin als variabelen relevant zijn 

2 Het 'rookklimaat' 

De vaststelling van het 'rookklimaat' m de peer groups in de klas kan op meer 
dere wijzen geschieden, bv door participerende observatie Uit observatie van 
gedrag en houdingen van de groepsleden gezamenlijk m b t roken zou afgeleid 
kunnen worden of er al dan met een positief 'rookklimaat' heerst Echter partici 
perende observatie vereist waarnemers van dezelfde leeftijd Het is o ι echter 
problematisch, nog afgezien van organisatorische realisatiemogelijkheden, om 
jongeren tot objectieve waarnemers van groepsprocessen in de eigen peer groups 
te maken zonder bovendien die groepsprocessen zelf te beïnvloeden Een andere 
mogelijkheid is het rookklimaat in de groep af te leiden uit de informatie over 
het rookgedrag die individuele leden van de groep zelf middels enquêtevragen 
verstrekken Terwijl m het eerste geval (participerende observatie) het rookkli 
maat meer direct vastgesteld wordt in het collectieve gedrag, is de tweede metho 
de meer indirect van de individuele gegevens wordt een zogenaamd analytisch 
groepskenmerk geconstrueerd door optelling van die individuele gegevens Een 
pro rookkbmaat zou dan blijken indien relatief veel leden van de groep roken In 
dit onderzoek zal 'rookklimaat' in de groep volgens de laatste methode vastge 
steld worden 

N В Het belang van het rookklimaat in de groep - is roken slechts van perifeer 
belang dan wel van zo'n belang voor de groep dat het 'groepsvormende' waarde 
heeft is mogelijkerwijs vaststelbaar door na te gaan in hoeverre roken een 
segregatiecriterium voor groepen vormt (vgl Hl7 in 2 2 3 ) Dit kan echter 
slechts de perifeerheid van roken in het algemeen voor peer groups aangeven en 
meet dus met eventuele variatie in de mate van perifeerheid van roken van groep 
tot groep, zodat dit niet bruikbaar is als indicator voor 'rookklimaat' in de groep 
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3 De groepsstructuur 

Het vaststellen van de groepsstructuur is om meerdere redenen van belang 
1 Wat betreft het niveau van de klas om de subgroepen (cliques) daarin op te 

sporen en om leiders of populaire personen en andere relevante structuurken
merken te ontdekken 

2 Wat betreft de subgroepen om leiders of populaire personen en andere 
relevante structuurkenmerken op te sporen 

Om groepstsructuur vast te stellen kan men zoals White (1943) bij de Street 
Corner Gang de methode van participerende observatie toepassen Deze methode 
komt als mogelijkheid om eerder vermelde redenen met in aanmerking Een 
andere methode om de groepsstructuur vast te stellen is middels de door Moreno 
(1934) ontwikkelde sociometrische test, de sociometrie 'befasst sich mit dem 
elementarsten 'Sozius' und metrischen Problemen und Strukturen, die allen 
sozialen Wissenschaften gemein sind' (Moreno 1967) Er zijn meerdere sociome
trische methoden In dit onderzoek beperken we ons tot de sociometrische test 
'Der Soziometrische Test ist ein Mittel um die Organisation sozialer Gruppen zu 
messen ' Echter de specificatie die Moreno verder aan de sociometrische test 
toevoegt is ο ι met altijd de juiste noch de enige (noodzakelijke) wijze om 
groepsstructuren te meten 

In onze ope rationalisatie van peer groups rel a ties wijken we af van de door 
Moreno aan een sociometrische test gestelde eisen deze mag volgens Moreno dan 
ook eigenlijk met 'sociometrisch' genoemd worden maar hoogstens 'near socio
metrie' of 'infra-sociometnsch' Onze 'sociometrische vraag' wijkt op twee pun 
ten af ten eerste doordat ze ι ρ ν op gevoelens tussen individuen op concrete 
interactie tussen individuen gericht is en ten tweede doordat geen specifiek 
handehngscriterium opgenomen is Deze afwijkingen lijken ons echter noodzake 
lijk toe voor de adequate meting van de structuur van peer groups voor de 
doelstellingen van dit onderzoek 
We trachten het sociale netwerk in de klas te analyseren door interactiefrequen
tie tussen de leerlingen vast te stellen Hierdoor is het mogelijk relatief duurzame 
subgroepen in de klas (cliques) en geisoleerden, statusverschillen in de groep 
(leiders en volgelingen) op te sporen Moreno specificeert de sociometrische test 
nl als volgt De sociometrische test 'kann nur dann soziometrischer Test genannt 
werden, wenn er versucht die Gefühle zwischen den Individuen zu bestimmen 
und dabei auf ein bestimmtes Kriterium bezugnimmt' (Moreno 1967, ρ 40) 
Nehnevajsa (1955, ρ 121) geeft als doel van de sociometrie het onderzoek van 
'die verborgene Struktur von Zu und Abneigungen, von Wahlen und Ablehnen ' 
Zoals reeds eerder aangegeven bestaat de groep niet alleen uit een structuur van 
gevoelens (sentimenten), maar ook uit een interactiestructuur Gezien onze defi 
nitie van groep is dit laatste van meer belang voor het vaststellen van de groeps 
structuur dan de structuur van gevoelens Om een concrete groepsstructuur of 
'Organisation sozialer Gruppen' vast te stellen is 'interactiefrequentie' o ι een 
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meer adequaat criterium dan de anti- en sympathiegevoelens - die overigens wel 
met die interactiefrequentie kunnen samenvallen in de zin dat men frequenter 
interactie pleegt met groepsleden die men sympathiek vindt en het sympathiek 
vinden vaak tot frequentere interactie leidt (Homans 1961). Echter het impli
ceert elkaar niet noodzakelijkerwijs: frequentere interactie met minder sympa
thiek gevonden groepsleden dan met sympathieke is bv. dan mogelijk wanneer 
men tot een subgroep waar zich de meer sym, athieke groepsleden bevinden niet 
toegelaten wordt en men moet het met 'minder' doen. De eerste groep zal dan 
wellicht 'aspiratiegroep' zijn. 
Ook zijn bij frequente interactie negatieve gevoelens tussen leden van de groep 
mogelijk; deze kunnen ontstaan door ervaringen binnen de groep: wanneer de 
activiteiten van de een de ander irriteren kan volgens Homans frequente inter
actie juist leiden tot het aanwakkeren van negatieve gevoelens. Bovendien zijn 
sentimenten waarschijnlijk veranderlijker dan interactiepatronen; kortstondige 
ruzies tussen vrienden kunnen het meten van antipathie en sympathie relaties om 
duurzame groepsrelaties vast te stellen ernstig verstoren (bij eenmalige meting). 
O.i. is daarom de beperking van de sociometrische test tot het meten van gevoe
lens van sympathie en antipathie noch een noodzakelijke noch een nuttige inper
king van de mogelijkheden van de sociometrische test om structuren op te spo
ren. Een groepsstructuur gemeten d.m.v. sentimenten hoeft niet gelijk te zijn aan 
een groepsstructuur gemeten d.m.v. frequentie van interactie. 
Om subgroepen in de klas op te sporen kan o.i. beter de feitelijke interactie
frequentie waargenomen worden dan de onderlinge gevoelens. 

Op zich is het een empirische kwestie in hoeverre structuren gemeten d.m v. 
sympathie en antipathierelaties gelijk zijn aan structuren gemeten d.m.v. 
frequentie van interacties. Dit is echter een vraagstelling die buiten de reikwijdte 
van dit onderzoek valt. 
In dit onderzoek zal getracht worden de groepsstructuur te meten d.m.v. 
frequentie van interactie tussen de leden van de groep. 
Een tweede element dat door Moreno noodzakelijk wordt geacht voor het op
sporen van 'de organisatie van sociale groepen' middels een sociometrische test is 
het criterium van handelen. O.i. is ook dit een niet-noodzakelijke beperking van 
de sociometrische test zeker daar waar het niet zozeer om het meten van sympa
thierelaties maar om het meten van interactiefrequentie gaat. Of een handelings
criterium relevant is hangt af van wat voor groepsstructuren onderzocht worden. 
Nehnevajsa stelt echter: 'Menschliche Gruppenzusammenhänge (Konfiguratio
nen) unterscheiden sich je nach dem Grund, aus dem heraus sich die Menschen 
zusammenschliessen, Gruppen bilden und gemeinsam handeln. Deshalb müssen 
wir ein oder mehrere Test-Kriterien auswählen. Jede Handlung, an der notwen
digerweise mehr als eine Person teilnimmt kann zum Kriterium eines Soziome
trischen Tests werden. Anschliessend formuliert man die Fragen die sich auf die 
ausgewählten Handlungen beziehen.' (Nehnevajsa 1955, p. 122). 
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Er zou dus een handelingscriterium aangegeven moeten worden. Dit is o.i. echter 
niet altijd noodzakelijk. Wanneer het gaat om het opsporen van structuren van 
groepen waar de relaties meer 'gemeinschaftlich' van aard zijn en waar de inter
actie niet zozeer een of enkele handelingen betreft maar eerder op een groot 
aantal soorten handelingen gebaseerd is, kan juist de keuze van één handelingscri
terium vertekenend werken. D.w.z. de structuur van dezelfde peer group zal 
anders zijn indien gevraagd wordt, met wie ga je het liefst fietsen? dan bv. met 
wie maak je het liefste huiswerk; de kwaliteit van de individuele leden op de 
verschillende gebieden kan er dan voor verantwoordelijk zijn dat naar gelang de 
activiteit een andere structuur optreedt; daarentegen zal o.i. de vraag naar de 
feitelijke (regelmatige) interactiefrequentie in het algemeen meer duurzame rela
ties in de peer group meten, juist omdat de peer groupstructuur o.i. niet gebon
den is aan een specifieke soort handeling, maar op een groot aantal verschillende 
gebaseerd is. Of die duurzaamheid inderdaad aanwezig is zou kunnen blijken 
indien structuren enige tijd na meting nogmaals gemeten zouden worden; bij 
grotendeels hetzelfde resultaat zou de hypothese van bestendigheid van relaties 
gemeten d.m.v. interactiefrequentie in het algemeen ondersteund worden. 
Om duurzame groepsstructuren op te sporen bij groepen die het karakter van 
'Gemeinschaft' bezitten zoals de primaire groepen: gezin en vriendengroep (peer 
group), waar relaties tussen leden eerder diffuus van aard zijn dan specifiek (in 
termen van de 'pattemvariables' van Parsons (1951)) is o.i. het insluiten van een 
specifiek handelingscriterium niet alleen niet noodzakelijk maar waarschijnlijk 
zelfs onjuist. 

Overigens is de eis dat een sociometrische test een handelingscriterium in moet 
sluiten bij Moreno sterk gebonden aan de eis dat met een sociometrische test 
gevoelens tussen individuen vastgesteld moeten worden. 'Aber es kann (zonder 
criterium, G.v.d.R.) nicht eindeutig festgestellt werden, ob solche Äusserungen 
auf sexuelle, auf Arbeits-oder sonstige Formen der Affinität zurückgehen. 
Ausserdem haben gewöhnlich die Einzelnen kein Interesse daran, ihre wirkliche 
Sympathien und Antipathien offen zu bekennen solange keine personliche Moti
vierung damit verbunden ist.' (Moreno 1967, p. 41). 
Indien in plaats van naar sentimenten naar feitelijke interactiefrequenties ge
vraagd wordt is er geen reden te veronderstellen dat men daarop zonder crite
rium niet naar waarheid zou antwoorden. Bovendien daar vriendengroepen niet 
waarschijnlijk op één bepaalde soort handeling steunen maar op meerdere leidt 
het hanteren van een criterium niet tot de bepaling van de o.i. relatief duurzame 
structuur die naar onze mening kenmerkend is voor een vriendengroep. Op zich 
zou het een interessant probleem zijn te onderzoeken in hoeverre verschillende 
meetwijzen verschillende structuren zouden opleveren. Deze vraag vereist echter 
een onderzoek op zich en moet in dit onderzoek verder buiten beschouwing 
blijven. 

Uit op dit terrein reeds gedane studie is gebleken dat er een positieve correlatie is 
tussen algemene en specifieke vragen in de sociometrie (Harper 1968) evenals 
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tussen alle specifieke vragen onderling (Bjerstedt 1956, Mouton, Blake en Fruch
ter 1960, p. 349). Harper acht daarom het gebruik van algemene vragen gerecht
vaardigd. Doordat er meerdere metingen in ons onderzoek opgenomen zijn kan 
echter wel nagegaan worden in hoeverre de door ons gehanteerde meting van 
groepsrelaties inderdaad een relatief duurzame groepsstructuur vaststelt. 
Bij relationele vragen moeten een aantal operationele beslissingen genomen wor
den. Deze hebben betrekking op de volgende zaken: het keuze-aspect, het keu
ze-effect, het keuze-gebied, het keuze-teken; de keuze-methode en de keuze
motivatie (FeUing 1974, p. 318-319). 
1. Het keuze-aspect heeft betrekking op de vraag naar onderling contact op 

welk specifiek handelingsterrein. Dit vervalt doordat contacten diffuus 
(velerlei handelingsterreinen betreffend) gedefinieerd zijn. 

2. Het keuze-effect. Wordt de situatie als cognitief reëel dan wel als hypothe
tisch (experimenteel) voor de informant gedefinieerd. Gekozen wordt in dit 
onderzoek voor de cognitieve reële situatie voor de respondent. 

3. Het keuze-gebied; de omschrijving van de verzameling actores waartoe de 
keuze beperkt is. Het keuze-gebied is in dit onderzoek de schoolklas waartoe 
de informant behoort. 

4. Het keuze-teken; dit heeft betrekking op de vraag of de informanten behalve 
positieve ook negatieve relaties moeten aangeven; in termen van gevoelens: 
sympathieën èn antipathieën, in termen van contacten: frequente én weinig 
frequente contacten. Het vragen naar dergelijke negatieve gevoelens en con
tacten blijkt in de praktijk problematisch voorzover informanten zich hier
over niet gaarne uitlaten. Bovendien kan direct uit de antwoorden op de 
vraag met wie men in de klas veel omgaat, afgeleid worden met wie men niet 
veel omgaat in de klas. 

5. De keuze-methode. Dit heeft betrekking op de vragen: moeten de leerlingen 
in hun keuzes beperkt worden tot een tevoren bepaald aantal keuzes of 
mogen ze binnen de klas ongelimiteerd kiezen en zijn alle keuzes gelijkwaar
dig of moet de informant zijn keuzes rangordenen. Om meerdere redenen is 
besloten de keuzes vrij te laten. 
a. om de minder frequente contacten te kunnen vaststellen 
b. om cliques adequaat te kunnen vaststellen; als de keuzes te sterk beperkt 

zijn (bv. tot 1 of 2) is het mogelijk dat men niet de clique vaststelt die in 
de werkelijkheid opereert doordat niet alle onderlinge relaties vastgesteld 
kunnen worden (bv. in een clique van 5 personen). 

с ongelimiteerde keuzes maken het mogelijk aan de hand van het aantal 
gedane vergeleken met het aantal mogelijke wederzijdse keuzes de mate 
van sociale cohesie in de klas vast te stellen. Dit is bij stringente beper
king van de keuzes niet mogelijk. Behalve voor ongelimiteerde keuze is 
besloten aan de keuzes gewichten toe te kennen. Aan de leerlingen is 
gevraagd de contactfrequenties van meer naar minder te rangordenen. 

6. De keuze-motivatie. Er is besloten niet te vragen naar de motivering van de 
keuze door de respondent omdat dat in de context van de vraag naar contact 
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(feitelijke interactie) en door de 'diffuusheid' van de relaties nauwelijks rele
vant is. 

De hierboven gememoreerde argumenten en beslissingen hebben geleid tot de 
vraag zoals deze in de vragenlijst (vraag 34) gesteld is Om ook de perceptie van 
liet rookgedrag van de vrienden in de klas te meten is gevraagd aan te geven of 
deze roken De juistheid van die perceptie kan dan vastgesteld worden door de 
antwoorden te vergelijken met de eigen opgave van die vrienden van hun rookge
drag 

De methode van de opsporing van de cliques (de cliquedetectie) wordt in het 
volgende hoofdstuk beschreven 

Tenslotte zijn nog enkele vragen over de rol van roken in peer groups opgeno
men 
1. de vraag naar roken als gespreksstof (Dit kan een aanduiding zijn voor het 

belang dat roken voor de peer groups heeft) 
2. de vraag naar de functie van sigaretten als ruilobject 

5 5 4 Persoonlijkheidskenmerken 

De volgende persoonlijkheidskenmerken zijn opgenomen 
1 Extraversie, sociabiüteit, impulsiviteit en ncuroticisme De operationalisatie 

ervan is grotendeels overgenomen van Eysenck (1963) Bij Eysenck bestond 
de vragenbattenj uit 64 items Van de vijf factoren die uit de factoranalyse 
naar voren kwamen, hebben wij er eén niet opgenomen Deze factor was qua 
benoeming en inhoud ook voor Evsenck onduidelijk De 5 hoogstladende 
items op elk van de overige factoren zijn opgenomen Het opnemen van alle 
64 items was door gebrek aan tijd (ter invulling van de lijst) onmogelijk De 
meting van Eysenck betrof volwassenen, de formulering van sommige items 
was daardoor voor jongeren met altijd begrijpelijk genoeg, bij de vertaling 
van deze items is rekening gehouden met deze omstandigheid door aanpas
sing aan de jeugd door de woorden zo eenvoudig mogelijk te houden zonder 
de betekenis en de strekking van het item te wijzigen 
M b ν factoranalyse gaan we na of deze items tot dezelfde factoren leiden als 
bij Eysenck, het is mogelijk dat er verschil optreedt doordat items m tegen
stelling met Eysenck aan jeugdigen zijn voorgelegd 

2 Gezondheidsopvattingen 
De gezondheidsopvattingen verwijzen naar drie dimensies 
a De mate waann men zelf invloed meent te kunnen uitoefenen op zijn 

gezondheid Deze dimensie is om eerder (par 2 4 2 ) genoemde redenen 
in plaats van de algemene schaal van 'locus of control' (de Rotter 1-Е 
schaal) opgenomen (vraag 39 (I) Ie, 2e, 4e, 9e, 12e item) 
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b. Neiging tot schadevermijding. De mate waarin men tracht schade aan 

eigen gezondheid te vermijden (vraag 39 (I): 13e en 15e item). 

с Bezorgdheid voor de gezondheid (vraag 39 (I): 3e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 

11e, en 14e item). 

Door middel van factoranalyse wordt nagegaan of deze dimensies inderdaad 

aanwezig zijn en gerepresenteerd geacht kunnen worden door deze items. 

3. Orde en netheid (vgl. vr. 51 in I) de meting berust op 'selfratings' van de 

onderzoekssubjecten. 

4. Schoolprestaties (vgl. vr. 44 in I) ook hier berust de meting op de opgave van 

de leerling zelf. 

5.5.5. Overige factoren 

Evenals de persoonlijkheidskenmerken behoeven de overige factoren die in het 

onderzoek zijn opgenomen, weinig toelichting. 

Tot de overige factoren behoren: 

1. Zakgeld (vr. 51 i n i ) . 

2. Alcoholgebruik (biergebruik) (vr. 54 a, b, с in I). 

3. Mate van effectieve blootstelling aan rookwarenreclame: gemeten aan de 

hand van de kennis van de slagzinnen van enkele veel geadverteerde merken 

sigaretten of shag (vr. 56 in I). Een additieve index (het aantal gekende 

merken) geeft de kennis van slagzinnen en waarschijnlijk grotere effectieve 

exposure aan rookwarenreclame aan. 

4. Voorlichting over de gevaren van het roken in het verleden (vraag 40 in I). 

Zowel de instantie van voorlichting is hier relevant alsook de mate van voor

lichting, d.w.z. in welke mate men vanuit meerdere instanties voorgelicht is. 

5. Het roken van leraren op school (vr. 57 in vragenlijst I). 

6. De hoeveelheid tijd besteed aan sportactiviteiten, l.t.t. andere onderzoeken is 

geen onderscheid gemaakt naar georganiseerde en ongeorganiseerde sportacti

viteiten. Echter verondersteld kan worden dat men in georganiseerd verband 

relatief meer tijd aan sporten besteedt. (Vgl. vraag 26 en 27 in vragenlijst I). 

7. Preventief gezondheidsgedrag. 

Als enige item dat hiernaar verwijst is het dagelijks poetsen van tanden 

opgenomen. 

8. Massacommunicatief gedrag. 

Frequentie en duur van t.v.-kijken, de frequentie van het lezen van de krant 

en de rubrieken die gelezen worden (vraag 47 t/m 50 in vragenlijst I). 

9. Roken in de klas (vraag 58 in vragenlijst I). Gebleken is dat 98 procent van 

de leerlingen in het onderzoek in de klas nooit mag roken: deze vraag is 

verder buiten beschouwing gebleven omdat de verdeling verdere analyse niet 

toelaat. 

10. Oordeel over anti-rookacties (vraag 41, 42, 43 en 46 in vragenlijst I). 

137 



5 6 Conclusie 

Het onderzoeksdesign dat in dit hoofdstuk beschreven is kan geschikt geacht 
worden voor de toetsing van de in de vorige hoofdstukken geformuleerde hypo
thesen De uitvoering van het onderzoek is vrijwel strikt volgens het oorspronke
lijke design verlopen Wel hebben zich enige moeilijkheden voorgedaan bij de 
concrete uitvoering, m η op het organisatorisch vlak, waardoor enige, zij het 
relatief geringe uitval is opgetreden. Ondanks pogingen daartoe kon de gevreesde 
'panel mortality' dan ook niet vermeden worden De uitvoering van het onder 
zoek kan geslaagd genoemd worden, voorzover de data voldoende zijn voor het 
toetsen van de hypothesen 

In dit hoofdstuk is tevens aangegeven hoc de in het onderzoek opgenomen 
variabelen geoperationaliseerd zijn Enigszins uitvoerig is hierbij aandacht ge
schonken aan de operationahsatie van de 'peer group' vanabelen als centrale 
variabelen in dit onderzoek 

In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op enkele meettechmsche voorbe-
werkjngen, m η de factoranalyses en de methode van cliquedetectie, en op de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten 
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Hoofdstuk 6 
ENKELE MEETTECHNISCHE VOORBEWERKINGEN 

FACTORANALYSES, RELATIONELE ANALYSE, 
BETROUWBAARHEID VAN DE METINGEN 

6.1. Inleiding 

De in de probleemstelling vervatte hypothesen, т.п. die welke verwijzen naar de 
invloed van peer groups en processen in peer groups op het rookgedrag van 
jongeren en op de verwerking van antirookinformatie door jongeren, vereisen een 
relatief complexe vooranalyse. Allereerst omdat niet bij voorbaat duidelijk is 
welke soort groep het meest van belang is, de klas of subgroepen in de klas of 
vriendengroepen buiten de klas, is het nodig al deze groepen in beschouwing te 
nemen. Het opnemen van elke groep is derhalve van belang. Rookgedrag in 
groepen buiten de klas is slechts vastgesteld via de uitspraak van de ondervraagde 
zelf. Leden van die subgroepen buiten de klas zijn zelf niet in het onderzoek 
opgenomen. 
De schoolklas is op zich een duidelijk afgebakende eenheid in het onderzoek. 
Rookgedrag in de klas kan als analytisch groepskenmerk gemakkelijk geconstru
eerd worden vanuit de antwoorden van de leerlingen in de klas. 
Complexer is het probleem hoe subgroepen in de klas zo valide en betrouwbaar 
mogelijk te identificeren. Ook het vaststellen van leiderschap in klas en clique 
brengt meer complexe analysetechnieken met zich. Omdat de adequate vaststel
ling hiervan van centraal belang is in dit onderzoek zal in dit hoofdstuk verslag 
gedaan worden van de gehanteerde analysemethoden, de genomen beslissingen 
en de betrouwbaarheid ervan. 
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Om houdingen tegenover roken, kennis van de gevaren van roken,gczondheids-
opvattmgen en karakterologische kenmerken vast te stellen zijn factoranalytische 
meetprocedures gebruikt Ook dit betreft relatief complexe vooranalyses Om de 
analyse in de volgende hoofdstukken te kunnen evalueren is het nodig om in
zicht te hebben in de wijze waarop de concepten gemeten zijn en de mate van 
betrouwbaarheid van die metingen Derhalve zal ook de meting van deze concep 
ten via factoranalyses in dit hoofdstuk behandeld worden 
Doel van dit hoofdstuk is derhalve een uiteenzetting te geven van methodolo
gische aspecten van de meting van cruciale concepten uit de probleemstelling, 
welke een complexe vooranalyse vereisen 
Achtereenvolgens komen aan de orde 
1 de factoranalytische meetprocedures 
2 de relationele analyses 
3 betrouwbaarheid van de metingen 

6 2 Factoranalyses 

Factoranalytische meetprocedures zijn gebruikt bij 
1 meting van houdingen tegenover roken en kennis omtrent de gevaren van 

roken 
2 bij meten van gezondheidsopvattingen en 
3 bij meting van karakterologische kenmerken 
Achtereenvolgens zullen deze nader beschreven worden 

6.2.7 Factoranalyse m b.t. houdingen tegenover roken en kennis van de gevaren 
van roken 

Om de houdingen tegenover roken en kennis omtrent de gevaren te meten zijn 
bij de eerste meting 23 uitspraken over roken aan de leerlingen voorgelegd (vgl 
vragenlijst I, vr 25). Om verandering in houding en kennis tussen de verschillen 
de metingen vast te stellen zijn dezelfde uitspraken (uitgezonderd 3) ook bij de 
tweede en derde meting aan de leerlingen voorgelegd (vgl vragenlijst II, vraag 14 
en vragenlijst III, vraag 13) De reden waarom drie uitspraken vervallen zijn zal 
wat verderop in deze paragraaf aangegeven worden 
De uitspraken hebben betrekking op de negatieve aspecten van roken (gezond
heidsaspecten), de positieve aspecten (gezelhgheids/stoerheidsimage) en op cog
nitief descriptieve aspecten kennis van de specifieke gezondheidsgevaren, die 
aan roken verbonden zijn. Het onderscheid tussen de laatste en de eerste groep 
uitspraken was dat de eerste meer in de evaluatieve sfeer, de laatste meer in de 
descriptieve sfeer lagen of ze inderdaad ook als afzonderlijke dimensies opgevat 
moeten worden zou uit de factoranalyse kunnen blijken 
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Het feit dat dezelfde uitspraken driemaal aan dezelfde respondenten zijn voorge
legd geeft ons ook een unieke mogelijkheid om na te gaan of de met behulp van 
factoranalyse vastgestelde dimensies stabiel zijn 
Of hetzelfde concept gemeten is kan men o a aflezen aan de factorstructuur (en 
dus uit factorladingen van de items) die het concept trachten te representeren 
Bij totaal verschillende factorstructuren bij verschillende factoranalyse over de
zelfde items heeft men duidelijk niet twee keer hetzelfde concept gemeten 
Identiciteit van het gemeten concept of dimensie zegt mets m b t verandering, 
c.q. stabiliteit van de gemeten eenheid (i с de leerling) op de dimensie Om na te 
gaan of dezelfde concepten gemeten worden vergelijken we de factorstructuren 
(na rotatie) van iedere meting afzonderlijk met elkaar Stabiliteit van deze me
ting is een voorwaarde om vergelijkingen van scores van de leerlingen op de 
factoren tussen de metingen te kunnen maken (houdingsverandermg). Voor dit 
laatste moet echter nog een voorwaarde vervuld zijn de factorscores van dezelf
de leerling bij diverse metingen zijn slechts vergelijkbaar indien ze op dezelfde 
factoranalyse betrokken zijn Deze scores worden namelijk gestandaardiseerd 
voor de eenheden waarop ze betrekking hebben Een mogelijkheid om factorsco
res van dezelfde leerling op verschillende tijdstippen vergelijkbaar te maken biedt 
een factoranalyse over alle metingen tesamen waarbij onderzoekseenheden, die 
over drie metingen identiek zijn als afzonderlijke eenheden beschouwd worden 
De dne factorscores per individu die het resultaat zijn worden weer per meting 
aan het onderzoekssubject toegevoegd Voorwaarde om deze procedure toe te 
passen is echter dat factoranalyse bij de verschillende metingen afzonderlijk en 
de dne metingen gezamenlijk dezelfde concepten meet 

Oorspronkelijk werden bij de eerste meting alle 23 items gefactoranalyseerd Een 
viertal uitspraken werd uiteindelijk van de factoranalyse uitgesloten. Deze state
ments hadden een lage communaliteit en relatief lage ladingen op elke factor nl. 
op geen enkele factor hoger dan .30 (uitspraak 2 7, 8 en 21 uit vragenbjst 1) 
Dne van deze statements zijn ook bij de tweede en derde meting niet opgenomen 
(uitspraak 2, 7, 21) daar het vermoeden bestond dat de formulering te moeilijk 
(mn. uitspraak 21) ofwel te ambigu was zoals uitspraak 7 'sportmensen roken 
met'. Dit laatste refereert zowel aan de mogelijke interpretatie 'sportmensen 
roken feitelijk niet' als aan de interpretatie 'sportmensen behoren niet te roken', 
zo ook kan uitspraak 2 letterlijk genomen worden 'roken is goed voor het 
zenuwstelsel' als overdrachtelijk 'roken helpt in een spanningssituatie'. Het vier
de item (8) werd wel in de tweede en derde meting opgenomen omdat het 
mogelijk als afzonderlijk item wellicht van invloed was op verandenngen als 
gevolg van informatie (als smoes т л om niet te stoppen, 'als je jong bent is 
roken niet zo gevaarlijk'). Het werd echter uitgesloten van de factoranalyses De 
overige 19 items werden aan factoranalyse onderworpen (principal components) 
en vervolgens varimax geroteerd. Dezelfde procedure m b t dezelfde items werd 
voor de tweede en derde meting gehanteerd en voorde 3 metingen gezamenlijk, 
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uit tabel BI in de bijlagen blijkt dat de factorstructuren na rotatie nagenoeg 
identiek zijn. dezelfde items laden met nagenoeg dezelfde sterkte op dezelfde 
factoren Hieruit kan afgeleid worden dat de meting zeer betrouwbaar is (drie
maal dezelfde concepten meet) en dat een factoranalyse over alle drie metingen 
gezamenlijk geoorloofd is. Daar al deze factoranalyses nagenoeg identieke resul
taten opleverden kunnen we voor het aangeven van de aard van de gemeten 
concepten volstaan met de resultaten van de factoranalyse over de drie gezamen-
lijk. Terwijl voor de vergelijking tussen factorstructuren gebruik gemaakt werd 
van de factorstructuur na vanmax rotatie, werd voor uiteindelijk meting de 
obbmax oplossing gekozen, bij scheve rotatie veronderstelt men niet zoals bij 
varimax rotatie dat de concepten (factoren) empirisch geheel onafhankelijk van 
elkaar zijn. Deze assumptie is vaak met terecht. Meer in overeenstemming met de 
realiteit is het om de eventuele in de empirie aanwezige relaties tussen de facto
ren zo optimaal mogelijk vast te stellen en in de analyse mee te nemen. In dat 
geval is een scheve rotatie de aangewezen methode 
Dus oblique factoren bieden een meer accurate, optimale representatie van het 
cluster vanabelen dat ze geacht worden te representeren (vgl. Holm 1974, Nie 
e.a. 1975). 
De correlatie tussen de factor en de uitspraken wordt nu weergegeven in de 
factorstructuur-matnx (vgl. tabel B3 in de bijlagen). 
De volgende dimensies (factoren) kwamen bij deze factoranalyses naar voren. 
1 Roken is slecht voor de gezondheid (in het vervolg kortweg 'roken is slecht' 

of 'roken is ongezond' genoemd). 
De volgende items correleerden sterk met deze factor Q>. 40). 
1. Roken is lekker —.40 
2. De jeugd moet van het roken worden afgehouden .57 
4. Roken is slecht voor de gezondheid .70 
5. Roken is slecht voor je conditie .61 
6. Wie zich gezond voelt kan rustig blijven roken —.48 
7. Het zou mij met kunnen schelen als roken 

helemaal verboden werd .40 
13. Veel roken is slecht voor je gezondheid .56 
15. Rokers hebben een veel grotere kans op longkanker 

dan niet-rokers .69 
16. Hoe langer je rookt, hoe meer je er aan vast zit .54 
17. Rokers hebben een veel grotere kans op hart- en 

vaatziekten dan niet-rokers .67 
18. Roken kan je leven gemiddeld 10 jaar korter maken .61 

Items die geacht werden kennis omtrent de gevaren te meten (15, 16, 17, 18) 
blijken alle op deze dimensie hoog te laden. Dit duidt o.i. op de verweven
heid van de evaluatieve en descriptieve cognitieve elementen wat betreft de 
relatie tussen roken en gezondheid Ook actietendenties (vgl. items 2 en 8) 
zijn sterk met deze dimensie verbonden. 
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2 Roken is stoer/volwassen. 
Items die slcrk met deze factor correleren zijn de volgende 
9 Als je rookt voel je je meer volwassen 79 
10 Roken staat stoer .75 
11. Roken is een teken van volwassenheid 78 
12. Rokers hebben meer lef 64 

De hier gemeten items representeren een dimensie die past in de theorie 
welke roken door de jeugd ziet als imitatie van с q anticipatie op de rol van 
volwassene. Opvallend is hierbij dat stoerhcidsitems (10, 12) op dezelfde 
dimensie laden als de volwusscnheidsitems. Dit duidt er oi op dat stocr-
hcidsaspectcn die aan roken toegekend worden juist in het licht van anticipa
tie op volwassenheid als stoer geëvalueerd worden door de jeugd In ieder 
geval blijkt dat jongeren in het licht van dat emancipatoire aspect over roken 
denken. 

3 'Roken is gezellig', (goed voor contacten met anderen, lekker, ge/clhgheids-
image). 
Items die met deze dimensie hoog correleren zijn de volgende 
1. Roken is lekker 67 
6 Wie zich gezond voelt kan rustig blijven roken 41 
7 Roken is goed voor een prettige omgang met anderen 71 
8 Het zou mij met kunnen schelen als roken geheel 

verboden werd .42 
14. Roken bevordert de gezelligheid .84 
19 Roken verhoogt de feeststemming 81 

Op deze dimensie laden duidelijk de items die verwijzen naar het 'gezellig-
heidsimage' van roken Opmerkelijk is dat 'roken is lekker' negatief met de 
dimensie 'roken is ongezond' doch positief met de dimensie 'roken is gezel
lig' samenhangt smaak lijkt aldus ook bepaald te worden door de 'imagc-
component' die men aan roken toeschrijft, dus van de houding die men 
tegenover roken heeft, ook moet vermeld worden dat item 8 in tegenstelling 
met de dimensie roken is ongezond' negatief met de dimensie 'roken is 
gezellig' samenhangt, hetgeen wijst op tegenovergestelde actietendcnties van
uit beide dimensies. 

Op basis van de oblique rotatie zijn factorscores toegekend aan de leerlingen per 
meting. Indien een leerling in een bepaalde meting meer dan drie items onbeant
woord had gelaten werd hij voor deze meting als onbekend geclassificeerd op de 
factor. Aan de leerling die met alle items beantwoord had werd de mediane score 
op het item dat hij niet beantwoord had als schatting van zijn score gehanteerd 
Dit geldt ook voor de volgende factoranalyses. 
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Ten behoeve van de analyse zijn de factoren ook getnchotomisecrd. De factoren 
zijn getrichotomiseerd aan de hand van het criterium (X ± 1/2 S) de snijpunten 
liggen een halve standaarddeviatie boven en onder het gemiddelde Bij een stan-
daardnormale verdeling leidt dit tot drie categorieën die nagenoeg gelijk zijn w b 
het aantal eenheden Deze zelfde methode van tnchotomiseren is gebruikt bij de 
factoren uit de overige factoranalyses 

6.2.2. Factoranalyse m.b.t. gezondheidsopvattingen 

De items m b.t de gezondheidsopvattingen zijn opgesteld in de verwachting dat 
ze de volgende drie dimensies zouden indiceren 
1. Interne versus externe controle over de gezondheid dwz . vindt men dat 

men zelf daadwerkelijk zijn gezondheid kan beïnvloeden dan wel beschouwt 
men gezondheid als iets dat men met zelf kan controleren (als een gegeven 
goed) (vgl. het Ie, 2e, 4e, 9e, 12e item, vraag 39 in vragenlijst I). 

2. Schadevermijding of de mate waarin men geneigd is schade aan de gezond
heid te vermijden (m.n het 13e en 15e item) 

3. Onbezorgdheid voor de gezondheid (т.п. de overige items) 
De items 4, 5 en 7 bleken ¿eer lage correlaties met alle andere items te vertonen 
(multiple correlaties in het kwadraat beneden 12) terwijl item 3 nauwelijks 
discrimineerde (80 procent oneens). Deze 4 items werden daarom niet in de 
factoranalyse opgenomen. 
Er werd een factoranalyse (principal components) uitgevoerd over de resterende 
11 items Een oplossing met 3 factoren bleek het beste zowel in het kader van de 
interpreteerbaarheid in de zin van bovengenoemde concepten als in de hoogte 
van het vanmax criterium (vgl. tabel B4 in de bijlagen). De factoren werden in 
dit geval vanmax (orthogonaal) geroteerd omdat bij scheve rotatie de correlatie, 
tussen de factoren allen lager waren dan 20 en de factoren dus al relatief 
onafhankelijk bleken). 

/. Schadevermijding (c q. actieve gezondheidsbemoeiems). 

Op de eerste factor hadden de volgende items een lading groter dan .50 
1. Ik besteed veel aandacht aan mijn gezondheid 56 
9 Ik heb er veel voor over om een goede conditie te 

bezitten 60 
10 Gezondheid is het allerbelangrijkste in het leven .55 
12. Het is voor het grootste gedeelte van je zelf 

afhankelijk of je gezond blijft .52 
13. Ik vermijd gevaarlijke situaties zoveel mogelijk 72 
14. Ik vermijd zoveel mogelijk alles wat mijn 

gezondheid kan schaden 74 
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Het is duidelijk dat het bij deze dimensie gaat om actieve gczondhcidsbemoeiems 
en het geloof in het nut van een actieve gezondheidsbemoeiems voor de gezond
heid (interne controle). Het is niet verwonderlijk dat 'harm-avoidance' in een 
dergelijke dimensie opgaat, ja zelfs hier de hoogste ladingen knjgt. Immers scha-
dcvcrmijding kan als een belangrijke gezondheidsbemoeicnis gezien worden De 
eerder onderscheiden dimensies 'interne versus externe controle' en 'schadevcr-
mijding' en het item 'belang van de gezondheid', het laatste voorzover actieve 
gezondheidsbemoeicnis ook impliceert dat men gezondheid belangrijk vindt, 
gaan als het ware in deze ene dimensie op We aarzelen daarom deze dimensie te 
benoemen in termen van een van de eerder geconcipieerde dimensies Als een van 
deze concepten in aanmerking komt dan is dat waarschijnlijk schadevermijding 
daar de indicatoren hiervoor de hoogste correlatie met de factor vertonen. Ech
ter deze benoeming doet eigenlijk slechts aan een deel van correlerende items 
recht. Ons lijkt daarom de benoeming 'actieve gezondheidsbcmocienis' beter 
voorzover daaronder alle correlerende items te vatten zijn. 
In de loop van het onderzoek is deze 'betere benaming' pas opgekomen. Een 
eerste benoeming in termen van schadevermijding was toen al mm of meer 
ingeburgerd zodat in de teksten verderop slechts de term 'schadevermijding' 
gebruikt wordt. Men zal zich echter moeten realiseren dat de dimensie algemener 
op 'actieve gezondheidsbemocienis en niet alleen op schadevermijding doelt'. 

//. (Jeugdige) onbezorgdheid mor de gezondheid 

Op de tweede factor laden de volgende items hoger dan .50. 
2. Omdat ik me fit voel hoef ik me weinig om mijn 

gezondheid te bekommeren 65 
6. Om mijn gezondheid maak ik me weinig zorgen 68 
11. Als je jong bent hoefje je over je gezondheid 

geen zorgen te maken 72 

Ln deze dimensie komt de geconcipieerde dimensie onbezorgdheid om de ge
zondheid naar voren. Om aan het element 'jong' recht te doen noemen we deze 
'(jeugdige) onbezorgdheid om de gezondheid'. In de tekst zal er verder naar 
gerefereerd worden als 'onbezorgdheid om de gezondheid'. 

///. Angst voor ziekte en pijn 

Met de derde factor vertoonden de volgende items ladingen hoger dan 50. 
8. Ik ben niet bang om ziek te worden 77 
14. Ik ben niet bang voor pijn 85 

Deze dimensie noemen we (na omkering uiteraard) 'angst voor ziekte of pijn' 
oftewel de angstdimensie 

145 



Van alle bovenstaande dimensies kan gesteld worden dat ze mogelijkerwijs van 
belang zijn voor het rookgedrag van jongeren Verondersteld kan worden dat 
'actieve gczondheidsbemoeienis' en 'angst voor ziekte en pijn' negatief met 
(gaan) roken samenhangt, terwijl 'jeugdige onbezorgdheid' eerder positief daar
mee gerelateerd zal zijn 

6 2 3. Factoranalyse m.b.t. persoonlijkheidskenmerken 

Uit de batterij uitspraken, die Eysenck (1963) gebruikt heeft om persoonlijk
heidskenmerken vast te stellen, zijn die items door ons geselecteerd die het meest 
representatief geacht kunnen worden voor de dimensies neuroticisme, extraver
sie, sociabihteit en impulsiviteit Opgemerkt moet worden, dat de items die bij 
Eysenck hoog correleren met sociabihteit dit ook doen met extraversie (omge
keerd is dit overigens niet altijd het geval). 
Ook bleek dat er tussen beide dimensies na scheve rotatie een correlatie van 699 
bestaat. Dit betekent o.i dat extraversie en sociabihteit nauwelijks duidelijk te 
onderscheiden dimensies zijn Met name item 13 (geef je over het algemeen meer 
om het lezen van boeken dan om gezelschap van mensen) en 15 (houdt je ervan 
om alleen te werken) van extraversie zijn inhoudelijk even zeer tot de sociabili-
teits- als tot de extraversiedimensie te rekenen 
Factoranalyse (principal components) met trekking van 4 factoren en na obli-
max rotatie leverde de volgende dimensies op (zie ook tabel B5 in de bijlagen) 

/. Neurotic isme 

De items bedoeld om 'neuroticisme' te meten bleken inderdaad alle op de eerste 
factor hoge ladingen te vertonen, ladingen hoger dan 40) 
1 Voel je je vaak zomaar nu eens vrolijk dan 

weer bedroefd 64 
3. Voel je je soms zo maar zonder enkele reden ellendig 69 
5. Voel je je vaak lusteloos en vermoeid zonder een 

goede reden 66 
9. Dwalen je gedachten tijdens een gesprek gauw af 40 
16. Heb je soms het gevoel datje het ene moment over

loopt van energie en het volgende langzaam en traag bent 58 
17 Ben je vaak in een sombere bui 53 

// Soi labiliteit 

De items bedoeld om sociabihteit te meten hebben op de tweede factor hoge 
ladingen 
6 Ben je geneigd je op de achtergrond te houden als 

je in gezelschap van anderen bent 62 
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1 8 Ben je behalve tegenover je beste vrienden gereser
veerd en op een afstand 67 

19 Ben je geneigd je vrienden te beperken en er slechts 
enkele te kiezen 59 

Echter item 14 bleek tegen de verwachting in op deze dimensie slechts ccn 
relatief lage lading te hebben ( 22) 

Daarentegen bleken de eerder besproken items 13 en 15 - die volgens Eysenck 
meer op 'extraversie' duiden maar die o ι evengoed naar sociabihtcit verwij
zen - wel relatief hoge ladingen met sociabihteit te vertonen (resp .53 en 50) 
Handhaving van de benoeming van deze factor als 'sociabihteit' lijkt daarom 
alleszins verantwoord 

/// extraversie 

Van de items bedoeld om extraversie te meten blijkt er een sterk te correleren 
met factor 3 
8 Vindje jezelf een levendig en vlot persoon .68 

Daarnaast laadt item 2 'flap je vaak het eerste eruit waaraan je denkt' bedoeld 
om impulsiviteit te meten relatief hoog (49) op deze factor Ook item 12 
(oorspronkelijk sociabihteit) 'kun je op saaie feestjes gemakkelijk leven in de 
brouwerij brengen' blijkt eveneens een hoge lading te hebben ( 69) op deze 
factor Deze items verwijzen o ι naar een levendige extraverte persoonlijkheid 
Daar deze factor nauwelijks gecorreleerd blijkt met factor 2 'sociabihteit' ( 07) 
kunnen we ons afvragen of hiermee niet toch 'extraversie' zonder de sociabili-
teitscomponent gemeten is Inderdaad verwijzen de items wel naar vlothcid en 
levendigheid en met zozeer naar 'geneigdheid tot keuze van gezelschap van ande
ren' zoals m 'sociabihteit' meer tot uitdrukking komt 

IV Impulsiviteit 

Alle items die bedoeld zijn om 'impulsiviteit' te meten (uitgezonderd het verwij
derde item 11) blijken ladingen hoger dan 40 op de 4e factor te hebben 
2 Hapje vaak het eerste eruit waaraan je denkt .472 
4 Ben je gewend om te stoppen en na te denken voor 

je iets gaat doen - 607 
12 Doe je dingen vaak zomaar ineens (in een opwelling) 

ook al kun je erdoor in moeilijkheden komen 551 

Echter nog twee items, blijken met 'impulsiviteit' te correleren item 7 'ben je 
gauw afgeleid bij je studie' (oorspronkelijk extraversie) met lading 617 en item 9 
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'dwalen je gedachten tijdens een gesprek gauw af met lading 514 Dit laatste 

item is oorspronkelijk bedoeld om neurotiusme te meten waar het overigens ook 

een lading hoger dan 40 heeft Blijkbaar is 'afgeleid worden tijdens een gesprek' 

bij jeugdigen zowel een teken van neuroticisme als van jeugdige impulsiviteit 

Afgeleid zijn bij de studie is daarentegen alleen gecorreleerd met 'impulsiviteit' 

Ook dit is 01 vooral bij jeugdigen begrijpelijk Op grond van bovenstaande 

resultaten en overwegingen zullen de factoren overeenkomstig de oorspronke

lijke concepten neuroticisme, sociabilitcit, extraversie en impulsiviteit benoemd 

worden 

Opgemerkt moet nog worden dat de items 10 en 11 op geen enkele factor een 

lading hoger dan 35 bleken te vertonen Wat betreft item 10 werd dit door ons 

geweten aan de wat moeilijke negatieve formulering 'zou je ongelukkig zijn als 

je niet veel contacten met anderen zou hebben' Wellicht is ook item 11 'ben je 

liever bezig met het maken van plannen dan met het uitvoeren ervan' voor 

jongeren een ambigu statement Derhalve zijn deze beide items bij de factorana 

lyse buiten beschouwing gelaten 

6 3 Relationele analyse 

De centrale vraagstelling naar de rol van de primaire groep (i с de peer groups m 

de klas) bij effecten van overredende communicatie en de daaruit voortvloeiende 

hypothesen vereisen de vaststelling (meting) van de volgende variabelen 

subgroepen in de klas 

— leiderschap in de klas en de clique 

geisoleerdheid in de klas 

— cohesie van klas en clique 

In het vorige hoofdstuk (5 5 3) is een verantwoording gegeven van de wijze 

waarop groepsstructuur in het onderzoek opgenomen zou worden In deze para 

graaf gaan we nader in op de wijze waarop de relationele vraag verder geanaly

seerd is, welke beslissingen daarbij zijn genomen en de problemen die zich heb

ben voorgedaan Van groot belang voor de waarde van dit onderzoek is de 

betrouwbaarheid van de resultaten van de relationele analyse. Hieraan zal in deze 

paragraaf uitgebreid aandacht geschonken worden 

б ? / Opsporing van subgroepen in de klas 

Opsporing van subgroepen in de klas met behulp van relationele analyse brengt 

een aantal problemen met zich (buiten de reeds in het vorige hoofdstuk genoem 

de) 

1 Het probleem van de te analyseren relaties (keuzen) in de klas 

2 Het probleem van betrouwbare codering 
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3 Het probleem van ontbrekende leerlingen 
4 Het probleem van de te gebruiken analysemethode 

Achtereenvolgens zullen we op ieder van deze problemen wat nader ingaan en 
aangeven hoe deze in concreto in dit onderzoek opgelost zijn 

1 Daar iedereen in de klas wel eens met iedereen om gaat en 'veel omgaan met' 
een relatief begrip is, bestaat het gevaar dat subgroepen niet identificeerbaar 
meer zijn indien men alle gedane keuzen van iedere leerling m de analyse 
opneemt, m a w om subgroepen te kunnen bepalen moet de vraag discrimi 
nerende kracht hebben door te vragen de volgorde van belangrijkheid aan te 
geven is men er van verzekerd dat voor iedereen de eerste keuzen m ieder 
geval belangrijk zijn 
In feite bleek, indien alle keuzen die men gedaan had geanalyseerd werden in 
enkele klassen weinig of geen differentiatie op te treden (dwz bijna alle 
leerlingen behoorden tot een clique) zodat subgroepen niet waarneembaar 
waren Bij beperking van de keuzen die in de analyse opgenomen werden lot 
drie per leerling bleek in nagenoeg alle klassen een redelijke diffcrentutie op 
te treden Bij beperking tot drie keuzen bleek in die klassen, waar de diffe
rentiatie verbeterd werd, dat deze plaats had binnen de cliquestructuur zoals 
die met alle keuzen uitgevoerd was Bovendien bleek dat de structuur van die 
klassen waar de differentiatie met verbeterde nagenoeg identiek was aan de 
cliquestructuur indien gebruik gemaakt werd van alle keuzen Op grond van 
bovenstaande bevindingen bij vergelijking van beide analyseresultaten werd 
besloten cliquedetectie te beperken tot dne keuzen per leerling en de verdere 
keuzen als minder belangrijk te beschouwen en als versluierend voor de 
cliquestructuur van enkele klassen (te weinig differentiatie) 
Of de aldus verkregen cliquestructuur betrouwbaar is vastgesteld, kan min of 
meer aangetoond worden, indien de hypothese van stabiliteit van de cliques 
gedurende het schooljaar gesteund wordt We hebben in par 5 3 de verwach
ting uitgesproken dat cliques in de klas relatief stabiel zijn gedurende het 
schooljaar Om deze stabiliteit vast te kunnen stellen is betrouwbaarheid van 
de methode een vereiste dezelfde methode moet bij meting van een relatief 
constant verschijnsel dezelfde resultaten opleveren, wil ze betrouwbaar zijn 
N В Blijkt, dat de cliquestructuur van tl naar t2 in zeer sterke mate veran
derd is dan is dit overigens niet zonder meer bewijs voor de onbetrouwbaar 
heid van de methode Immers het kan zijn dat de cliquestructuur in feite zeer 
instabiel is Betrouwbaarheid zal dan op andere wijze aangetoond moeten 
worden 

Een maat om de stabiliteit te meten is de onzekerheidscoefficient Is de 
structuur van tl naar t2 exact voorspelbaar (geheel identiek) dan is de onze
kerheidscoefficient 1 0, een totale afwezigheid van onzekerheid Bij totale 
ongelijkheid, totale afwezigheid van zekerheid (voorspelbaarheid) is de onze-
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kerhcidscocffìcient 0 In tabel B8 in de bijlagen ¿ijn onzckerhcidscocftlcien-
ten van de cliquestructuur per klas weergegeven Gcisoleerden (in de klasop 
ti cn/of t2) 7ijn van de berekening uitgesloten Ook zijn die klassen uitge
sloten waar /ich op tl of t2 geen differentiatie voordeed Opmerkelijk is dat 
dit laatste alleen het geval is bij 3 klassen van twee LTS-scholen voor leerlin
gen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden Opmerkelijk is ook dat bij deze 
scholen ook zeer lage onzekcrheidscoefficienten gevonden worden (voor de 
klassen waar deze wel berekend is) liet is de vraag of het meetinstrumenta
rium voor deze leerlingen minder geschikt is dan wel dat de chquestructuur 
feitelijk meer veranderlijk is Overigens geldt dat alle scores onder de 40 (8 
klassen) op tekening komen van LTS-scholen 
Op de overige scholen zijn de onzekerheidscoefficienten zeer hoog Dit wijst 
op zeer grote overeenkomst in chquestructuur tussen tl en t2 Het is echter 
mogelijk dat de gevonden met-overeenkomst te wijten is aan onbetrouwbaar
heid of aan een reële verandering in de chquestructuur (of beide) In de 
paragraaf over de betrouwbaarheid (6 4) zal aangetoond worden dat de me
thode in sterke mate betrouwbaar is en verandering in chquestructuur zeer 
waarschijnlijk aan reële verandering toegeschreven moet worden 

Om de chquestructuur in de klas betrouwbaar te kunnen vaststellen is een 
optimale codering vereist van de relaties de codering is als volgt geschied 
aan ieder van de leerlingen in de klas is een volgnummer toegekend (01, 02, 

, n). De gekozene wordt met zijn volgnummer aangeduid Aan codeurs is 
opgedragen de codering uiterst consciëntieus te verrichten en deze minstens 
1 keer te controleren Clique detectie is sterk afhankelijk van de betrouw 
baarheid van de coderingen voorzover iedere foutcodermg een verkeerde 
relatie in de klas representeert en dus tot onjuiste cliquesamenstelhng leidt 
Betrouwbaarheid van de codering is nagegaan door steekproefsgewijs codecr-
resultaten te controleren De betrouwbaaihcid bleek hierbij opvallend hoog 

Bij meerdere klassen bleken niet alle leerlingen aanwezig (er ontbraken wel 
eens 1 à 2 leerlingen) 
Het aantal leerlingen dat geantwoord had verschilde dus met het aantal leer
lingen dat volgens opgave van de school in de klas moest zijn o m ziekte 
kan oorzaak geweest zijn van afwezigheid Deze leerlingen werden echter 
soms wel gekozen door andere leerlingen bij de relationele vraag Zij hebben 
echter uiteraard zelf met gekozen Om de relatie van deze leerlingen zo 
adequaat mogelijk te schatten zijn de keuzen gesymmetnseerd, d w z indien 
deze leerlingen door wel aanwezige leerlingen gekozen werden, werd deze 
keuze opgevat als wederkerig en als een wederkerige relatie gecodeerd De 
zelfde procedure is gevolgd voor de in totaal 8 leerlingen (over de gehele 
steekproef), die geantwoord hebben dat ze met iedereen in de klas veel 
omgingen Daar dit antwoord niet gespecificeerd is in mate van frequentie 
van contact met afzonderlijke leerlingen was dit met als zodanig codeerbaar. 



Bovendien bleek dat geen van deze leerlingen frequent door anderen in de 
klas gekozen werden Alleen die contacten werden gecodeerd, die in feite 
wederkerig waren, d w z alleen die contacten waarbij degenen die zeiden 
met iedereen veel om te gaan ook werkelijk gekozen werden door andere 
ieerlingen. Zij werden dus gesymmetriseerd naar de keuzen door andere leer
lingen 

4 Om cliques in de klas op te sporen is gebruik gemaakt van de 
cliquedetectiemethode van Hubbell (1965) Vooreen uitvoerige beschrijving 
van deze methode zij verwezen naar 'sociaal-netwerk analyse' van Felling 
(1974) Hier geven we slechts kort de veronderstellingen van de methode aan 
en de beslissingen die genomen zijn wat betreft de uitwerking Aan de me
thode ligt de veronderstelling ten grondslag, dat twee punten welke tot 
eenzelfde clique behoren, in het algemeen door meer n-paden in een graph 
met elkaar verbonden zullen zijn dan twee punten welke tot een verschillen
de clique worden gerekend' (Felling 1974, ρ 120) 

Een subgroep uit de klas wordt gevormd indien voor de leerlingen in de 
clique geldt dat ze onderling meer verbonden zijn dan met andere leerlingen 
in de klas en dat de clique geen onderdeel vormt van een andere subgroep 
(clique) in de klas 
Deze hogere associatie tussen chqueleden onderling wordt gerealiseerd door 
groepen van m jor-dyaden op te sporen een ma|or-dyade kenmerkt zich 
door een relatief hoge, een minor-dyade door een relatief lage associatie-index 
(associatie tussen twee punten is de gewogen som van alle η-paden tussen 
twee punten). De onderzoeker moet het criterium (E) kiezen waarop major 
en minor-dyade onderscheiden worden (de mate van associatie) Men kan dit 
associatie criterium zo hoog kiezen dat geen of bijna geen enkele clique eraan 
voldoet of zo laag (negatief) dat alle leerlingen in de klas een clique vormen 
Bij een entenum van E = .001 zijn de opgespoorde cliques nagenoeg gelijk 
aan de sterke componenten van een graph Een sterke component van een 
graph is een maximale sterk samenhangende deelgraph Dit criterium kan zo 
laag zijn dat geen differentiatie binnen de klas waarneembaar is. Naarmate 
het criterium hoger wordt kunnen meerdere subgroepen in deze sterke com
ponenten waarneembaar zijn De cliques zijn dan altijd deelverzamelingen 
van de sterke componenten van een graph Zij zijn tevens disjunct met 
overlappend) 

De volgende procedure is nu door ons gevolgd iedere klas (graph) is geanaly
seerd met behulp van de Hubbel-dique detectiemethode onder toepassing van 
meerdere criteria voor de associatie Per klas is nu beslist bij welk criterium 
optimale differentiatie optreedt en de cbquestructuur het best gepresenteerd 
wordt Dit entenum is dan uiteindelijk gebruikt om de cjques in de klas vast te 
stellen hierbij bleek in bijna alle klassen E = 001 al optimale differentiatie in te 
houden 
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Als voorbeeld voor zowel een optimale als een met-optimale differentiatie bij het 
criterium .001 /ijn de volgende resultaten van twee klassen weergegeven (tabel 
6.1.). In klas 012 blijkt de cliquestructuur al duidelijk vast te liggen bij het 
criterium .001. In feite zijn de resulta en van de clique identificatie identiek van 
criterium .001 tot criterium .200. Bij een hoger criterium verandert de clique
structuur niet, alleen het aantal geisoleerden neemt toe (het aantal majordyaden 
neemt af). Dit is de meest voorkomende situatie bij deze analyse: in 77 procent 
(69/90) van alle klassen op tl en in 74 procent (61/81) van alle klassen op t2. 
Bij klas 12-2 echter is de situatie enigszins anders. Daar blijkt bij een criterium 
van .001 nauwelijks differentiatie. Buiten de geisoleerden blijken slechts twee 
cliques vaststelbaar waarvan een nagenoeg de hele klas omvat. Bij een criterium 
van .040 blijkt dat clique 1 opgesplitst wordt in twee cliques, hetgeen een 
grotere differentiatie betekent. Bij criterium .040 is in dit geval de differentiatie 
optimaal. Dit criterium is in dit geval gehanteerd voor het vastste len van de 
cliques. Het resultaat ν η cliquedetectie in klas 12-2 is derhalve 3 cliques en 5 
niet tot cliques behorende (relatief geïsoleerde) leerlingen. Deze methode is toe
gepast bij alle klassen die weinig of geen differentiatie vertoonden bij het crite
rium .001. 

De analyse is uitgevoerd met behulp van het door Felling in samenwerking met 
de Research Technische Afdeling van het Sociologisch Instituut ontwikkelde 
computerprogramma HUBBELLO. Aldus konden relatief snel de 90 klassen van 
meting 1 en de 81 klassen van meting 2 geanalyseerd worden. 
Ook andere methoden van cliquedetectie werden geprobeerd maar bleken om 
verschillende redenen niet goed hanteerbaar. Zo was bij de 'componenten ana
lyse' waarbij de sterke componenten in de graph opgespoord worden de differen
tie vaak te gering. 
Hantering van de methode van Harary-Ross (1957) leidde tot gelijksoortige resul
taten als de Hubbell-methode: alleen bleek dat er veel elkaar overlappende 

1) Do volgendi; criteria ¿ijn bij de Hubbcll-cliquedetectic gehanteerd 
1. 1 en graph met per leerling maximaal 3 keuzen, gedidiotomiseerd 0/1 tot matrix A 

(Adjacenticmalrix) 
2 Rijgen i|zc' normering van matrix A tot \\ met \ \1 0 = 1'4 D w z de ri|totalen in W 

van leerlingen die шіпчіепь een keii/e gedaan hebben « orden op 3/4 gevleid 
Het doel hiervan is 
w b. normering het convergen tinaken van de matrix van de graph 
u b nigewijze ι ρ.ν. uniforme normering elke leerling heelt hierdoor een gelijke 
mate van contacten met andere leerlingen, bij uniloimc normering wegen alle relaties 
even zwaar, waardoor leerlmgen met drie relaties daardoor zouden domineren 

3. Y = 1 + Wl + W- + \V? slechts paden ter lengte =5 ? worden in de analyse in 
beschouw ing genomen 

4 Pairwise index ot association m^ = mm (Y,|. Yj,) 
Dit betekent 
cliques zijn deelverzamelingen van sterke componenten 
er is geen rekening gehouden met verschillende 'boundan conditions" (statusbijdra-
gen van buiten het s\ steem naar de punten.) 
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Tabel 6 1 Resultaten van chquedetectie via de piocedure van Hubbcll voor 
twee klassen bi/ meerdere criteria voor onderscheid tussen major en minor-
dyaden 
klas 01 2 
criterium 
lecrlmgnr 

9 
4 

18 
6 

13 
3 

16 
17 
12 
15 
20 

5 
14 
10 
19 

1 
8 
2 

11 

klas 12 2 

criterium 
Icerhngnr 

8 
9 

19 
12 
18 
4 

14 
13 
25 

7 
16 
10 
11 
24 

5 
15 
17 
3 

21 
2 
I 

600 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

600 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 

500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

400 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
3 
3 

400 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 

300 

0 
0 
0 
0 
0 

300 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
2 

200 

0 
0 
0 
0 
0 

200 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

loo 

0 
0 
0 
0 
0 

100 

0 
0 
0 
0 
0 

080 

0 
0 
0 
0 
0 

080 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

060 

0 
0 
0 
0 
0 

Ü60 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

050 

0 
0 
0 
0 
0 

050 

~ 
0 
0 
0 
0 

2 

040 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

040 

0 
0 
0 
0 
0 

030 

0 
0 
0 
0 
0 

030 

0 
0 
0 
0 

020 

0 
0 
0 
0 
0 

020 

0 
0 
0 
0 
0 

010 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

010 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

005 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

005 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

001 

0 
0 
0 
0 
0 

001 

0 
0 
0 
0 
0 

cliques optraden (vaak slechts verschillend op 1 of 2 cliqueleden), waardoor 
leerlingen met eenduidig tot eén subgroep in de klas gerekend konden worden 
Voordeel van de Hubbell-cbque methode is dat de leerling ingedeeld wordt bij de 
clique waar hjj het meest thuishoort, waardoor disjuncte cliques ontstaan 

6 3 2 Leiderschap in klas en clique 

Leiderschap is als concept met eenvoudig meetbaar Formeel leiderschap door 
benoeming, traditie e d is weliswaar gemakkelijk vaststelbaar, echter informeel 

153 



leiderschap en leiderschap in informele groepen is juist moeilijk direct waarneem
baar. 
We gaan uit van de assumptie dat leiderschap in peer groups op school vooral 
gebaseerd zal zijn op populariteit 
Deze populariteit kan vastgesteld worden door het aantal keuzen, die iemand 
ontvangt relatief t o ν de andere groepsleden Hierbij is het mogelijk de keuzen 
te wegen naar de volgorde iemand die frequent als eerste gekozen is meer 
populair als degene die weliswaar even frequent maar altijd als derde of vierde 
gekozen wordt 

Wat betreft de klas is leiderschap gemeten door ieder individu een status score 
toe te kennen die gebaseerd is op het aantal verkregen keuzen gedeeld door het 
aantal mogelijke keuzen (N -1) Behalve een ongewogen status score werd een 
gewogen statusscore berekend Hierbij werden de keren dat m.n door anderen 
als eerste of tweede gekozen werd dubbel gewaardeerd De hieruit resulterende 
statusscore bleek correlaties van nagenoeg 1 00 (Pearson's r) te vertonen met de 
ongewogen statusscore de correlatiecocfficienten lagen rond 95 De correlatie 
tussen de statusscores op tl en die op t2 bleek tamelijk sterk r = 47 (zowel 
voor de gewogen als ongewogen ingraad) Degenen met de hoogste statusscore in 
de klas werden als leiders beschouwd 

Daar we echter gezien de resultaten van de eerste analyse, waarbij bleek dat de 
invloed van de cliques in de klas op rookgedrag van groter belang was dan dat 
van de klas als geheel, en de analyse meer op de cliques gericht werd, ging onze 
interesse niet zozeer naar de klasseleiders als naar de chqueleiders 
Aanvankelijk gingen wc van de veronderstelling uit dat cliqueleiders en klasse-
leiders in grote mate identiek zouden zijn Echter bij een eerste analyse bleek dat 
in veel klassen degenen met de hoogste statusscore (indien er in de klas meerde
ren waren met de hoogste statusscore) vaak tot dezelfde clique behoorden (wel
licht een elitegroep'). Dus het identificeren van Uasseleiders bleek niet toerei
kend om leiders in de cliques in de klas vast te stellen Besloten werd om 
leiderschap per clique vast te stellen Dcgene(n) die binnen de clique het grootste 
aantal keuzen kregen (waarbij de keren dat men als eerste gekozen werd dubbel 
gewaardeerd werden) werd(cn) als leider beschouwd Cliques van twee personen 
(dyaden) werden bij deze berekening uitgesloten omdat door de aard van de 
methode geen differentiatie kon optreden Voor deze dyaden werd leiderschap 
als Onbekend' beschouwd Nagegaan is hoe chqueleiderschap en klasseleider-
schap samenhangt. Uit tabel 6.2 blijkt dat hoewel er een sterke samenhang is 
tussen beide, maar 60 procent van de klasseleiders als chqueleiders zijn geclassifi
ceerd. Daar staat tegenover dat niemand van degenen met de laagste statusscore 
als cliqueleider geclassificeerd is. 

In de verdere analyse is chqueleiderschap in samenhang met rookgedrag opgeno
men als groepskenmerk (cliques waarvan de leider rookt versus cliques waarvan 
de leider niet rookt). 
N.B Indien er meerdere 'leiders' m de clique voorkwamen (in een paar gevallen) 
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werd de clique tot de categorie met 'rokende leider' gerekend indien minstens 
een van de 'leiders' rookte. 

6.3.3. Geisoleerdheid in de klas 

Isolement in de klas is ook vastgesteld middels de cliquedetectiemethode van 
Hubbell. Degenen die niet tot een clique of een dyade blijken te behoren worden 
als geïsoleerd beschouwd. 
Geisoleerdheid op tl en geisoleerdheid op t2 blijken onderling samen te hangen, 
zij het met sterk: er is nogal verandering in geisoleerdheid tussen tl en t2 (vgl. 
tabel 6.3). Dus terwijl de cliques tamelijk stabiel blijken treedt een wisseling van 
gei'soleerden op. Ook bij inspectie van de verandering in cliquestructuur per klas 
bleek dat hoewel de cliquestructuur zelf tamelijk stabiel bleef er nogal wat 
wisselingen tussen cliqueleden en gei'soleerden optraden. Deze bevinding van 
'wisseling der geisoleerden' - als variant op het thema van de wisseling van 
elites' - bracht ons tot de hypothese dat geisoleerden een potentieel recrute-
ringsveld van nieuwe leden voor clique vormen; daarnaast lopen deviante leden 
gevaar uitgesloten te worden en tot de gei'soleerden te gaan behoren totdat ze 
weer door een (andere) clique opgenomen worden; om dit laatste aan te tonen 
zijn echter meer dan twee metingen nodig en zal de cliquestructuur in de klas 
over langere tijd gevolgd moeten worden. Ook zou onderzocht moeten worden 
waarom sommigen in een meer geïsoleerde positie gemanouvreerd zijn en ander
zijds waarom geisoleerden gerecruteerd zijn als leden. Dit voert ons echter buiten 
het kader en de mogelijkheden van dit onderzoek. 

Tabel 6.2. - Chqueleiderschap naar klasleiderschap 

klasleiderbchjp (l. ) 

Uiqueleider (t.) 

leider 

met-leiders 

totaal (N) 

leiders 
(hoogste statusscore) 

57.0 

43,0 

100,0(135) 

met-leiders 
(middenscore) 

13,7 

86,3 

100,0 (1347) 

laagstt ; stjlusscore 

0,0 

100,0 

100,0(194) 

totaal 

15,6 

84,4 

100,0(1676) 

> =.86 
p < 0001 

6.3.4. Sociale cohesie 

Sociale cohesie is gedefinieerd als het aantal wederzijdse keuzen gedeeld door het 
aantal mogelijke keuzen in de groep. Deze definitie bleek bij het bepalen van de 
sociale cohesie in de clique ernstige problemen op te leveren de kans, dat het 
aantal wederzijdse keuzen op het aantal mogelijke keuzen groot is, is sterk 
gebonden aan chquegrootte Deze kans is groter naarmate de clique kleiner is. 
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Tabel 6 J. - Geiso/eenk'fi op ti naar geisoleen/en o f) tj 

gcisolccrden (t. ) 

giMsolecrden (12) 

goisolccrdc 

niüt-geisolccrdc 

totaal 

geïsoleerde; 

42 

5 8 

100(310) 

niet-geisoleerdc 

20 

80 

100(1567) 

totaal 

23 

77 

100(2043) 

У s 
y = .49 
p < .0001 

Het aantal wederzijdse keuzen op het aantal mogelijke keuzen wordt gewoon al 
op kansrekening geringer naarmate de clique groter wordt. Daardoor zal de zo 
vastgestelde sociale cohesie sterk correleren met groepsgrootte. Dit bleek in onze 
data in zo sterke mate het geval dat clique-grootte en sociale cohesie met meer te 
onderscheiden waren. Hoewel chquegrootte natuurlijk kan correleren met de 
mate van binding in de clique (die in grotere cliques waarschijnlijk geringer zal 
zijn), is dit als resultaat van een methode die louter op grond van kans deze 
correlatie oplevert, een artefact. Reeds hebben we in paragraaf 3.5.3. gewezen op 
de problemen van zowel de definitie van het concept groepscohesie als de meting 
ervan zoals deze uit de literatuur erover blijkt. In ieder geval blijkt de door ons 
gehanteerde meetwijze niet toepasbaar indien het om vergelijking gaat van groe
pen met verschillende grootte. Wellicht kunnen meer directe indicatoren van de 
hechtheid van de onderlinge band ontwikkeld worden. 

In dit onderzoek bleek het onmogelijk de 'sociale cohesie' van cliques betrouw
baar vast te stellen zodat de hypothesen die met betrekking tot de invloed van de 
mate van groepscohesie op het effect van communicatie geformuleerd zijn, niet 
nader getoetst konden worden (vgl. H39, H40 en H41). Desalniettemin blijven 
deze hypothesen belangrijke vragen die waard zijn om onderzocht te worden. 
Om ze onderzoekbaar te maken is eenduidige vaststelling van 'sociale cohesie' in 
de groep vereist. Zeker is dat definitie en meting ervan met eenvoudig is. 

6 4. Betrouwbaarheid en validiteit van de metingen 

Wel een van de belangrijkste vragen die aan sociologisch onderzoek gesteld wordt 
is de vraag naar de mate van betrouwbaarheid van het onderzoek en de mate van 
geldigheid van de uitspraken in het onderzoek. De mate van betrouwbaarheid is 
afhankelijk van de mate waarin de onderdelen ervan, de metingen en de con
structies op grond van de metingen betrouwbaar zijn Het concept van betrouw
baarheid kan geformuleerd worden als de mjte waarin dezelfde of verschillende 
waarnemers bij herhaalde waarnemingen van een constant verschi|nsel tot de-

156 



zelfde resultaten komen (vgl. Galtung 1967) of anders geformuleerd a 
measuring instrument is reliable if it yields the same result in repeated applica
tions to the same phenomena' (Philips 1971, p. 20). De geldigheid van een 
onderzoek is de mate waarin de uitspraken in overeenstemming zijn met de 
empirische realiteit en dus afhankelijk van de overeenstemming tussen meetin
strument en realiteit' Meet de onderzoeker wat hij wil meten7 Betrouwbaarheid 
van het meetinstrument is een voorwaarde voor de geldigheid. Een betrouwbaar 
meetinstrument hoeft niet geldig te zijn. Indien het echter geldig is, is het ook 
betrouwbaar (vgl. Philips 1971, p. 202). Kan de geldigheid van een meetinstru
ment vastgesteld worden dan is ook de betrouwbaarheid gegarandeerd. Een 
meetinstrument kan nooit geldiger zijn dan het betrouwbaar is. Validiteit van 
metingen in dit onderzoek is deels vaststelbaar doordat bevindingen uit andere 
onderzoeken over gelijke of gelijksoortige onderwerpen overeenkomen met be
vindingen uit dit onderzoek. Indien de proposities (hypothesen), die deels aan 
ander onderzoek ontleend zijn bevestigd worden is er sprake van construct-
validermg (Philips 1971). 
Vooruitlopend op de analyseresultaten in de volgende hoofdstukken kan gesteld 
worden dat de metingen valide zijn en dus ook betrouwbaar moeten zijn. Op de 
eerste plaats doordat bevindingen sterk overeenstemmen met wat uit andere 
onderzoeken reeds bekend was; deels doordat een groot aantal van te voren 
opgestelde hypothesen in de data bevestigd werden. 
In deze paragraaf gaan we nader in op de betrouwbaaiheid (en validiteit) van 
enkele metingen. Hierbij zal verschillende malen vooruitgelopen worden op ana
lyseresultaten die in hoofdstuk 7 en 8 weergegeven zijn. Uit de definitie van 
betrouwbaarheid volgt dat de betrouwbaarheid van een meetinstrument slechts 
vaststelbaar is indien men beschikt over herhaalde waarnemingen van een con
stant verschijnsel. 
Hierover heeft men in sociologisch onderzoek zeker voor zover dat meestal 
unieke waarnemingen betreft op één moment in de tijd vaak niet de beschikking. 
Meestal wordt een verschijnsel door één waarnemer (enquêteur) slechts eenmaal 
(middels een enquête) waargenomen. De mogelijkheid betrouwbaarheid middels 
criterium-validering of construct validering vast te stellen blijft in dat geval vaak 
wel aanwezig. In ons geval is er sprake van een onderzoek met panelkarakter. Bij 
een panelonderzoek ligt een unieke mogelijkheid om de betrouwbaarheid van 
metingen te toetsen voorzover constante verschijnselen gemeten worden. Pro
bleem is dat de meeste verschijnselen met van constante aard zijn. Bij met-
constante verschijnselen is het nagenoeg onmogelijk onbetrouwbaarheid van de 
meting en reële verandering van elkaar te isoleren. Een verandering bij herhaalde 
waarneming kan evenzeer het gevolg zijn van een reële verandering in het ver
schijnsel als van onbetrouwbaarheid van de meetprocedure. Echter vanuit de 
assumptie dat veranderingen door meetfoutcn at random gespreid zullen zijn is 
het mogelijk in sommige gevallen modellen op te stellen die aan kunnen geven in 
hoeverre veranderingen aan onbetrouwbaarheid te wijten kunnen zijn. Reële 
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verandering wordt dan afgeleid uit de mate waarin veranderingen afwi|ken van de 
op grond van toeval te verwachten veranderingen als gevolg van meetfouten (vgl 
Hagcnaard en Bynen 1973) ben andere mogelijkheid om hier betrouwbaarheid 
vast te stellen is via construct-validering Door verandering in een verschijnsel te 
relateren aan een extern criterium of aan een aantal factoren kan validiteit en 
dus betrouwbaarheid vastgesteld worden De door de externe factoren verklaarde 
vanantie in de verandering kan als recle verandering beschouwd worden indien 
men uitgaat van de assumptie dat veranderingen als gevolg van meetfouten zich 
at random spreiden of zelf met gerelateerd zijn aan ile externe criteria 
In dit onderzoek zijn we in de gelegenheid de betrouwbaarheid van enkele me 
tingen van constante verschijnselen vast te stellen nl van geslacht en leeftijd 
(geboortejaar) 

De 'test-retest' correlatie voor het geboortejaar en geslacht over drie metingen 
was zeer hoog (vgl tabel 6 4 en 6 5) maar niet 1 00 De fouten (dus de gevallen 
van niet overeenkomst) гцп nader onderzocht Hierbij bleek dat de afwijkingen 
nagenoeg geheel te wijten waren aan codeerfouten Deze zijn hersteld voor de 
aanvang van de analyse 

Tabel 6 4- Test retest LonelatieLOeJficienteii ι oor geslacht (Pearson 's r) 

geslacht 

02) 

geslacht 

(t3> 

geslacht (Ij) 

970 

(N 1668*) 

958 

(N=1431) 

geslacht (t2) 

950 

(N=1422) 

* Uitgesloten zijn degenen die onbekend zijn op een van beide metingen 

Tabel 6 5 - Test rttest torrelatietoefficienten \ oor het geboortejaar (Pearson's 

ri 
geboortejaar (tj) geboortejaar (t2) 

geboortejaar 959 

02) (N=1469*) 

geboortejaar 970 977 

»3) (N-1248) (N = 1247) 

Uitgesloten zijn degenen die onbekend zijn op een van beide metineen 
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Uiteraard zijn geslacht en leeftijd wel de meest eenvoudig meetbare gegevens in 
een onderzoek, de lioge betrouwbaarheidcoefficienten geven echter wel aan dat 
de antwoorden van ile leerlingen zowel als het coderen zeer betrouwbaar zi|n 
Ook van andere aspecten en metingen van het onderzoek zi|n indicaties/bewi|/en 
voor betrouwbaarheid te geven 
1 Wat betreft de |uistheid van de meting van het rookgedrag hebben we de 

mogelijkheid deze te toetsen door het rookgedrag dat iemand opgeeft te 
relateren aan het door andere klasgenoten waargenomen rookgedrag (het 
betreft hier herhaalde waarnemingen door verschillende waarnemers van het
zelfde verschijnsel) Er bli|kl een zeer sterke overeenkomst tussen het door 
de leerling opgegeven rookgedrag en de waarnemingen van de klasgenoten 
zodat het opgegeven rookgedrag betrouwbaar is De/c overeenkomst wordt 
in hoofdstuk 7, par. 3.2 en tabel 7.19 uitvoerig behandeld. 

2. Dit onderzoek biedt door de herhaling van de sociometrische vraag cen 
unieke gelegenheid om de betrouwbaarheid van de gebruikte chqucdetcctic-
methodc te toetsen. Onze vooraf geformuleerde hypothese van cen relatief 
stabiele cliquestructuur in de klas gedurende het lecqaar vereiste dat de 
meting op tl van de cliquestructuur in hoge mate voorspellend was voor die 
op t2 In feite bleek dit resultaat inderdaad op te treden. Echter met achter
haalbaar is in hoeverre de nog aanwezige met-overeenkomst te wijten is aan 
de onbetrouwbaarheid van de methode dan wel aan een feitelijke structuur
verandering in de klas Er is evenwel nog een ander sterk bewijs voor de 
betrouwbaarheid van de gebruikte chciuedctecticmcthodc Deze betrouw
baarheid valt af te leiden uil de nagenoeg maximale gcslachtsdifferentiatie 
van cliques. Dat wil zeggen, de chciues, dus de resultaten van de chciuedetcc-
tie, zijn voor bijna 100 procent gedifferentieerd naar het externe criterium 
geslacht. Van de klasssen die uit zowel jongens als meisjes bestaan zijn er 
zelfs dertig waarbij geen enkele keuze tussen de geslachten gemaakt is. Deze 
gcslachtsdifferentiatie van peer groups is bovendien in overeenstemming met 
bevindingen uit eerder onderzoek (Coleman 1958) 

De verwachte gcslachtsdifferentiatie van cliques betekent een sterke externe 
validering van de chque-detectiemethode Het feit echter dat ook op t2 
nagenoeg exact dezelfde geslachtsdiffcrentiatie in dezelfde orde van grootte 
vastgesteld kon worden is o.i cen sterk bewijs voor de hoge betrouwbaarheid 
van de gehanteerde cliquedetectiemethode én een sterke validering van het 
segregatie-effect (vgl tabel B6 in de bijlagen) 
N В De zeer hoge stabiliteit van de geslachtssegregatie en de iets zwakkere 
stabiliteit van d"e cliquestructuur betekent oi dat er reële veranderingen in 
cliquestructuur optreden echter nagenoeg uitsluitend binnen de groep 
meisjes en de groep jongens in de klas 

3 Een andere indicatie voor de betrouwbaarheid van de relationele gegevens is 
de mate van symmetrie Indien men ni. aan leerlingen vraagt met wie men in 
de klas veel omgaat is het te verwachten dat er een grote mate van symmetrie 
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is in de keuzen, d w ζ dat de keuzen in sterke mate wederzijds zijn Indien 
leerling A zegt veel met leerling В om te gaan zal leerling В geneigd zijn om 
ook leerling A te noemen als degene met wie hij (ook) veel optrekt Deze 
symmetrie van keuzen kan nu uitgedrukt worden in de maat Q (Yule's Q)2) 
Deze maat Q is gelijk aan 0 00 indien de keuze door j onafhankelijk is van de 
keuze door i, zij is gelijk aan + 1 00 indien er geen asymmetrische paren zijn, 
ZIJ is gelijk aan 1 00 indien er geen wederzijdse positieve of wederzijds 
negatieve paren zijn In tabel B9 zijn de maten van symmetrie per klas 
aangegeven De maten voor symmetrie zijn voor bijna elke klas zeer hoog (± 
90) 

4 Wat betreft de houdingen tegenover roken blijkt uit de correlaties ervan met 
andere verschijnselen m η rookgedrag dat deze eveneens betrouwbaar geme 
ten zijn 
Een andere indicatie voor de betrouwbaarheid is de nagenoeg identieke fac
torstructuur die verkregen werd bij de factoranalyse over de items bij iedere 
meting afzonderlijk m feite bleek hieruit dat telkens dezelfde items met 
dezelfde factoren in dezelfde mate correleerden Hieruit volgt dat telkens 
dezelfde onderliggende dimensies werden gemeten 

5 De betrouwbaarheid van de toediening van de experimentele stimuli bleek 
uit de antwoorden op de vraag naar de herinnering van de opvallende aspec
ten 'Social support' aspecten werden uitsluitend (op een geval na) genoemd 
door degenen die aan de conditie 'volkskrantartikel met social support in de 
boodschap' toegewezen waren 

De blijkbaar hoge betrouwbaarheid en validiteit van de bevindingen in dit onder
zoek zijn mede te danken aan de grote aandacht die het probleem van betrouw
baarheid gedurende het gehele onderzoek gekregen heeft 

Maatregelen, die de betrouwbaarheid o ι sterk vergroot hebben zijn 
a De nadruk die in de instructie aan leerlingen voor de invulling van de vragen

lijsten op 'eerlijk antwoorden' gelegd is 
b Het beloven van volstrekte geheimhouding der antwoorden - uiteraard met 

van algehele anonymiteit, opmerkelijk is de hoge betrouwbaarheid van de 
antwoorden zeker tegen het licht van het niet anonieme karakter van het 
onderzoek 

2) De Гогтиіе voor Q is ontleend aan Davis (1968), pg 105 

_(4MN) (A)2 

MjXji (4MN) + (A)2 

waarin 
M = totaal wederzijdse positieve paren 
N = totaal wederzijdse negatnvc paren 
A = totaal asymmetrische paren 
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с Hel nauwgezet werken vjn de codeurs 
d Uitgebreide controle van het werk van de codeurs 
e Uitgebreide datacleaning zowel binnen de meting (out-range controle) als 

tussen de metingen (idcnticiteit en logische implicaties), waarbij telkens de 
fouten met behulp van de oorspronkelijke data gecorrigeerd werden 

Een dergelijke uitgebreide nadruk op het verkrijgen van zo betrouwbaar mogelij
ke informatie is een tijdrovende en dus kostbare zaak Voor paneldata is dit 
echter o ι noodzakelijk Geringe onbetrouwbaarheid per meting kan tot relatief 
grote onbetrouwbaarheid leiden bij bestudering van en conclusies over verande
ringen in de variabelen (vgl Hagenaars 1973) 
De onbetrouwbaarheid van elke opvolgende meting is immers cumulatief 

в 5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan enkele meettechnische aspecten van het 
onderzoek, m η factoranalyses en relationele analyse 
Drie factoranalyses zijn beschreven 

1 Een factoranalyse over de uitspraken die betrekking hebben op de houding 
tegenover roken 

2 Een factoranalyse over de uitspraken die betrekking hebben op de gezond-
heidsopvattingen 

3 Een factoranalyse over uitspraken bedoeld om karakterstructuur te meten 
De relationele analyse beschreef de beslissingen en methoden die gevolgd zijn om 
subgroepen in de klas vast te stellen, om leiderschap in klas en subgroep te meten 
en de wijze waarop isolement vastgesteld is, evenals het mislukken van het meten 
van sociale cohesie in de groep 

Tenslotte is aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van diverse aspecten van 
het onderzoek Analyseresultaten gaven aan dat de betrouwbaarheid van de on
derzochte onderdelen bevredigend is 
Op grond hiervan menen wc te kunnen concluderen dat de betrouwbaarheid van 
het onderzoek als geheel bevredigend is 
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Hoofdstuk 7 
ANALYSE VAN DE DETERMINANTEN VAN 

ROOKGEDRAG BIJ JONGEREN 

Ζ /. Inleiding 

De theoretische beschouwingen over de aetiologie van het rookgedrag bij jonge
ren in hoofdstuk 2 hebben geleid tot de formulering van een aantal in dit 
onderzoek te toetsen hypothesen (27) omtrent factoren welke (mede) verant
woordelijk kunnen worden geacht voor het beginnen en continueren van rookge
drag bij jongeren. In onderhavig onderzoek is juist die leeftijdsgroep opgenomen, 
welke het meest 'vatbaar' is voor het initiëren van rookgedrag, nl. jongeren van 
12 tot 16 jaar. Daarvoor en daarna is de vatbaarheid voor rookgedrag aanmerke
lijk minder. Deze leeftijdsgroep is o.i. daarom van speciaal belang bij de opspo
ring van factoren die tot roken leiden. 
In dit hoofdstuk zal met behulp van de in de enquête verzamelde gegevens 
vastgesteld worden welke invloed diverse factoren op het rookgedrag bij jongeren 
hebben. In concreto houdt de analyse in dat een aantal als determinanten opge
vatte variabelen gerelateerd worden aan een aantal afhankelijke variabelen, i.e. 
rookgedrag en veranderingen daarin. 

Wat de determinanten betreft: deze zijn in navolging van de classificatie in 
hoofdstuk NI opgedeeld in 4 groepen: 
1. de directe sociale omgeving (primaire groepen): gezin en peer group 
2. sociaal-structurele factoren: leeftijd, geslacht e.d. 
3. persoonlijkheidskenmerken 
4. overige factoren (o.a. communicatieve variabelen). 
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Na de afzonderlijke analyse van de factoren in iedere categorie zal getracht 
worden middels analyse van de belangrijkste factoren gezamenlijk tot een verkla
ringsmodel te komen van rookgedrag bij jongeren. 
Als afhankelijke variabelen kunnen in principe alle rookgedragsvariabelen, hou
dingen tegenover roken en veranderingen in gedrag en houding fungeren. Zowel 
om redenen van spaarzaamheid als uit het oogpunt van de eerder geformuleerde 
te toetsen hypothesen zal slechts uitgebreid verslag gedaan worden van de ana
lyse van rookgedragsvariabelen en de veranderingen daarin. 
Zoals reeds eerder betoogd, kan een werkelijk causaal verband zelden goed aan
getoond worden via cross-sectional studies. Conclusies uit dergelijke studies die 
een causale relatie weerspiegelen dient men dan ook altijd met argwaan te bekij
ken. Een voorbeeld van zo'n conclusie in een onderzoek naar roken bij jongeren 
dat cross-sectional van aard was, is te vinden bij Drogendijk (1976). Op grond 
van een relatief sterke correlatie tussen een ouderlijk rookverbod en rookgedrag 
bij jongeren concludeert hij dat een rookverbod wel degelijk een gunstige (roken-
belcmmerende) invloed heeft op rookgewoonten bij kinderen. Zoals echter zal 
blijken kan deze conclusie op grond van cross-sectional gegevens niet gehand
haafd worden bij analyse van veranderingen in rookgedrag van 11 naar t2. Om de 
determinanten van rookgedrag te bepalen zullen relaties van op tl gemeten 
factoren met veranderingen in rookgedrag van tl naar tl van grotere importantie 
zijn dan relaties van die factoren met rookgedrag op t l . Deze laatste zijn echter 
ook van belang voorzover daardoor vergelijking met resultaten van andere 'cross-
sectional' onderzoeken mogelijk is. Beide soorten relaties zullen derhalve onder
zocht worden. 

Alvorens echter de invloed van bovengenoemde determinanten van rookgedrag te 
analyseren onderzoeken we eerst de relatie tussen houdingen tegenover roken en 
rookgedrag. Dit om de hypothesen omtrent houdings- en gedragsconsistentie bij 
jongeren wat betreft roken te toetsen (vgl. H28a, H28b, H29b en H29c in 
paragraaf 3.2). Deze analyse is van belang om een inzicht te krijgen in hoeverre 
houdingsverandering mogelijk van invloed kan zijn op gedragsveranderingen en 
of houdingsverandering dus een zinvolle doelstelling kan zijn van antirookvoor
lichting. 

7.2 De consistentie tussen houding en gedrag met betrekking tot roken bij 
jongeren 

Evenals uit vele andere onderzoeken blijkt uit studies m.b.t. roken een geringe 
consistentie tussen houding en gedrag: hoewel de meesten op de hoogte zijn van 
het feit dat roken slecht is voor de gezondheid en dit ook beamen heeft dit geen 
duidelijk effect op rookgedrag (Cartwriglit e.a. 1960, Laoye e.a. 1972). Sommige 
onderzoekers constateren wel een samenhang tussen houding en gedrag maar 
deze is niet sterk (Donald 1967, Bynner 1969). Deze afwezigheid van duidelijke 
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consistentie zou in navolging van Wamer en De Fleur geweten kunnen worden 
aan een aantal consistenticbclemmerende factoren (H29). Deze hypothese zal 
nog nader onderzocht worden. F,en andere verklaring is echter mogelijkerwijs het 
feit dat de attitude tegenover roken geen unidimensioneel concept is, zoals we 
bij de beschouwing van de factoranalyse gezien hebben: in feite blijken 3 relatief 
onafhankelijke slechts zwak gecorreleerde dimensies te onderscheiden, 'roken is 
slecht voor de gezondheid', 'roken is stoer/volwassen', 'roken is gezellig'. 
We veronderstellen nu dat de impact van deze drie houdingsdimensies op rookge
drag differentieel is d.w.z. dat de ene dimensie een sterkere impact heeft dan de 
andere. Nagegaan is hoe sterk de relatie tussen de drie houdingsdimensies 'slecht 
voor de gezondheid', 'stoer/volwassen' en 'gezellig' en rookgedrag op tl is. Uit 
tabel 7.1 blijkt dat naarmate man roken minder ongezond acht en naarmate men 
roken gezelliger vindt men relatief vaker roker is. Beide relaties zijn sterk (gam
ma's resp. -.56 en .71). Geen relatie blijkt er tussen het stoer en volwassen 
vinden van roken en rookgedrag. 

In tegenstelling tot andere onderzoeken blijkt er een sterke samenhang tussen 
houdingsdimensies en rookgedrag. Vooral de relatie tussen roken en het gezellig 
vinden van roken is erg sterk. 

Tabel 7.1. - Rookgedrag naar houdingen tegenover roken* 

roken is ongezond 

rookt tegenwoordig 

roken is stoer/volwassen 

rookt tegenwoordig 

roken is gezellig 

rookt tegenwoordig 

sterk 

13 
(823) 

sterk 

25 
(668) 

sterk 

57 
(583) 

matig 

29 
(727) 

matig 

30 
(669) 

matig 

26 
(643) 

zwak 

52 
(443) 

zwak 

28 
(656) 

zwak 

8 
(767) 

У " 

.56 

У 

05 

У 

71 

S,** 

.0001 

s 
NS 

S 

.0001 

* m percentages, tussen haakjes is N vermeld, liet aantal waarop de percentages gebaseerd 
ζΐ|Π. Deze presentatie geldt voor alle verdere tabellen, tenzij anders vermeld 

** y gamma, S significantie van S (- het verschil tussen de overeenstemmende en de met-
overeenstemmende paren), waarop zowel Kendall's tau als de gamma gebaseerd zijn. Uè 
waarde onder S vermeld, is de kans dat de samenhang op toeval berust. Indien de/e kans 
groter is dan .05 uordt N.S. (Niet Signilieant) genoteerd. Deze notatie geldt voor alle 
verdere tabellen tenzij anders vermeld. 

Ρ - Q 
NB. y = het aantal positieve paren minus het aantal negatieve paren gedeeld 

P"1" Q door het totaal aantal paren, (vgl Nie e a , 1975) 
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Meer zekerheid over houding- en gedragsconsistentie bij roken kan middels een 
panelanalyse verkregen worden Immers bovengenoemde samenhangen als resul
taten van waarnemingen op tl geven geen inzicht in de vraag of een positieve 
houding tegenover roken tot roken leidt en/of een negatieve houding roken 
belemmert bvengoed is het mogelijk dat roken tot positieve houdingen leidt 
Om na te gaan of niet rokers met positieve houdingen vaker gaan roken dan 
met-rokers met negatieve houdingen en of rokers met negatieve houdingen rela
tief vaker stoppen dan rokers met positieve houdingen onderzoeken we de relatie 
tussen houdingen (tl) en veranderingen in rookgedrag (tl-t2) Hiertoe moeten 
eerst enkele 'turnover' vanabelen geconstrueerd worden Daar de 'turnover' 
variabelen op deze plaats voor het eerst 'opduiken' zal hier aangegeven worden 
hoe deze geconstmeerd zijn en wat hun betekenis is in de verdere analyse 

7 2 1 Turnover in rookgedrag 

Zowel rookgedrag als intentioneel rookgedrag en houdingen tegenover roken zijn 
in dit onderzoek driemaal gemeten (vgl vragenlijst I, II, en III, bijlage 1) Mid 
dels zg turnover tabellen, waarbij een variabele van een meting afgezet wordt 
tegen zijn pendant bi| volgende metingen is het mogelijk te bepalen hoeveel van 
de rokers met-rokers en hoeveel van de met-rokers rokers zijn geworden Ook is 
het mogelijk door de houdingsscore bij de eerste meting af te trekken van die bij 
de tweede meting te bepalen of men in negatieve richting dan wel in positieve 
richting zijn houding tegenover roken ontwikkeld heeft Dit is slechts mogelijk 
indien onderzoekspersonen bij iedere meting geïdentificeerd zijn De turnover 
variabelen m b t rookgedrag zijn geconstrueerd door de turnover tabel te ontle
den ш twee delen 
1 Het al dan niet veranderen van rookgedrag van tl naar t2 door rokers 

(tlXstoppen) 
2 Het al dan niet veranderen van rookgedrag van tl naar t2 door met-rokers 

(tl)(het gaan roken) 
Deze methode leverde de volgende turnover variabelen op wat betreft rookge 
drag 
1 Voor het eerst gerookt tussen tl en t2 (nooit gerookt tl wel ooit gerookt 

t2) 
2 Stoppen tl - t2 (rookt tl - rookt niet t2) 
3 Gaan roken tl - t2 (rookt met tl - rookt t2) 
4 Voor het eerst gerookt tussen t2 en t3 
5 Stoppen t2 - t3 
6 Gaan roken t2 - t3 

ledere turnover variabele bestaat nu uit twee categorieën 1) met veranderd (bv 
met-roker gebleven), 2) veranderd (bv (weer) gaan roken) Ν В De variabelen I 

166 



en 3 en de variabele 4 en 6 zíjn met identiek Vdnabele 1 betekent dat men op tl 
nog nooit gerookt heeft en op t2 wel ooit, dit impliceert dus met dat men op t2 
ook roker is Daarentegen betekent variabele 3 dat men met-roker is op tl (men 
kan dan echter wel ooit gerookt hebben) en roker op t2 Alleen diegene die voor 
het eerst gerookt heeft tussen tl en t2 en nog rookt op t2 is identiek op 
variabele 3 Hetzelfde geldt voor de variabele 4 en 6 m b t tijdstip 2 en 3 De 
tumovervanabelen 1 t/m 3 zullen in dit hoofdstuk centraal staan De tumover-
vanabelen 4 t/m 6 bedoeld om lange termijneffecten van antirookcommunicatie 
te meten komen in het volgende hoofdstuk meer uitdrukkelijk aan de orde 
Turnover variabelen nu zijn van belang omdat ze ons in staat stellen bruto-veran-
denngen te meten en te relateren aan determinanten en antirookvoorhchting In 
onderzoek tot nu toe zijn bijna uitsluitend netto veranderingen (tegengestelde 
veranderingen vallen tegen elkaar weg) gemeten 

7 2 2 Nettoverandenng en brutoverandenng 

Een van de kritiekpunten op studies, waarin weinig verandering in rookgedrag als 
gevolg van antirookinformatie werd vastgesteld, is, dat in deze studies nettover 
andermgen gemeten zijn en geen brutoveranderingen hchter mogelijkerwijs zijn 
brutoverandermgen veel groter dan ncttoverandermgen Dit betekent overigens 
niet dat brutoverandermgen als gevolg van antirookinformatie ook groter zullen 
zijn 

Welnu terwijl 27,5 procent van de ondervraagden bij de eerste meting rookte 
bleek op t2 28,8 procent en op t3 32 procent te roken Een nettostijging dus van 
resp 1,3 en 3,2 procent De stijging in rookfrequentie is echter wat sterker 
terwijl op tl 50 procent van de rokers dagelijks rookt, ŝ dit op t2 55,9 procent 
en op t3 62,1 procent dus een stijging van tl naar t3 van 12,1 procent Op tl 
rookte 11,2 procent van de rokers minder dan 1 sigaret per week, 44,6 procent 
van hen 1 tot 20 sigaretten, 20,7 procent 21 tot 40 sigaretten per week en 23,5 
procent meer dan 40 sigaretten per week Slechts een kwart van de jeugdige 
rokers en dus ongeveer 7 procent van de in het onderzoek opgenomen jeugd kan 
tot de zwaardere roker gerekend worden (meer dan 1 pakje shag per week) 
Misschien is de geringe rookfrequentie wel een van de oorzaken van de geringe 
impact van antirookcampagnes bij jongeren Doordat jongeren met echt veel 
roken wordt roken met als directe bedreiging ervaren Het relatief gennge roken 
kan ook een verklaring vormen voor de nogal wisselende rookgewoonten dwz 
het blijkbaar frequent en gemakkelijk veranderen (zowel stoppen als (weer) be 
ginnen) dat geconstateerd kan worden terwijl de nettoverandering gering is 
blijken brutoverandenngen relatief sterk te zijn zo blijkt 20,1 procent van de 
rokers op tl met te roken op t2 (gestopt) (N= 437) Ook blijkt van degenen die 
nooit gerookt hebben op tl op t2 18,7 procent (N= 737) wel gerookt te hebben, 
zelfs 29,4 procent (N= 642) van degenen die nooit gerookt hebben op tl heeft 
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wel eens gerookt op t3. Van die niet-rokers op tl blijkt 10,6 procent (N= 1229) 
te roken op t2 en 15,7 procent (N-- 1082) op t3. Uiteraard gelden deze cijfers 
slechts voor degenen die aan 2 of 3 metingen hebben deelgenomen (resp. 1669 
en 1465 leerlingen). 
Doordat er ruim 2,5x zoveel niet-rokers als rokers waren op tl (resp. 1480 en 
562), betekent ook dat in absolute aantallen iets meer begonnen zijn dan ge
stopt: dus de 10,6 procent (weer) begonnen niet-rokers weegt in absolute aantal
len ongeveer op tegen de 20,1 procent gestopte rokers: de nettoverandering in 
het percentage rokers op alle jeugdigen is derhalve gering. Het brutoveranderings-
percentage op alle rokers en niet-rokers tesamen bedraagt 13,1 procent (tl-t2). 
Dit is vele malen groter dan de nettoverandering van 1,3 procent. 

1.2.3. Turnover in rookgedrag naar houdingen tegenover roken 

Na dit intermezzo waarin de turnover in rookgedrag bij jongeren nader omschre
ven is keren we terug naar de hypothese van consistentie tussen houding en 
gedrag met betrekking tot roken. 
In tabel 7.2. worden de relaties tussen houdingen op tl en veranderingen in 
rookgedrag van tl naar t2 weergegeven. 

Hieruit blijkt dat wat betreft houdingsdimensie 3 (roken is gezellig) een duidelijk 
consistentie tussen houding (gemeten op t l ) en gedragsverandering (tl-t2) waar 
te nemen valt. Jongeren die niet roken (resp. nooit gerookt hebben) doch wel de 
gezelligheidsfunctie van roken onderschrijven (tl) gaan veel frequenter roken, en 
hebben veel frequenter voor het eerst gerookt op t2 dan niet-rokers, resp. nooit 
gerookt hebbende jongeren die de gezelligheidsfunctie van roken niet of nauwe
lijks onderschrijven. 
Jongeren die roken en de gezelligheidsfunctie van roken niet of nauwelijks on
derschrijven (tl) zijn veel frequenter gestopt op t2 dan rokers die de gezellig
heidsfunctie op tl in sterke mate onderschrijven. 
Naarmate niet-rokende jongeren roken slecht achten (tl) blijken ze minder fre
quent te gaan roken op t2. Rokers die roken slecht achten stoppen frequenter: 
deze relatie is echter niet significant. Geen relatie is er hier met het voor het eerst 
gerookt hebben (tl). Het oordeel over gezondheidsconsequenties van roken 
naast het oordeel over de gezelligheidsaspecten speelt een rol bij het opnieuw 
gaan roken. Echter waar het gaat om voor het eerst roken tussen tl en t2 blijkt 
voornamelijk de gezelligheidsdimensie en enigszins ook de stoerheidsdimensie 
een rol te spelen. Dus jongeren die roken meer gezellig achten of roken meer als 
stoer en volwassen zien beginnen frequenter te roken dan jongeren die roken in 
mindere mate gezellig of stoer vinden. Opvallend is dat jongeren die roken als 
stoer beschouwen ook frequenter stoppen met roken. Dus terwijl enerzijds jon
geren die nooit gerookt hebben en roken als stoer beschouwen relatief vaker 
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Tabel 7.2. - Stoppen (tl-t2j gaan roken (tl-t2), voor het eerst gerookt hebben (tl-t2) naar de houdingsdimensies tegenover 
roken (tl) 

^ ^ ~ houijulgv 
^ ^ \ ^ dimLiisic 

verandering , n ^ \ ^ 
rnokgidng ^ ^ \ ^ 

gLSlOpt Ij - t^ 

(weer) trjdn roken t. - 1-, 

voor hLl i.er^t gurookt t. ln 

'roken is чіиіп voor de gczondlieid' 

sterk matig zwak > S 

26 20 17 15 NS 
(85) (166) (184) 

9 11 15 20 01 
(590) (427) 1175) 

17 21 15 04 NS 
(364) (242) (100) 

'roken is stocr/volwasscn 

sterk matig ¿wak y S 

26 20 14 26 01 
(133) (162) (140) 

12 9 10 07 NS 
(407) (385) (400) 

21 20 14 15 05 
(215) (231) (260) 

roken is gezellig 

sterk matig zwak y S 

13 24 42 - 4 5 0001 
(252) (131) (52) 

23 12 5 50 0001 
(209) (398) (585) 

37 17 15 25 0001 
( 79) (221) (406) 
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beginnen, stoppen jongeren die roken als stoer beschouwen frequenter Met 
andere woorden de stoerlieids/volwasscnheidsdimensie als houdingscomponent 
van de houding van |ongeren tegenover roken lijkt tegengestelde gevolgen te 
hebben voor het beginnen en continueren van de rookgewoonte Hierdoor is 
verklaarbaar dat deze dimensie niet of nauwelijks correleert met rookgedrag op 
tijdstip 1 We kunnen dus met concluderen dat de stoerheidscomponent geen 
consequenties heeft voor rookgedrag, alleen dat het effect verschillend is voor 
rokers en niet-rokers 
De gezondheidsdimensie blijkt nog de minste rol te spelen indien het gaat om 
verandenngen in rookgedrag van tl naar t2 De invloed van zowel de gezond-
heidsdimensie als de gezellighcidsdimensie is consistent, d w 7 negatieve scores 
(roken is slecht, с q roken is weinig gezellig) belemmeren het gaan roken en 
bevorderen het stoppen, positieve aspecten (roken is niet slecht, wel gezellig), 
bevorderen het gaan roken en verhinderen liet stoppen 

7 2 4 Discussie 

De consistentie tussen houding en gedrag bij roken blijkt tenminste voor jonge
ren in tegenstelling tot onze verwachting vrij hoog te zijn Dit is met alleen 
afleidbaar uit de samenhang tussen rookgedrag en de houdingsdimensies op tl 
maar ook uit de samenhang tussen de houdingsdimensies op tl ел veranderingen 
in rookgedrag van tl naar t2 Het blijkt echter dat met alle houdmgscomponen 
ten, die in de houding van jongeren tegenover roken onderscheiden kunnen 
worden, een gelijke mate van consistentie met het gedrag vertonen Zo is de 
consistentie tussen houding en gedrag wat gezondheidsaspecten in de houding 
betreft maar zwak Daarentegen is de consistentie tussen het onderschrijven van 
de gezelhgheidsfunctie van roken en rookgedrag zeer sterk Deze bevindingen 
zijn aanleiding voor het formuleren van enkele voorlopige conclusies zowel op 
het vlak van theoretische implicaties voor theorieën over consistentie tussen 
houding en gedrag als op het vlak van practische consequenties voor het bestri] 
den van roken bij jongeren 

1 Afwezigheid van consistentie tussen houding en gedrag wordt (o a Rokeach 
1968) geweten aan de aanwezigheid van meer houdingen in een situatie (nl 
mmstens 2 de houding ten opzichte van het object en de houding ten 
opzichte van de situatie waann het object zich bevindt) of aan situationele 
factoren, fysische, biologische, psychische en sociale, die de consistentie be
lemmeren of bevorderen (vgl Wamer en De Fleur 1969) De consistentie van 
houding en gedrag nu zal ook afhangen van de houdingscomponent die men 
gemeten heeft In dit onderzoek blijkt duidelijk dat verschillende houdmgs-
componenten een verseli diende invloed hebben op gedrag de ene houdings 
component bezit duidelijk minder voorspellingswaarde t a ν gedrag dan de 
andere Indien slechts de gezondheidsdimensie in het onderzoek opgenomen 
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zou zijn dan was er wel sprake van enige consistentie, doch maar gering. Zelfs 
indien men alleen de stoerlieidscomponent opgenomen had en zich tot 
cross-sectional onderzoek beperkt zou hebben zou men een totale afwezig
heid van samenhang en dus van consistentie hebben gevonden. 
Welnu, daar houdingen tegenover objecten blijkbaar niet altijd van unidimen-
sionele aard zijn, maar meerdere componenten bezitten die relatief onafhan
kelijk van elkaar zijn en blijkbaar een verschillende impact hebben op gedrag 
is voor het vaststellen van consistentie tussen houding en gedrag nodig zoveel 
mogelijk alle dimensies en hun relatieve belangrijkheid voor gedrag te onder
kennen. De geringe consistentie tussen houding en gedrag bij roken door 
andere onderzoekers vastgesteld blijkt aldus verklaarbaar vanuit het feit dat 
verzuimd werd de gezelligheidscomponent te onderkennen. 
Uiteraard is het mogelijk dat de houding tegenover een bepaald object wel 
unidimensioneel is in welk geval bovenstaande niet opgaat. De onderzoeker 
kan echter beter uitgaan van een standpunt van multidimensionaliteit voor
zover hij er dan alert op is dat mogelijk verschillende dimensies bij een 
attitude op kunnen treden. 

2. Wat zijn nu de practische consequenties van deze bevindingen voor de rook-
bestrijding bij jongeren? 
Daar waar de bestrijding tot nu toe bijna uitsluitend gericht geweest is op het 
beïnvloeden van de attitudecomponent die gezondheidsaspecten betrof is het 
geringe effect van campagnes mogelijk deels verklaarbaar vanuit de zwakke 
invloed van deze houdingscomponent op veranderingen en rookgedrag, al
thans bij de jeugd (die relatief weinig rookt). De resultaten van de analyse 
suggereren daarentegen dat beïnvloeding van de gezelligheidscomponent en, 
om te verhinderen dat degenen die nooit gerookt hebben beginnen te roken, 
ook beïnvloeding van de stoerlieidscomponent betere resultaten kan afwer
pen. Rookbestrijding zou zich daarom ook meer moeten richten op elimina
tie van gezelligheids- en stoerheidsaspecten in het image van roken. 

7.2.5. Consistentie tussen houding en gedrag m.b.t. roken naar enkele consisten-
tiebelemmerende factoren 

In paragraaf 3.2. veronderstelden we in aansluiting op theorieën van o.a. Warner 
en De Fleur (1969) en Rokeach (1968), dat consistentie tussen houding en 
gedrag afhankelijk is van andere factoren. Bij de consistentie tussen houding en 
gedrag noemden we als mogelijke consistentiebelemmerende factoren: sociale 
druk, gezondheidsopvattingen en verslaving. In deze paragraaf zal de consistentie 
tussen houding en gedrag wat betreft roken onder constanthouding van ieder van 
deze factoren geanalyseerd worden. 



/ Sociale dnik (rookklimaat m de peer group) 

Bij een ondersteunende sociale druk zal de relatie meer consistent zijn dan bij 
tegenwerkende sociale druk. Zo zal in een groep waar veel gerookt wordt een 
negatieve houding minder tot stoppen aanleiding geven dan in een groep waar 
weinig gerookt wordt (vgl. H29a.). Op grond van deze hypothese verwachten we 
dat indien slechts weinigen in de peer group roken de relatie tussen roken slecht 
achten voor de gezondheid en stoppen (of gaan roken of voor het eerst roken) 
sterker zal zijn dan indien velen roken in de groep. Anderzijds verwachten we dat 
stoppen, gaan roken, voor het eerst roken sterker met 'roken is gezellig' zal 
samenhangen bij groepen waar veel gerookt wordt dan bij groepen waar weinig 
gerookt wordt. 

In tabel 7.3. zijn de analyseresultaten weergegeven voor cliques in de klas, vrien
den buiten de klas en gezin. 

Tabel 7 3. - De relaties tussen veranderingen tn rookgedrag (tl-t2) naar de hou-
dmgsdimensies 'roken is slecht voor de gezondheid' en 'roken is gezellig' onder 
constanthouding van liet percentage rokers in cliques in de klas, van de vrienden 
buiten de klas en rookklimaat in het gezin (conditionele gamma's) 

huudingsdimubk 

pere eniagt' rokende 
ι nenden hutten de klas 

rookgedrjtisvcrandt ι mg 

4 - ' 2 

1 p^stopl 
2 (wctr) £Jjn rnkcfil 
3 voor lu l ι . α 4 t'i-roükt 

pen entage roken m de 
cliques tn de klas 

1 (icslopl 
2 (uCL'r)gajn roU'il 
3 voor ΙκΙ 4.rst tlLTiiokt 

rookklimaat gezin 

1 iiestopl 
2 IVULT) tujii roken 
3 voor I K I 4.rst üorookl 

roken is onyLZond 

0". 1-50" 51 1007, 

00 - 05 02 
23 - 16 26 
10 - 16 09 

- 15 46** 
03 - 3 3 * * 16 
18 09 08 

/wak ni j tv surk 

40* 22 11 
07 26* - 2 1 * 
14 06 21 

roken is ÊC/ellig 

0 ' . 1-50', 51 100',, 

- 35 42** · 4 2 · · 
46** 4 2 * · · · 6 0 · * 
02 2 9 · · 10 

26* 62**** 
43*** 5 3 * * * * 37 
22* 43** · 16 

7\\ak inani: su ik 

4 4 · * 31* 4 - * -
70**** 16 W 
3 3 · * H 12** 

P ^ 04 
ρ < 01 

· · * p < 001 
**** ρ <. 0001 

De gegevens in deze tabel wijzen niet eenduidig in de door de hypothese aange
duide richting; in feite is er dan ook nauwelijks steun voor hypothese 29a. 

2 Gezondlieidsopvattmgen 

In H29b werd gesteld dat bezorgdheid voor de gezondheid mogelijk een consis
tentie belemmerende factor was; hetzelfde geldt uiteraard ten аалгіеп van 'scha-
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devermijding' en 'angst voor ¿lekte en pijn' We verwachten met name dat naai 
mate men meer gencht is op 'schadevermijding' en naarmate men meer bezorgd 
is voor de gezondheid en tenslotte naarmate men meer angst heeft voor ziekte en 
pijn de relatie tussen roken slecht achten voor de gezondheid en rookgedrag 
meer consistent (dus sterker) zal zijn Ook verwachten we dat de relatie tussen 
roken gezellig of stoer achten en rookgedrag dan zwakker zal zijn 
Uit tabel 7 4 blijkt dat, hoewel consistentie nogal varieert naar gezondheidsop-
vattingen, dit met erg in overeenstemming geschiedt met boven geformuleerde 
hypothesen 

Er is nauwelijks verschil in sterkte van de samenhang (consistentie) onder con 
stanthouding van schadevermijd mg, onbezorgdheid t o ν de gezondheid en angst 
voor ziekte en pijn Slechts t a v (weer) gaan roken tl-t2 treedt een duidelijke 
specificatie op degenen die matig scoren op schadevermijding en op onbezorgd
heid gaan, naarmate ze roken slechter achten, minder frequent (weer) mken van 
tl-t2 dan degenen die sterk of zwak scoren op deze dmiensies Bij zwakke of 
matige angst voor ziekte of pijn gaat men, naarmate men roken ongezond acht, 
minder frequent (weer) roken, terwijl deze relatie bij sterke angst afwezig is (die 
specificatie is dus zelfs omgekeerd aan de verwachting) 
De reeds zwakke relatie tussen roken stoer achten en roken (tl) blijkt onder 
constanthouding van gezondheidsopvattingen m alle gevallen zwak te blijven 
lichter specificaties treden op in de relatie tussen roken stoer achten en verande
ringen m rookgedrag (tl-t2) Zo blijkt men frequenter te stoppen naarmate men 
roken stoer acht (inconsistente relatie), indien men matig of zwak scoort op 
'schadevermijding', indien men sterk op schadevermijding scoort is geen relatie 
vaststelbaai Hetzelfde geldt indien men sterk of matig scoort op Onbezorgd' 
versus zwak op Onbezorgd' Hiermee contrasteert de opmerkelijke bevinding dat 
mdien men in sterke mate gericht is op schadevermijding, zwak onbezorgd is 
voor de gezondheid en sterke angst voor ziekte of pijn heeft men frequenter voor 
het eerst gerookt heeft tussen tl en t2, naarmate men roken stoer vindt (consis
tent) Dit geldt niet of nauwelijks bij tegenovergestelde scores op de gezond 
heidshoudmgen Dezelfde tendens zij het in lichtere mate doet zich ook t a v het 
(weer) gaan roken voor 0 ι duiden deze laatste bevindingen erop dat 'stoer-
heidsargumenten' gebruikt worden om sterke weerstrevingen vanuit houdingen 
tegenover de gezondheid schadevermijding, bezorgdheid en angst te over
winnen, m a w degene die m sterke mate gencht is op schadevermijding, m 
sterke mate bezorgd is en sterke angst heeft, zal het stoerheidsaspect, indien hij 
dat aan roken toekent, gebruiken om zijn angsten te overwinnen of zal m ster
kere mate vinden dat roken stoer is omdat hij die angst, bezorgdheid etc moet 
overwmnen 

De relatie tussen roken gezellig achten en roken (tl) blijkt nauwelijks gespecifi
ceerd te worden door houdingen tegenover de gezondheid Daarentegen blijken 
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Tabel 7.4. De relatie tussen houdingsdimensies tegenover roken en rookgedrag onder constanthouding van houdingen 
tegenover gezondheid (conditionele gamma 's) 

hi)udiiigsdirm.nsiL 

houding t a\. ¡¡L/ondhcid 

/ se hadevermijdmg 

i. mokt ti-guiwoordi'i 
h (s.4opl t] І2 
t. voor liL t cursi gerookt tj t2 
d (wtcDgj.m roken t] I j 

2 onbezorgdheid 

ι rookt tcgenuoordm 
l> gL4topt t] t") 
ι voor het eerst gerookt t ] t2 
il (weer) gaan roken 11 t2 

i an^l voor ziekte/pi/n 

a. rookt II gi nwoordig 
b. gestopt t] 12 
ι. voor hel eerst gi rookt t | t2 
d (weer) gaan roken 1] t-j 

'roken is onge/ond' 

sterk matig zwak 

53**»* 5 5 * я * * .47"*** 
13 02 19 
06 07 - 12 
01 47*** 11 

sterk matig /wak 

55»* , , 5 ] * * * * 60**** 
.24 .01 19 
.10 01 06 
04 34*** 10 

sterk malm /wak 

5 4 * " * * 5 1 * " * * 6 3 * * * * 
.07 3 1 ' 08 
20 .14 06 
07 25* .32** 

'roken is stoer' 

sterk matig /wak 

.04 04 09 
02 37** 27** 
26* 27** - 17 
18 01 04 

sterk matig /wak 

09 - 06 - 04 
26 50*** 08 
18 05 29* 
06 - 0 2 17 

sterk matig zwak 

01 - 14» 00 
.32* 27 18 
36** - 09 22 

.18** 04 01 

roken is gezellig' 

sterk matig /wak 

6 3 * * * * 6 8 * * * * 77**** 
- 6 0 * * * * - 4 3 * * - 17 
- 03 4 8 * * . * 33« 

54**** 5 3 * * * * 4 3 * * * * 

sterk matig zwak 

72**** 6 8 * " " * 72**** 
- 4 6 " * - 3 2 * - 5 2 * * * 

20 35 22 
4 5 * * * 54**** 49*** 

sterk matig zwak 

67**** 67**** 80**** 
- 5 3 * * * * 38* - 3 7 * 

4 1 * * 04 36** 
36**** 5 7 * * * * .60**** 

p < 05 
p < 01 
p < 001 
ρ < 0001 



relaties tussen veranderingen in rookgedrag (tl-t2) en roken ge7e]lig achten wel 
gespecificeerd te worden naarmate men sterker gericht is op schadevemiijding, 
sterker bezorgd is voor zijn gezondheid en in sterkere mate angst heeft voor 
ziekte of pijn, is de relatie tussen roken gezellig vinden en stoppen (tl-t2) ster
ker, dus meer consistent men stopt dan veel frequenter naarmate men roken 
ongezellig vindt dan indien men minder weerstrevende gezondheidshoudmgen 
heeft Deze uitkomst is overeenkomstig hel in de hypothese gestelde 
De relatie tussen voor het eerst roken en roken gezellig achten is het sterkst bij 
matige, en nagenoeg afwezig (inconsistent) bij sterke schadevennijding 

Fveneens is deze relatie liet sterkste bij matige onbezorgdheid vergeleken met 
zwakke of sterke onbezorgdheid en bij sterke en zwakke angst voor ziekte en 
pijn en afwezig bij matige angst voor ziekte of pijn 
Tenslotte blijkt de relatie tussen roken gezellig achten en (weer) gaan roken 
sterker (meer consistent) naarmate de angst voor ziekte of pijn geringer is 
Resumerend Hoewel duidelijk is dat houdingen tegenover de gezondheid van 
invloed zijn op consistentie tussen houdingen tegenover roken en veranderingen 
in rookgedrag van tl naar t2 (nauwelijks op de relatie tussen houdingen en 
gedrag op t l) , is niet duidelijk waarom bepaalde specificaties optreden Waar
schijnlijk zijn hier een groot aantal factoren tegelijk in het spel liet constanthou-
den van nog meer factoren tegelijk is echter, gezien de nu reeds beperkte aantal
len respondenten die in de tabellen voorkomen voor wat betreft dit onderzoek 
met uitvoerbaar 

In ieder geval kan niet geconkludeerd worden tot een duidelijke bevestiging 
van hypothese 29b 

3 Vc rslavmg 

In hypothese 29c veronderstelden we dat verslaving mogelijk de consistentie 
tussen houding en gedrag zou belemmeren De verslaafde roker zal namelijk 
moeilijker kunnen stoppen onafhankelijk van de attitude die hij tegenover roken 
heeft 
Verslaving aan roken is geïndiceerd door rookfrcquentie, dat wil zeggen als ver 
slaafd beschouwen we de jongeren die minstens elke dag roken 
NB Op de vraag 'zou je op kunnen houden met roken als je dat zou willen' 
antwoordde slechts 3,6 procent van de rokers zeker niet en 9,1 procent mis
schien niet zodat deze vraag te weinig discriminerend is om als indicator voor 
verslaving in de verdere analyse te gebruiken Wel betekenen deze percentages 
o ι dat weinig jongeren volgens hun eigen perceptie erg verslaafd zijn Overigens 
blijken deze percentages bij de volgende meting (t2) wat groter op t2 antwoordt 
6 2 procent 'zeker niet1 en 12,6 procent misschien niet te kunnen stoppen Op t3 
zijn de percentages nagenoeg gelijk aan die op t2 
Uiteraard kan consistentie tussen houding en gedrag onder constanthouding van 
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verslaving alleen vastgesteld worden met betrekking tot stoppen. Verslaving is nl. 
een variabele die alleen op rokers (tl) betrekking heeft. 
in tabel 7.5. zijn de resultaten van de analyse weergegeven. 

Tabel 7.5. - De relatie tussen de houdingsdimemies t.o.v. roken en gestopt zijn 
(tl-t2) onder constanthouding van rookfrequentie (cond. gamma's) 

houdingsdimensie 

rookt dagelijks 

gestopt Ij -t2 

roken is ongezond 

ja nee 

-.56** .23* 

roken is stoer 

ja nee 

.24 .22* 

roken is gezellig 

ja nee 

- .48* -.26** 

* ρ « .05 
** ρ < .01 

Er blijkt een sterke specificatie van de relatie tussen roken ongezond achten en 
stoppen op te treden: 
Bij degenen die dagelijks roken is de relatie zelfs omgekeerd aan de verwachting 
(sterk inconsistent): men stopt minder frequent naarmate men roken slecht acht 
voor de gezondheid. Wel consistent is de relatie voor degenen die niet dagelijks 
roken. Met betrekking tot de houdingscomponent 'roken is ongezond' blijkt het 
resultaat in overeenstemming met de hypothese (H29c). Met betrekking tot de 
andere houdingscomponenten echter blijkt geen specificatie. 
N.B. De gamma tussen roken gezellig achten en stoppen bij degenen die dagelijks 
roken is weliswaar sterker dan die bij degenen die niet dagelijks roken doch zoals 
uit de significantie van ieder van beide blijkt kan het verschil geheel toegeschre
ven worden aan toevalsfluctuaties. 

Conclusie. 

De resultaten van de analyse in deze paragraaf tonen aan dat de consistentie 
tussen houding en gedrag met betrekking tot roken sterker of zwakker kan zijn 
afhankelijk van verschillende condities. De relaties zijn echter slechts bestudeerd 
onder telkens een conditie tegelijk. Hoe complex het probleem van consistentie 
wel is moge dan ook niet alleen blijken uit de verschillen in consistentie onder 
verschillende condities, maar ook uit het aantal mogelijke combinaties van condi
ties (ook van nog niet in deze analyse opgenomen condities), die van invloed 
kunnen zijn op de consistentie tussen houding en gedrag. Een bestudering echter 
van deze relaties onder verschillende combinaties van condities is in dit onder
zoek niet mogelijk door te weinig eenheden. 

Hoewel consistentie onder verschillende condities varieerde, bleek dit niet duide
lijk in overeenstemming met de in H29 verwachte relaties. Alleen H29c die een 
sterkere consistentie tussen houding en gedrag veronderstelde bij niet-verslaafde 
rokers dan bij verslaafde rokers werd enigszins bevestigd. De relatie tussen roken 
ongezond achten en stoppen (tl-t2) bleek consistent bij niet-verslaafden en in
consistent bij verslaafden. 
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Verder onderzoek naar vooral het gecombineerde effect van verschillende condi
ties op de consistentie tussen houding en gedrag wat betreft roken bij adolescen
ten lijkt ons in de toekomst wenselijk Het ingewikkelde samenspel van houding 
en gedrag onder diverse condities kan inzicht bieden m rookgedrag bepalende 
condities en mogelijk aanknopingspunten bieden voor effectieve methoden voor 
bestrijding van roken bij jongeren 

7 3 De invloed van de directe sociale omgeving op rookgedrag bij jongeren het 
gezin en de peer group 

In deze paragraaf gaan we nader in op de meest centrale variabelen die rookge
drag bij jongeren bepalen gezin en peer group 
Deze factoren kunnen blijkens resultaten van voorgaande onderzoeken als de 
meest belangrijke determinanten van rookgedrag beschouwd worden (vgl par 
2 2) We zullen nagaan of dit voor onze gegevens ook het geval is 

7 3 1 Het gezin 

Zoals in hoofdstuk 2 uitvoerig gedocumenteerd is blijkt uit de literatuur, dat 
ouders, broers en zussen op rookgedrag bij jongeren sterke invloed uitoefenen 
Indien ouders, broers of zussen roken zijn jongeren meer geneigd zelf ook te 
roken We zullen nagaan of deze hypothese ook in dit onderzoek opgaat Boven
dien zal nagegaan worden of een ouderlijk rookverbod roken belemmert en of 
deze invloed van verschillende sterkte is onder verschillende condities met name 
of deze afhankelijk is van het rookgedrag van de ouders zelf (vgl H5) 

7 ? / / Rookgedrag van ouders 

Allereerst is nagegaan of het rookgedrag van de vader en dat van de moeder 
afzonderlijk samenhangt met gaan roken van jongeren (vgl Illa en H lb) Uit 
tabel 7 6 blijkt dat roken bij jongeren sterker samenhangt met het rookgedrag 
van de vader dan met dat van de moeder, hoewel er in beide gevallen een 
significante samenhang optreedt 
Ook bhjkt niet alleen dat jongeren frequenter roken indien de vader of moeder 
roken maar dat de rookincidentie stijgt met de rookintensiteit van de vader en de 
moeder Dit impliceert dat ook de rookintensiteit van de ouders een factor van 
belang is bij het rookgedrag van jongeren Bij beschouwing van veranderingen in 
rookgedrag van tl naar t2 blijkt dat naarmate de moeder minder rookt jongeren 
frequenter gestopt zijn Hetzelfde geldt voor rookgedrag van de vader, maar veel 
zwakker (niet significant) Echter het (weer) beginnen met roken blijkt frequen-
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Tabel 7.6. - Rookgedrag en veranderingen daarin naar rookgedrag van de vader en de moeder 

^ 4 ^ ^ ^ rookgedrag 
— ^ ^ vadLr en moeder 

rookgedrag ^ ^ - ^ ^ ^ 

1. ooit gerookl 

2. rookt tetienw oordig 

3 ncstopt t] 12 

4. voor hel eerst gerookt t] 12 

5. gaan roken t j - 1 2 

rookgedrag van vaJcr 

rookt weinig matig veel gamma S 
niet 

51 53 61 65 .18 0001 
(575) (530) (527) (285) 

21 23 31 41 24 0001 
(575) (530) (527) (285) 

26 21 18 20 .11 N S 
( 93) ( 94) (133) ( 86) 

14 20 20 24 16 05 
(237) (209) (171) ( 75) 

8 11 12 13 15 .05 
(379) (337) (303) (138) 

rookgedrag van moeder 

rookt weinig matig veel gamma S 
niet 

53 60 58 71 13 .001 
(1024) (556) (272) (110) 

25 28 28 44 13 .001 
(1024) (556) (272) (110) 

29 16 10 7 - 4 4 0001 
(195) (122) ( 60) ( 42) 

18 16 15 40 02 N S 
(408) (185) ( 92) 1 25) 

10 11 4 28 X 2 « 
(647) (327) (156) ( 50) 0001 

* vanwege de uirvihneaire vdmenhang is niet de signifiLdnüe van de gamma maar die van de du-kwadraat gcjzcven 



ter te geschieden naarmate de vader meer rookt. Deze laatste tendens geldt niet 
voor rookgedrag van de moeder: indien de moeder niet of weinig rookt én indien 
de moeder veel rookt gaan kinderen frequenter roken dan wanneer de moeder 
matig rookt. 

De gevonden relaties zijn weliswaar significant doch zwak. Het is de vraag of de 
geconstateerde invloed van ieder van beide ouders afzonderlijk elkaar versterken. 
Is de invloed van rookgedrag van beide ouders gezamenlijk sterker dan die van 
ieder van de ouders afzonderlijk genomen. Om dat na te gaan is een Index voor 
Roken door Ouders (IRO) opgesteld. Deze index is het resultaat van de optelling 
van rookgedrag van de ouders. (N.B. vanwege de lage frequenties zijn de hoogste 
scores samengetrokken.) Uit tabel 7.6. blijkt dat de samenhangen niet wezenlijk 
sterker zijn. De samenhangen met veranderingen in rookgedrag zijn zelfs zwakker 
dan wanneer ze met rookgedrag van een van de ouders gerelateerd worden. Dit 
komt door de blijkbaar verschillende invloed van vader en moeder op stoppen en 
gaan roken. 
Resumerend: Uit de resultaten van de analyse van rookgedrag bij jongeren naar 
het rookgedrag van hun ouders blijkt evenals in vele andere onderzoeken, dat 
rookgedrag samenhangt met roken door de vader en/of de moeder. De kans dat 
men rookt is bovendien groter naarmate vader en/of moeder meer roken (vgl. 
Hl a en Hlb). De soort van veranderingen in rookgedrag van tl naar t2 blijkt 
echter sterk gekoppeld aan rookgedrag van één van beide ouders. 

Tabel 7 7.- Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar Index Roken door 
Ouders 

" ^ - • ^ ^ II«) 

rdokgudrag^—^_^ 
en verandenngen ^ ' " " - -^^^ 
daarin ^~^^ 

1. oüil gerookt 

2. moki tegenwoordig 

3. gestopt t] t2 

4. voor liet eerst gerookt 11 - t j 

5. gaan roken t i - t 2 

beide ouders roken 

niet wcmig matig veel /eer 
veel 

0 1 2 3 4 y S 

45 55 56 65 65 .21 .0001 
(373) (381) (473) (335) (308) 

17 24 27 35 38 25 .0001 
(373) (381) (473) (335) (308) 

31 22 17 22 12 18 05 
( 29) ( 73) ( 87) ( 74) ( 66) 

14 21 17 21 24 .11 .05 
(177) (140) (172) ( 981 ( 88) 

6 12 10 13 11 13 .05 
(265) (240) (277) (184) (157) 

Zo is stoppen veel sterker gerelateerd aan roken door de moeder, terwijl (weer) 
gaan roken en voor het eerst roken sterker samenhangt met het rookgedrag van 
de vader, d.w.z. naarmate de moeder meer rookt wordt er minder gestopt, en 
naarmate de vader meer rookt begint men vaker (weer) te roken. Een verklaring 
voor dit verschijnsel moeten we schuldig blijven. 
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7..?. 1.2. Rookverbod van ouders 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds aangegeven is, wordt door Drogen-
dijk (1976) aan een ouderlijk rookverbod een grote rol toegedacht bij de bestrij
ding van het roken bij jongeren. Drogcndijk baseert zijn optimisme op een blijk
bare samenhang tussen een ouderlijk rookverbod en rookgedrag van jongeren. 
Daar echter beide verschijnselen tegelijkertijd vastgesteld zijn kan niet zonder 
meer tot een causaal verband geconcludeerd worden. Immers een samenhang 
tussen beide verschijnselen kan ook geïnterpreteerd worden als een aanpassing 
van het ouderlijk rookverbod bij een reeds gewijzigd rookgedrag naast de inter
pretatie van Drogendijk dat een ouderlijk rookverbod roken door jongeren be
lemmert. Toetsing van de plausibiliteit van ieder van beide interpretaties kan 
geschieden door een verbod op tl te relateren aan rookgedragswijzigingen van tl 
naar il. 

In tabel 7.8. zijn de samenhangen van rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) 
met een ouderlijk rookverbod (tl) aangegeven. Behalve naar het ouderlijk rook
verbod nu is echter ook gevraagd naar het ouderlijk rookverbod in het verleden 
(vgl. vr. 30 en 31 in vragenlijst 1). Ook de relaties van rookgedrag met het 
ouderlijk rookverbod in het verleden zijn in de tabel opgenomen. 
Allereerst valt op dat de door Drogendijk geconstateerde samenhang zich inder
daad voordoet. Kinderen die onder een rookverbod gebukt gaan zijn minder 
frequent roker (vgl. H2). 

Tabel 7.8. - Rookgedrag en veranderingen daarm naar het rookverbod van ou
ders nu en in liet verleden 

* " * - ^ ^ rookverbod 
- — v.in ouders 

ro i ikgcdup ^ ^ ~ _ ^ ^ 
en v c n n d m n i ^ n ^ ^ \ ^ ^ 
d .nnn " - ^ ^ ^ 

1 ooit μι r o o k t 

2 r o o k t t i.f:(.rmoordii: 

4 eostopt η - и 

4. (\\ei.rl ¡:α.ιπ roken t | IT 

5 voor hel et г ч ¡ s t ook t t j t i 

6. voor І1И e i r* ! μ,ΓοοΙα I j - ( 3 

nu 

(.1 nee \ S 

54 6 0 1 1 01 

(10081 (968) 

20 3-1 M OOI 
(10ПВ) 1968) 

:s и ι? ODI 
( І б М (254) 

12 9 15 10 
I 6501 ι 4 4 ι 

22 15 21 OS 
1 З П | 13161 

36 23 .30 001 
Í 114) (102) 

in l ie i verleden 

ia nee y S 

62 46 31 0001 
(1389) (587) 

30 21 24 0001 
(1389) (587) 

22 15 22 10 
I 329) ( 91) 

12 7 29 01 
1 793) П 9 В І 

21 16 16 10 
I 4161 (272) 

I I 24 23 01 
1 176) (237) 

Beziet men echter de samenhang met het rookverbod van ouders in het verleden 
dan valt een tegenovergestelde samenhang waar te nemen: kinderen, wier ouders 
hun het roken in het verleden verboden zijn relatief frequenter roker dan kinde-
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ren van ouders die geen rookverbod in het verleden uitgevaardigd hebben Nog 
sterker is deze samenhang met het ooit gerookt hebben (tl) 
Daar de vraag naar het rookverbod m het verleden aJ een tijdsdimensie in het 
onderzoek brengt die boven die van een rookverbod nú uitgaat is deze bevinding 
een aanwijzing voor de aanpassing van het rookverbod van ouders aan het feite
lijk rookgedrag van het kind eerder dan het omgekeerde. Deze tegengestelde 
correlatie is des te opmerkelijker gezien de sterke positieve correlatie tussen liet 
ouderlijk rookverbod nu en het ouderlijk rookverbod in liet verleden (tabel 7.9.). 
Echter ook de herinnering van kinderen kan selectief werken en een rookverbod 
in het verleden wordt wellicht eerder ontkend, vergeten door kinderen die roken 
dan door kinderen die niet roken. 
Dit bezwaar geldt niet indien rookgedragsveranderingen van tl naar t2 worden 
gerelateerd aan het rookverbod op t l . Bezien we de wijzigingen in rookgedrag 
dan valt op dat van de kinderen die nog nooit gerookt hebben op tl significant 
meer voor het eerst gerookt hebben indien op tl een ouderlijk rookverbod gold 
dan indien er geen verbod was' Hetzelfde geldt 7ij het in zwakkere mate voor 
het (weer) gaan roken (tl-t2). De relatie met het voor het eerst gerookt hebben 
tussen tl en t3 is hierbij ook aangegeven om te laten zien dat deze tendens zich 
over langere tijd voortzet. Dit bevestigt de resultaten van de vraag naar het 
rookverbod in het verleden. 
Het lijkt er dus op dat eerder het tegenovergestelde bereikt wordt door een 
ouderlijk rookverbod. Echter, terwijl het (weer) gaan roken frequenter onder een 
ouderlijk rookverbod geschiedt, wordt dan ook frequenter gestopt, d w z rokers 
op tl blijken indien zij op tl onder een rookverbod verkeerden frequenter 
gestopt te zijn op t2 Ook deze relatie is significant. Doch indien we deze laatste 
samenhang onder constanthouding van rookfrequentie bezien dan blijkt dat deze 
zwakker wordt (hoewel niet geheel verdwijnt) (tabel 7 10.). 

Tabel 7 9- Rookverbod van ouders nu naar rookverbod ouders in het verleden 

~-^^_^ rookverbod 
^ — ^ ^ in het verluden 

rookverbod nu ^ ^ " - - - ^ ^ ^ 

ja 
nee 

totaal 

gamma + S 

ja nee totddl 

64 20 51 
36 80 49 

100 100 100 
(1372) (580) (1952) 

.76 
ρ «.0001 
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Tahcl 7/0. Percentage gestopte roken, naar ouderlijk rookverbod en rook-
¡requentie 

r<)oklri'i|uontio 

ouderlijk rookverbod 

gestopt I j І2 

rookt dagelijks 

ja nee S 

8 6 N.S. 
(60) (144) 

rookt niet dagelijks 

ja nee S 

40 27 .05 
(103) (107) 

De samenhang wordt dus deels verklaard door rookfrequentie. Vooral zwak is de 
samenhang geworden bij degenen die dagelijks roken, hetgeen mogelijk verklaar
baar is door heimelijk roken: immers in de categorie weinig frequente rokers 
zullen meer stiekeme rokers voorkomen. Jongeren die regelmatig roken zullen 
minder heimelijk kunnen roken. Door het ouderlijke rookverbod waaraan zij 
blootstaan zullen vooral heimelijke rokers frequenter stoppen als mogelijkheid 
om de dissonantie tussen ouderlijk rookverbod en gedrag op te heffen. 
N.B.: 35 procent van degenen, die roken en aan wie een ouderlijk rookverbod 
opgelegd is, roken dagelijks tegenover 60 procent van degenen die roken en aan 
wie geen ouderlijk rookverbod is opgelegd (tabel 7.11.). 

Tabel 7.11 - Rookfrequentie naar rookverbod van ouders (tl) 

rookverbod van 
ouders ( t i ) 

rooktreijuentie 
rookt dagelijks 
rookt met dagelijks 

Totaal 

ja nee totaal 

35 60 51 

65 40 49 

100(204) 100(329) 100(553) 

gamma -.46 ρ <.0001 

Op grond van deze bevindingen kan de conclusie van Drogendijk en het daaraan 
door hem vastgeknoopte advies om de Ouders te bewegen hun kinderen een 
rookverbod op te leggen' niet alleen als onjuist maar bovendien als gevaarlijk 
voor rookbestrijding bij jongeren aangemerkt worden. Onze bevindingen implice
ren enkele meer genuanceerde conclusies m.h.t. een ouderlijk rookverbod. Blijk
baar heeft een ouderlijk rookverbod voor niet-rokers, zowel ex-rokers als dege
nen die nog nooit gerookt hebben een enigszins averechts effect: daarentegen 
bevordert een rookverbod aan rokers waarschijnlijk enigszins het stoppen en 
heeft dus wel een bedoeld effect. In ieder geval is het niet eenduidig zo dat een 
ouderlijk rookverbod altijd een positief roken belemmerend effect heeft. Met 
deze constatering komen we terug bij de discriminatiehypothese waarin veron
dersteld werd dat een ouderlijk verbod een averechts effect zal hebben indien de 
ouders zelf roken. Het kind zal zo'n verbod als discriminerend ervaren en juist 
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frequenter gaan roken om de barrière (kind-volwassene) te doorbreken. Een kind 
dat door de ouders verboden wordt te roken zal roken dan ook frequenter als 
teken van volwassenheid zien. Inderdaad blijken kinderen, wier ouders hun het 
roken verbieden frequenter hoog te scoren op de houdingsdimensie 'roken is 
stoer/volwassen' (tabel 7.12.). 

Tabel 7.12. - Roken stoer/volwassen achten naar rookverbod van ouders nu 

~~~~-~-~^__^ rookverbod 
^~~^~~^van ouders (nu) 

roken is •—^^^ 
stoer/volwasicn ^~--^^_^ 

sterk 
matii: 
/ w j k 

totajl 

ja nee totaal 

37 30 34 
36 32 34 
28 38 33 

100 100 100 
(979) (953) (1932) 

gamme = 16 ρ « 0001 

Volgens de hypothese verwachten we dat deze relatie sterker zal zijn naarmate 
ouders zelf meer roken. Uit tabel 7.13. blijkt dat de relatie sterker is naarmate 
door de ouders meer gerookt wordt. 

Tabel 7.13. - Roken stoer/volwassen achten naar rookverbod van ouders nu en 
het rookgedrag van de ouders (Index Roken Ouders) 

rookgedrag ouders 

rookverbod van ouders 
(nu) 

roken is stoer/volwassen 

sterk 
matig 
/wak 

totaal 

gamma S 

ouders roken 
niet/weinig 

ja nee 

37 34 
36 28 
27 37 

100 100 
(373) (707) 

.13 .025 

ouders roken 
matig 

ja nee 

34 28 
38 35 
28 38 

100 100 
(227) (217) 

.16 .025 

ouders roken 
veel 

ja nee 

39 29 
33 33 
28 39 

100 100 
(290) (329) 

.20 .001 

Om de discriminatiehypothese (H5) meer precies te toetsen gaan we na of kinde
ren uit gezinnen waar een discrepantie bestaat in het gedrag van de ouders (beide 
roken doch verbieden het kind te roken) frequenter gaan roken dan kinderen uit 
gezinnen waar de discrepantie niet bestaat. Uit tabel 7.14. blijkt dat voor het 
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Tabel 7.14. Voor het eerst gerookt hebben (tl-t2 en tl-t3j naar ouderli/k rookverbod en de Index Roken door Ouders 

inÜLX roktn door ouders 

rookverbod (t ι ) 

1. voor litt terst JÏLrookt 

t l 12 

2 voor het сегм gerookt 
1| 13 

bude rolan 
niel 

j j m e y S 

13 16 12 N.S. 
(94) (77) 

30 25 14 N S 
(79) (73) 

wcmiy 

μ псе y S 

23 18 .14 N.S. 
(79) (55) 

35 2S 24 N S 
(62) (48) 

matig 

jd псе y S 

21 13 26 10 
(76) (89) 

36 20 40 05 
(66) (86) 

veel 

ja nee y S 

29 14 44 05 
(45) (5 1) 

41 17 54 .01 
(44) (41) 

zeer veel 

ja nee y S 

30 18 32 N.S. 
(46) (38) 

42 22 .44 .05 
(38) (32) 



eerst roken veel frequenter voorkomt naarmate de discrepantie groter is' naar
mate de ouders meer roken werkt een rookverbod meer averechts; het verschil in 
het voor het eerst roken tussen jongeren met en jongeren zonder een rookverbod 
neemt grosso modo toe naarmate ouders meer roken. Deze resultaten kunnen als 
een bevestiging van de discriminatiehypothese gezien worden. Geconcludeerd 
kan worden dat beginnen met roken vooral geschiedt naarmate het ouderlijk 
gedrag meer tegengesteld is aan de norm die aan het kind opgelegd wordt. 

Resumerend: De resultaten van de analyse van de invloed van een rookverbod 
van ouders wijzen op de aanwezigheid van twee processen nl. enerzijds dat een 
rookverbod van ouders zich eerder aanpast aan wijziging van rookgedrag van 
kinderen dan omgekeerd en anderzijds dat een rookverbod van ouders in ieder 
geval het rookgedrag van niet-rokende kinderen in ongunstige zin beïnvloedt. Dit 
laatste geldt indien de ouders zelf roken en is verklaarbaar vanuit een door het 
kind ervaren discriminatie welke het tracht te overbruggen. Een rookverbod bij 
rokers heeft een hoogstens zwak positief effect op het stoppen. 

7.3.1.3. Roken door broeis en/of zussen 

Naast rookgedrag van de ouders heeft blijkens de literatuur ook het rookgedrag 
van andere gezinsleden met name broers en zussen invloed op het rookgedrag van 
jongeren. In tabel 7.15. zijn de relaties tussen roken door broers en/of zussen en 
(veranderingen in) rookgedrag bij jongeren aangegeven. 

Tabel 7.15. - Rookgedrag en veranderingen daarin bij jongeren naar rookgedrag 
van broers en zussen 

rookgedrajib 
variabele 

1. ooit gerookl 

2. rookt tegen
woordig 

3. ¡"eslopt ([ I j 

4. voor hel eerst 
gerookt ij (2 

5. (weer) gaan ro
ken 11 -12 

roken broers 

minstens geen 
één rookt rookt y S 

70 49 41 .0001 
(598) (718) 

40 18 .51 .0001 
(598) (718) 

19 30 -.29 .05 
(103) (182) 

18 17 04 N.S. 
(157) (311) 

12 9 15 N.S. 
(494) (299) 

roken zussen 

minstens geen 
één rookt rookt y S 

70 49 .41 .0001 
(601) (706) 

41 20 .46 .0001 
(601) (706) 

16 27 - .33 .01 
(109) (192) 

23 16 .23 .05 
(150) (302) 

10 8 11 NS. 
(297) (492) 
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Hieruit blijkt 
- dat jongeren frequenter ooit gerookt hebben en roker zijn indien broers of 

zussen roken de geconstateerde samenhang is zelfs tamelijk sterk Opvallend 
is voorts dat de correlaties wat betreft roken door zussen en door broers 
ongeveer even sterk zijn 
dat jongeren frequenter gestopt zijn (tl-t2) indien geen broer of geen zus 
rookt 

- dat de relaties met voor het eerst roken (tl en tl) en (weer) gaan roken over 
het algemeen zwak zijn, hoewel in de verwachte richting (vgl H3) Opmerke
lijk is dat er een samenhang optreedt tussen voor het eerst roken en rookge
drag van zussen Deze is bij rookgedrag van broers practisch afwezig 

In overeenstemming met de literatuur m η met resultaten van andere onderzoe
kingen (vgl par 2 2 2), blijkt rookgedrag bij jongeren samen te hangen met 
rookgedrag van broers of zussen Bij beschouwing van de correlaties met verande
ringen in rookgedrag valt op dat vooral stoppen en niet zozeer (weer) gaan roken 
met rookgedrag van broers en zussen samenhangt Dit duidt er o ι op, dat 
rookgedrag van broers en zussen evenals dat van de moeder meer een functie 
vervult in het continueren van rookgedrag, dus ondersteuning van reeds aange
vangen rookgedrag, dan in de initienng van rookgedrag 

7 314 Gezinsklimaat m b t roken 

Hel is de vraag of rookgedrag van broers en zussen en dat van de ouders elkaar 
versterken m het effect d w z of er maximaal effect is indien zowel ouders als 
broers en/of zussen roken, minimaal indien geen van allen roken Om deze 
hypothese te toetsen, hebben we de 'Index Rookklimaat in het Gezin' (IRG) 
geconstrueerd, waarbij roken door broers of zussen (minstens éen broer of zus 
rookt) opgeteld is bij roken door ouders (Index Roken door Ouders ) 
NB Indien men een van beide ouders mist, of nodi broer, noch zus heeft dan is 
men op deze index als 'onbekend' geclassificeerd Dit geldt voor 346 responden
ten De resulterende scores zijn getnehotomiseerd 

Uit tabel 7 16 blijkt dat 'gezinsklimaat m b t roken' samenhangt met rookge
drag van jongeren De samenhangen zijn echter nauwelijks sterker dan die bij 
rookgedrag van broers of zussen afzonderlijk gevonden werden Wel blijkt dat 
sommering van rookgedrag van gezinsleden ook duidelijk met rookgedrag bij 
jongeren gecorreleerd is en dat een hogere score samengaat met frequenter roker 
zijn en frequenter (weer) gaan roken en minder frequent stoppen Ovengens 
hangt zij nauwelijks samen met het voor het eerst gaan roken tussen tl en t2 
Het 'gezinsklimaat' m b t roken is tenminste op het moment van onderzoek 
vooral een factor in de continuering en versterking en niet in de mitiermg van 
rookgedrag 
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Tabel 7.16. - Rookgedrag, veranderingen daarin (tl-t2) naar de Index Rookkh-
maat in het Gezin 

^ * - \ ^ ^ rookklimaal 
^ ^ ~ - ^ ^ _ ^ m gezin 

rook- ^" "^-^^^ 
gedragsvariabele ^^~-v«^ 

1. ooit gerookt 

2. rookt tegenwoordig 

3. gestopt 11 t2 

4. voor het eerst gerookt 

4 - 1 2 

5. (weer) begonnen t ] - t 2 

zwak 

41 
(534) 

15 
(534) 

35 
( 60) 

20 
(263) 

8 
(376) 

matig 

57 
(613) 

24 
(613) 

27 
(117) 

16 
(219) 

11 
(392) 

sterk 

66 
(510) 

37 
(510) 

12 
(150) 

19 
(141) 

15 
(258) 

У 

.32 

.38 

.43 

.01 

.20 

S 

.0001 

.0001 

.0001 

M.S. 

.01 

7.3.1.5. Gezinsinvloeden op rookgedrag van jongeren gedifferentieerd naar ge
slacht 

In de literatuur wordt met name door Williams gewezen op verschillen tussen 
jongens en meisjes bij factoren die rookgedrag bepalen. Hoewel zijn argumenten 
daarvoor niet overtuigend waren (vgl. hoofdstuk 2) is het toch zinvol in de 
gezinssituatie na te gaan of zo'n differentiërende invloed optreedt. Zo zou men 
kunnen veronderstellen dat het rookgedrag van de vader meer de zoon (imitatie 
van mannenrol) en dat van de moeder meer de dochter beïnvloedt (imitatie van 
de vrouwenrol). Ook zouden broers onderling en zussen onderling elkaar moge
lijkerwijs meer in rookgedrag kunnen beïnvloeden. 

Tabel 7.17 - Correlaties (conditionele gamma's) tussen roken door gezinsleden 
en rookgedrag bij adolescenten onder constanthoudmg van geslacht van de ado
lescent 

pcslatht 

rookged-ag gezinsleden 

rookgedrag jonpcrLn 

1. rookt tLgcnwoordig 

2. gestopt l i - t 2 

3. voor hel eerst gerookt t i - t 2 

4. (ueer) begonnen l|-!-> 

M V 

vddcr vader 

.25 22 

- 0 3 - 2 1 

.09 24 

12 19 

M V 

moeder moeder 

10 18 

- 47 - 39 

01 06 

05 02 

M V 

broers broers 

50 51 

- 1 1 - 5 1 

03 13 

.39 20 

M V 

zussen zussen 

41 52 

- 2 6 - 4 1 

15 07 

18 31 

Hoewel de verschillen tussen de gamma's niet groot zijn ontstaat de indruk dat 
rookgedrag van de vader wat meer invloed heeft op dat van de dochters dan dat 
van de zoons. Het rookgedrag van de moeder heeft geen differentiërende invloed. 
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Opmerkelijk is voorts dat rookgedrag van broers of zussen meer van invloed is op 
stoppen van meisjes dan van jongens Ook blijkt dat rookgedrag van broers wat 
meer van invloed is op het voor 't eerst roken door meisjes, omgekeerd heeft 
rookgedrag van zussen wat meer invloed op voor 't eerst roken door |ongens. De 
verschillen zijn echter niet zo sterk dat hieraan definitieve conclusies verbonden 
kunnen worden. Tenslotte, rookgedrag van broers blijkt sterker samen Ie hangen 
met (weer) gaan roken door jongens, terwijl rookgedrag van zussen meer samen
hangt met (weer) gaan roken door meisjes. 
Hoewel verschillende gezinsleden een verschillende impact blijken te hebben op 
rookgedrag van jongens vergeleken met dat van meisjes is onduidelijk waarom die 
differentiële impact optreedt. Bovendien is het niet zeker dat deze verschillen 
met aan toevalsfluctuaties geweten moeten worden. 

73 16 Gezinsinvloeden op rookgedrag van jongeren gedifferentieerd naar rook
gedrag in peer groups 

De samenhang van rookgedrag en veranderingen daarin bij adolescenten met het 
gedrag van medegezinsleden zijn onder constanthouding van de peer group vana
belen 'percentage vrienden buiten de klas, dat rookt' en 'percentage rokers in de 
subgroepen (cliques) in de klas' onderzocht Dit om na te gaan of de invloed van 
gezinsleden (vooral broers en zussen) mogelijk verklaard wordt door roken in 
peer groups In hoeverre kan de invloed van broers en zussen herleid worden tot 
de invloed van peer groups9 

Het laatste is mogelijk indien broers en zussen tot dezelfde peer groups bv m de 
buurt behoren. 
In tabel 7 18 zijn de samenhangen (partiele gamma's) weergegeven die de oor
spronkelijke samenhang (zero-order gamma's) onder constanthouding van boven
genoemde peer groupvanabelen beschrijven Uit de resultaten blijkt dat de in
vloed van het roken van mede-gezinsleden niet herleid kan worden tot de invloed 
van roken door vrienden of klasgenoten Desalniettemin moet vastgesteld wor
den dat de relatie tussen rookgedrag van broers en roken door de adolescenten 
wat zwakker wordt onder constanthouding van peer groups buiten de klas Het
zelfde geldt bij rookgedrag van zussen Dit betekent dat de invloed van broers en 
zussen zij het in geringe mate terug te voeren is op peer group invloed 

7 3 17 Conclusie 

Rookgedrag van medegezinsleden blijkt van invloed op rookgedrag van ado
lescenten behoudens uiteraard de mogelijkheid van doorkruising van het verband 
door met-constant gehouden с q met in het onderzoek opgenomen factoren 
De impact van rookgedrag van verschillende gezinsleden is echter nogal divers zo 
blijken adolescenten frequenter te stoppen naarmate de moeder minder rookt 
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Tabel 7.18 - Samenhang tussen rookgedrag van medegezinsleden en rookgedrag 
en veranderingen daann bij adolescenten onder constanthouding van rookgedrag 
in peer groups (zero-order gamma 's* en first-order en partiele gamma 's) 

peer groupvanabele 

A. rookgedrag vader met 

1. rookt tegenwoordig 

2 gestopt ti -І2 

3. (weer) gaan roken t\ - t 2 

4. voor het eerst gerookt 

В rookgedrag moeder met 

1. rookt tegenwoordig 
2. gestopt l l - t 2 
3. (weer) gaan roken \\ - ij 

4. voor het eerst gerookt t i - t 2 

С rookgedrag broers met 

1. rookt tegenwoordig 

2. gestopt t l - t 2 

3. (weer) gaan roken t\ -Ij 

4. voor het eerst geiookt t i - t 2 

D rookgedrag zussen met 

1 rookt tegenwoordig 

2. gestopt t i - t 2 

3. (weer) gaan roken tj - t 2 

4. voor het eerst gerookt 

1. percentage 
vrienden bui
ten de klas, 
dat rookt 

zero- lirst-
order order 

.25 .23 

-.10 - 0 5 

.15 .14 

.12 .10 

.13 .08 

-.41 -.36 

.04 .03 

.04 .04 

.50 40 

-.34 -.22 

.16 08 

.04 .10 

.48 .36 

-.32 -.26 

.15 .14 

.12 10 

2. percen
tage rokers 
in de klas 

zero- tirst-
order order 

24 .22 

-.11 -.09 

.15 .16 

.16 .14 

13 .12 

-.44 -.40 

.03 .03 

.02 -.01 

.51 .44 

-.29 -.37 

.15 .15 

04 .02 

.46 .44 

-.33 -.33 

.15 .16 

.16 .14 

3. percentage 
rokers in 
subgroepen 
(cliques) 
in de klas) 

zero- lirst-
order order 

25 .19 

-.05 -.03 

.17 .20 

.14 .14 

.13 07 

-.40 -.41 

.04 .02 

04 .01 

.49 . .49 

-.25 -.25 

05 02 

-.04 .00 

.48 .45 

-.27 -.29 

.17 20 

.14 14 

* De zero-order gamma's kunnen van elkaar verschillen doordat /ij berekend zijn op het 
aantal eenheden dat bekende scores heelt op de controlevariabclcn. hen individu wordt 
alleen opgenomen indien hij niet onbekend is op een bepaalde variabele. Bij het percen
tage rokers in de clique is de uitval relatiet groot omdat geisolcerdcn in de klas uiteraard 
niet tot cliques behoren. Hierdoor kunnen zero-order gamma's aanmerkelijk verschillen. 

N В partiele gamma's zijn berekend met behulp van de volgende tormule 
i-, (P, - Q,) 

partiele gamma = ν (Pi _ O ) w a a r b i ) de sommering gaat over alle subtabellen ι in 

de n-dimensionele tabel (vgl Nie e a , 1975) 

terwijl nauwelijks een relatie tussen stoppen en het rookgedrag van de vader 
optreedt. Daarentegen gaan jongeren frequenter (weer) roken naarmate de vader 
meer rookt, terwijl frequenter (weer) gaan roken wat betreft het rookgedrag van 
de moeder vooral voorkomt indien zij oftewel veel of weinig of niet rookt en 

189 



minder frequent indien ze matig rookt De impact van rookgedrag van broers 
en/of zussen is sterker dan die van rookgedrag van de ouders De impact van 
broers en 7ussen vergeleken met elkaar is voor wat de meeste gedragsvariabelen 
betreft nagenoeg gelijk 
Verder blijkt de impact van broers en zussen enigszins zwakker te worden onder 
constanthoduing van rookgedrag in peer groups buiten de klas Wellicht is dit 
verklaarbaar doordat broers en/of zussen soms van dezelfde peer groups (in de 
buurt bv ) lid zijn De in hoofdstuk 2 geformuleerde hypothesen omtrent de 
invloed van rookgedrag van gezinsleden vonden alle bevestiging in de onderzoeks
resultaten (vgl Illa, H lb, H2, H3 en Н4) 
De analyse van de effecten van een ouderlijk rookverbod op rookgedrag en 
veranderingen daarin bracht ons ertoe te wijzen op de gevaren die verbonden zijn 
aan het advies van Drogendijk om het ouderlijk rookverbod als effectief wapen 
in de rookbestnjdmg in te schakelen De resultaten van de analyse waren veeleer 
aanleiding tot het aanbevelen van een differentiële strategie voor verschillende 
groepen jongeren Het bleek namelijk dat met-rokende adolescenten onder in
vloed van een ouderlijk rookverbod eerder geneigd zijn te gaan roken dan zonder 
dat verbod Deze tendens bleek sterker naarmate de door de adolescent ervaren 
discriminatie groter was N В ervaren discriminatie wordt door ons groter ge
acht naarmate ouders, die roken aan hun kinderen verbieden, zelf meer roken-

dus ervaren discriminatie is met direct gemeten maar indirect 
Hiermee werd de discriminatiehypothese (H5) bevestigd Een ouderlijk rookver
bod werkt blijkbaar averechts bij de met-roker vooral als de ouders zelf veel 
roken, indien de ouders zelf met roken blijkt geen duidelijk verband Daaren
tegen bleek dat rokers onder een ouderlijk rookverbod frequenter stoppen Ech
ter deze relatie bleek grotendeels verklaarbaar door de rookfrequentie ben ou
derlijk rookverbod voor met-rokers lijkt ons niet sterk aanbevelenswaardig In
dien de adolescent rookt kan een ouderlijk rookverbod misschien enig positief 
effect hebben 

7 ? 2 De peer group als determinant van rookgedrag bij adolescenten 

Bij de conceptualisatie van determmanten van rookgedrag bij adolescenten in 
hoofdstuk 2 werd op grond van bevindingen in elders verricht onderzoek aan 
peer groups een belangrijke rol toegeschreven In het onderhavige onderzoek is 
getracht zo volledig mogelijk rookgedrag en rookklimaat in peer groups uit de 
omgeving van de adolescent te representeren Drie soorten groepen van leeftijds
genoten zijn daartoe opgenomen 
1 de klas op school 
2 subgroepen m de klas (cliques) 
3 vriendengroepen buiten de klas 
Alleen klassen en subgroepen daann zijn in hun geheel d w z alle leden ervan (op 
een uitzondering na bv door ziekte verhinderd) in liet onderzoek opgenomen 
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Tabel 719- Percentage van de relaties waarvan het door de kiezer opgegeven 
rookgedrag van de gekozene overeenkomt met dat van de gekozene (tussen 
haakjes aantal relaties per khs waarop percentages gebaseerd zijn) 

7r 

49 
61 
65 
68 
69 
70 
72 
74 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

juiste opgaven 

(47) 
(46) 
(78) 
(59) 
(146) 
(20) 
(65)(58) 
(271) 
(98)(101) 
(65)(74)(69)(22) 
(121X74) 
(156) 
(91)(52)(79) 
(77)(68) 
(41)(76)(72)(59) 
(149)(89)(130) 
(124) 
(137X110X73X98X56) 

aantal 
klassen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
5 

% 

87 

88 
89 

90 

91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 

100 

juiste opgaven 

(93)(92)(85)(129)(134) 
(176X109) 
(59X81)(125)(164) 
(105)(117)(120)(126) 
(115)(76) 
(111)0 16)(105)(48) 
(126) 
(138X91) 

aantal 
klassen 

7 
4 

6 

5 
2 

(124)(86)(134)(165)(131) 5 
(129)(99)(103) 
(157X71) 
(84)(92X72)(111) 
(102)(80)(119)(76) 
(117)(52)(65)(133) 
(124)(82) 

3 
2 
4 
4 
4 
2 

Kenmerken (rookgedrag) van vriendengroepen buiten de klas zijn vastgesteld 
door rapportage van de adolescent zelf ben indicatie voor de betrouwbaarheid 
van de rapportage van rookgedrag van vrienden buiten de klas kan afgeleid 
worden uit de betrouwbaarheid van de rapportage van rookgedrag van klasgeno
ten, waarmee men veel optrekt De rapportage van rookgedrag van de klasgeno
ten die men kiest is in het onderzoek opgenomen om de juistheid van de percep
tie van eikaars rookgedrag binnen peer groups in de klas na te gaan Len hoge 
correlatie tussen perceptie en opgegeven rookgedrag betekent behalve hoge be
trouwbaarheid van de data ook dat men eikaars rookgedrag m peer groups juist 
percipieert Juistheid van perceptie betekent ook dat in peer groups op rookge
drag gelet wordt, hetgeen weer een indicatie is voor het belang van roken in peer 
groups Om deze redenen zal hier wat dieper op deze perceptie ingegaan worden. 
Aan de respondenten is gevraagd van de klasgenoten waar men veel mee optrekt 
aan te geven of ze roken of niet. Via de opgave van roken door de genoemde 
klasgenoten zelf kan vastgesteld worden of er overeenstemming is tussen beide 
of met Bedacht moet worden dat enig verschil mogelijk ontstaat doordat som
mige jongeren weinig frequent roken en doordat op school in de klas niet ge
rookt mag worden (98 procent van de ondervraagden rapporteerde dat in de klas 
nooit gerookt mocht worden) Derhalve is rookgedrag voor de klasgenoten ook 
indien men er veel mee optrekt niet altijd vaststelbaar Ook is het mogelijk dat, 
indien de adolescent weinig rookt en alleen af en toe thuis een sigaret rookt, 
bevnende klasgenoten niet kunnen zeggen of betrokkene rookt Indien boven-

191 



dien een leerling een andere leerling kiest, doch verzuimt het rookgedrag van de 
laatste aan te geven is dit gekodeerd als onjuist aangegeven rookgedrag, dus als 
een fout. In tabel 7.19. zijn het percentage juiste percepties per klas aangegeven. 

Uit deze tabel blijkt dat verreweg het grootste deel van het aangegeven rookge
drag van de gekozenen juist is: van gemiddeld 86 procent van alle keuzen per 
klas werd het rookgedrag juist geclassificeerd. De twee klassen met erg lage 
scores (49 procent en 61 procent) zijn verklaarbaar vanuit het verzuimen door 
een paar leerlingen om het rookgedrag van de gekozene aan te geven. Dergelijk 
verzuim kan duiden op niet-weten doch ook op per ongeluk overslaan van de 
vraag naar rookgedrag van een of meer gekozenen. Dit komt ook in andere 
klassen voor. Bij de berekening van de percentages juiste aangiften van rookge
drag is er door ons van uitgegaan dat in alle gevallen verzuim niet-weten inhoudt 
en dus een fout betekent. De werkelijke betrouwbaarheid van de data en de 
juistheid van de perceptie zal daarom in feite zelfs nog hoger liggen. We menen 
uit deze toch wel grote overeenkomst tussen rookgedrag van de leerling en de 
perceptie ervan door de klasgenoten te mogen concluderen dat enerzijds de 
antwoorden zeer betrouwbaar zijn en anderzijds dat perceptie van rookgedrag 
van vrienden in de klas tamelijk accuraat is. We veronderstellen dan ook dat de 
perceptie van het rookgedrag van vrienden buiten de klas door de subjectieve 
perceptie van de leerling in grote mate betrouwbaar vastgesteld kan worden. 

7.3.2.1. Geslacht en roken als segregatiecriteria voor cliques (subgroepen in de 
klas) 

Alvorens nader in te gaan op de vraag of en in hoeverre peer groups rookgedrag 
beïnvloeden, gaan we na of geslacht en rookgedrag segregatiecriteria vormen voor 
cliques (H17). Indien dit het geval is, is dat een indicatie voor groepsvorming op 
basis van deze variabelen. Men trekt dan eerder op met personen van hetzelfde 
geslacht en hetzelfde rookgedrag. Het is ook een indicatie voor invloed van 
rookgedrag op de peer group, in plaats van invloed van peer groups op rookge
drag. Uiteraard kunnen beide processen tegelijk werkzaam zijn, hetgeen we ook 
onderzoeken. 
Uit de analyse met behulp van het computerprogramma S E G D I F O bleek dat 
geslacht een sterk en significant segregatiecriterium vormt voor wederzijdse keu
zen in de klas; jongens kiezen significant vaker jongens; meisjes kiezen significant 
vaker meisjes (vgl. tabel B6 in de bijlagen). Het segregatie-effect blijkt in alle 
klassen significant met een onbetrouwbaarheidsniveau kleiner dan .0001. In 21 
klassen blijken jongens uitsluitend binnen de eigen groep te kiezen. In 30 klassen 

1) SI GDII Li-n door 1 cllmg in samenwerking mei de Researeh Tcehnibche Aldelmg van 
het Sociologisch Instituut te Nijmegen ontwikkeld computerprogramma voor het vast
stellen van segregatie- en dillerenlialie-ellecten in netwerken (I elling 1974). 
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blijken meisjes uitsluitend binnen de eigen groep te kiezen De met behulp van 
de Hubbell-cliquedetecticmethode ontdekte 399 subgroepen in de klas blijken 
dan ook voor 94 procent uit personen van hetzelfde geslacht te bestaan 169 
oftewel 42 procent bestaat alleen uit meisjes en 206 oftewel 52 procent bestaat 
alleen uit jongens Slechts 24 cliques (6 procent) zijn gemengd Dit bewijst o ι 
dat geslacht een zeer stringent scheidingscritcnum voor peer groups van 12 tot 
16 jaar vormt 

NB deze segregatie middels geslacht is met te wijten aan geslachtssegregatie van 
klassen op school 
De segregatie m b t rookgedrag geeft een heel ander beeld slechts in 23 van de 
76 klassen is een significant segregatie-effect vaststelbaar op tl (p < 05) en op 
t2 zelfs maar in 16 van de 76 klassen (vgl tabel 137) Bovendien blijkt in klassen 
met een significant segregatie-effect op t l , op t2 geen of een met-significant 
segregatie-effect op te treden en omgekeerd Een van de redenen hiervoor kan 
zijn de veranderlijkheid van rookgedrag Hoewel rookgedrag in sommige klassen 
als segregatiecriterium schijnt te fungeren, blijkt dit entenum in dezelfde klas 
nauwelijks stabiel van tl naar t2 Indien rookgedrag een belangrijk criterium zou 
vormen voor groepsvorming, zou minstens verwacht kunnen worden, dat het als 
keuzecriterium enige stabiliteit in dezelfde groepen zou vertonen Dit is duidelijk 
niet het geval Op grond van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat 
rookgedrag in tegenstelling tot geslacht geen duidelijk segregatiecnterium vormt 
voor peer groups in de klas 

Roken blijkt geen segregatiecriterium Fn 193 of 48 procent van alle cliques 
blijkt niemand te roken terwijl in slechts 30 (8 procent) allen roken De ovenge 
44 procent van de cliques vertonen een min of meer gedifferentieerd aantal 
rokers 
Nagegaan is ook of status van de ouders een mogelijk differentiatiecnterium is 
voor lidmaatschap aan een clique Dit bleek nauwelijks het geval slechts 28 
procent van alle cliques bleek geen arbeiderskinderen te bevatten terwijl 12 
procent van alle cliques alleen uit arbeiderskinderen bleek te bestaan Voorzover 
er enige segregatie is dan is het de tendens voor kinderen uit niet-arbeiderskrin 
gen frequenter tot eenzelfde clique te behoren dan kinderen uit arbeiderskrm-
gen De vraag is in hoeverre dit veroorzaakt wordt door de verschillende school 
types en de oververtegenwoordiging van HAVO/Atheneum/Gymnasiumleerlm-
gen tegenover MAVO en LTS-leerlingen Zo blijkt het gemiddelde percentage 
arbeiderskinderen per klas voor de LTS 56 procent te zijn, voor de MAVO is dit 
39 procent en voor de HAVO/Atheneum/Gymnasium is dit slechts 19 procent 

7 3 2 2 De invloed van rookgedrag en rookkiimaat in peer groups op rookgedrag 
en veranderingen daarin bij jongeren 

Terwijl in de vonge paragraaf bleek dat er nauwelijks sprake is van groepsvor
ming op basis van rookgedrag gaan we m deze paragraaf na of roken/rookkhmaat 
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in peer groups in de klas en buiten de klas van invloed is op rookgedrag van 
jongeren. 
De volgende variabelen nu zijn als indicator voor rookklimaat in peer groups in 
de analyse opgenomen: 
1. Percentage vrienden buiten de klas dat rookt. 

Dit is afgeleid van de vragen, hoeveel vrienden men heeft die niet in de klas 
zitten en hoeveel er daarvan roken. Het aantal rokers gedeeld door het aantal 
vrienden (x 100) is dan het percentage vrienden dat rookt. 

2. Percentage rokers in de klas (gesommeerd groepskenmerk). 
3. Percentage rokers in de clique (eveneens een gesommeerd groepskenmerk). 

N.B In de analyse mag uiteraard het percentage rokers in klas of clique niet 
gerelateerd worden aan 'rookt tegenwoordig' daar het eerste een gesommeerd 
kenmerk van het tweede is en er per definitie sterk mee correleert: dus een 
correlatie is een artefact van de methode. Daarentegen is het wel zinvol deze 
variabelen aan veranderingen in rookgedrag te relateren; deze veranderingen zijn 
immers opgetreden onafhankelijk van de opgestelde index. Bij rookgedrag in 
peer groups buiten de klas is de variabele 'rookt tegenwoordig' wel meegenomen 
in de analyse daar hier geen sprake is van contaminatie. 

De resultaten van de analyse wat betreft rookgedrag van vrienden buiten de klas 
zijn weergegeven in tabel 7.20, die wat betreft rookgedrag in klas en clique in 
tabel 7.21. 

Tabel 7.20. - Rookgedrag en veranderingen daarin van tl naar t2 naar rookge
drag van vrienden buiten de klas 

rookgedrag vrienden 
buiten de klas 

1. ooit gerookt 

2. rookt tegenwoordig 

3. gestopt t i - t 2 

4. (weer) gaan roken t i - t 2 

5. voor het eerst gerookt 
t l - t 2 

geen (0%) 
rookt 

37 (633) 

7(633) 

36 ( 36) 

7 (505) 

13 (342) 

1-50% 
rookt 

65 (852) 

32(852) 

20 (209) 

13 (458) 

22 (248) 

51-100% 
rookt 

82 (347) 

60 (347) 

14 (158) 

16(101) 

43 ( 47) 

gamma 

.55 

.71 

- .30 

.33 

.40 

S 

.0001 

.0001 

.01 

.0001 

.0001 

Uit tabel 7.20. blijkt dat 
— naarmate meer vrienden buiten de klas roken men zelf frequenter ook roker 

is. Deze relatie is zeer sterk: als geen van de vrienden rookt is men zelf 
slechts in 7 procent van de gevallen roker. Indien meer dan 50 procent van 
de vrienden rookt is dit percentage zelfs 60 procent (bijna 9 keer zoveel! ). 

— naarmate minder vrienden buiten de klas roken men frequenter gestopt is op 
t2. 
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Tabel 7.21. - Veranderingen in rookgedrag bi] jongeren naar het percentage rokers in klas en clique 

rookgedrag in 
klas of clique (tj) 

1. gestopt t i - t 2 * 

2. (weer) gaan roken tj - t 2 

3. voor het eerst gerookt 

4 - 1 2 

percentage rokers in de klas 

m l-25'/f 26-68'i gamma S 

17 ( 97) 21 (340) .11 N.S. 

5(94) 10(633) 12(502) .14 .05 

9(75) 16(405) 25(257) .29 .001 

percentage rokers in de clique 

Ой 1-50% 51-100% gamma S 

23(207) 17(166) -.18 .10 

7(557) 13(426) 20 ( 60) .31 .001 

13(380) 26(223) 37 ( 32) .41 .000 

* Gestopt is uiteraard N. V.T. indien op t j 0% van de klas of clique rookte. 



- naarmate meer vrienden buiten de klas roken men frequenter (weer) is gaan 
roken op t2. 
naarmate meer vrienden buiten de klas roken men frequenter voor het eerst 
gerookt heeft tussen tl en tl. 

Wat betreft rookgedragsveranderingen kan vooral de laatste relatie sterk ge
noemd worden. Ook rookgedrag van klasgenoten en van subgroepen in de kJas 
blijkt van invloed op veranderingen in rookgedrag (vgl. tabel 7.21.). De relatie 
met stoppen is echter niet significant. Daarentegen is de relatie 'voor het eerst 
gaan roken' naar 'percentage rokers in de clique' nagenoeg even sterk als bij 
rookgedrag van vrienden buiten de klas. De relatie met rookgedrag van cliquele-
den is sterker dan die met rookgedrag van de klas in zijn geheel. 
Gezien bovenstaande resultaten wordt de hypothese omtrent de invloed van peer 
groups en het rookklimaat daarin ondersteund (vgl. H8). 
Nagegaan is of de invloed van het percentage rokers in de klas verklaard moet 
worden door het percentage rokers in de clique. Eveneens is nagegaan of deze 
beide wellicht verklaard kunnen worden door de samenhang met rookgedrag van 
vrienden buiten de klas. 

Tabel 7.22. Zero-order gamma's en first-order gamma's van de relaties tussen 
verandering in rookgedrag (tl-t2) en het percentage rokers in klas en clique 
onder constanthouding van het percentage vrienden buiten de klas dat rookt 

percentage rokers in: 

1. gestopt ti t2 

2. (weer) gaan roken t i - t 2 

3. voor het eerst gerookt t i - t 2 

klas 

zero- first 
order* order 

.06 .04 

.12 .13 

.33 .29 

clique 

zero- first-
order order 

- .19 - .22 

.30 .31 

.43 .41 

* Zero-order gamma's kunnen van de eerder gegeven gamma's afwijken voorzover ze bere-
kens /ijn voor degenen die met onbekend zijn op de controlerende variabele. 

Tabel 7.23. Zero-order en first-order gamma's voor de relatie tussen verande
ringen in rookgedrag (tl-t2j en het percentage rokers in de klas en het percen
tage van de vrienden buiten de klas dat rookt onder constanthouding van percen
tage rokers in de clique 

percentage rokers in de 
klas en van vrienden buiten 
de klas 

1. gestopt t i - t 2 

2. (weer) gaan roken t i - t 2 

3. voor het eerst gerookt i j - t 2 

klas 

zero- tirst-
order order 

.08 .18 

.17 .02 

.27 10 

vrienden buiten 
de klus 

zero- first-
order order 

- 28 - .28 

.33 .32 

.40 .37 
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Tabel 7.24. - Zero-order en first-order gamma's voor de relatie tussen verande
ringen m rookgedrag (tl-tlj en het percentage rokers in de cliques en van de 
vrienden buiten de klas onder constanthouding van percentage rokers in de klas 

percentage rokers in dj clique 
en van de vrienden buiten de 
klus 

1 gestopt Н - І 2 

2 (weer) gaan roken t i -12 

3 voor het eerst gerookt t) 12 

percentage rokers 
m clique 

zero- first 
order order 

18 21 

31 30 

41 38 

percentage rokers 
van vrienden bui
len de klas 

zero tirsl-
order order 

30 - 31 

33 35 

41 40 

Uit de tabellen 7.22., 7 23 en 7 24 blijkt dat de first order gamma's onder 
constanthouding telkens van een van de andere peer groupvanabelen nagenoeg 
gelijk blijven aan de zero-order gamma's, behalve die tussen verandering in rook
gedrag en percentage rokers in de klas onder constanthouding van het percentage 
rokers in de subgroepen in de klas. In het laatste geval blijkt weliswaar de relatie 
met stoppen wat sterker te worden, de afname echter van de sterkte van de 
samenhang met het (weer) gaan roken en voor het eerst gerookt hebben is bijna 
volledig, zodat deze nagenoeg geheel verklaard worden door rookgedrag in sub
groepen in de klas 

Tabel 7 25 Conditionele gamma 's van de relatie tussen veranderingen in rook
gedrag en percentage rokers in de klas onder constanthouding van het percentage 
rokers in subgroepen in de klas 

percentage rokers 
in de clique 

gestopt t i - t 2 

(weer) gaan roken t i - t 2 

voor het eerst gerookt 11 - I2 

0'/ 

cond 
gamma S 

07 N S 

14 NS 

1 50f/ 

cond 
gamma S 

14 NS 

- 04 NS 

05 NS 

51 m'A 

Lond 
gamma S 

_* 
* 

_ * _ 

* Het aantal eenheden is zo klein dat de gamma geen betekenis heeft of niet berekend kan 
worden. 

Daar zoals uit tabel 7 25 blijkt geen van de conditionele gamma's significant is, 
kan geconcludeerd worden dat de relaties tussen percentage rokers in de klas en 
veranderingen m rookgedrag verklaard worden door rookgedrag m subgroepen in 
de klas Dit houdt in dat niet zozeer rookgedrag van de klas als groep van invloed 
is bij rookgedrag van jongeren maar vooral rookgedrag in de subgroepen Rook
gedrag in de subgroepen in de klas heeft dus wel duidelijk een eigen impact op 
het rookgedrag, deels onafhankelijk van die van peer groups buiten de klas 
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Evenzo hebben peer groups buiten de klas een invloed die deels onafhankelijk 
van die van peer groups in de klas is We stellen uitdrukkelijk deels onafhanke
lijk Bezien we namelijk de conditionele gamma's van cliques onder constanthou
ding van peer groups buiten de klas en omgekeerd dan valt een interessant 
verschijnsel te constateren (vgl tabel 7 26 en tabel 7 27) naarmate een groter 
percentage van de clique rookt blijkt de invloed van peer groups buiten de klas 
t a v het (weer) gaan roken en voor het eerst roken af te nemen, eveneens blijkt 
dat naarmate een groter percentage van de vrienden buiten de klas rookt, de 
invloed van de clique in de klas op veranderingen in rookgedrag afneemt Hieruit 
kan afgeleid worden dat het effect van het rookklimaat (percentage rokers) in de 
clique en dat van percentage rokers in peer groups buiten de klas elkaar niet 
versterken 

Tabel 7 26 - Conditionele gamma s van de relaties tussen veranderingen m 
rookgedrag en percentage vrienden buiten de klas dat rookt onder constanthou
ding van het percentage rokers m de clique 

percentage rokers 
in de clique 

gestopt t [ t2 

(weer) eaan roken t ] - t 2 

voor het eerst gerookt t j - t 2 

0ГЛ 

cond 
gamma S 

39 01 

44 001 

l-50r/ 

cond 
gamma S 

- 34 01 

26 01 

28 05 

51 100% 

cond 
gamma S 

- 16 N S 

- 12 N S 

24 NS 

Tabel 727 - Conditionele gamma's van de relaties tussen veranderingen m 
rookgedrag en percentage rokers in cliques onder constanthouding van het per
centage vrienden buiten de klas dat rookt 

percentage rokers van 
vrienden buiten de klas 

gestopt t i t2 

(weer) gaan roken t \ -12 

voor het eerst gerookt t \ -Ij 

Qr

r 

cond 
gamma S 

10* NS 

32 05 

50 001 

1 50/ 

cond 
gamma S 

- 3 5 05 

33 01 

32 01 

51 100'V 

cond 
gamma S 

02 NS 

- 18 N S 

12 N S 

* zeer gering aantal eenheden 

Twee soorten peer groups blijken dus van invloed op het rookgedrag van ado
lescenten de vriendengroep buiten de klas en de subgroepen (cliques) in de klas 
Opmerkelijk is dat de impact van de ene soort groep groot is indien het percen-
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tage rokers in de andere soort groep nihil is of laag Deze bevinding nu is 
mogelijkerwijs verklaarbaar vanuit een grotere verandenngsgeneigdheid in geval 
van cross pressure, onder cross pressure verstaan we dat iemand onder druk 
staat van tegengestelde groepsnormen bv doordat iemand lid is van twee groepen 
die onderling strijdige nonnen hebben Wij veronderstelden dat jongeren onder 
cross pressure m.b t roken meer verandenngsgeneigd zouden zijn (H35) doordat 
ze wankelmoedig zouden zijn tussen de normen van de ene groep en die van de 
andere Duidelijke oplossmgen voor de conflictsituatie zijn er met (vgl par 
3 3 4) . 

Om nu te toetsen of mogelijk leerlingen die onder cross pressure staan meer 
verandenngsgeneigd zijn dan leerlingen die met onder cross pressure staan is 
nagegaan of leerlingen waarvan beide soorten peer groups een identiek rookkli 
maat hebben (in beide groepen wordt ofwel met ofwel weinig ofwel veel ge
rookt) minder frequent voor 't eerst roken (tl-t2), mmder frequent (weer) gaan 
roken (tl-t2) of minder frequent stoppen (tl-t2), dan leerlingen die een enigszins 
verschillend rookklimaat (met-wemig gerookt ofwel wemig-veel gerookt) hebben 
en leerlingen met een sterk verschillend rookklimaat (er wordt in de ene groep 
niet en in de andere veel gerooktXvgl H35) De analyseresultaten zijn weergege
ven m tabel 7 28 

Tabel 7 28 - Verandenngen in rookgedrag (tl-t2) naar de mate van overeen
stemming tussen percentage rokers m subgroepen in de klas en percentage rokers 
in peer groups buiten de klas 

overeenstemming percentage 
rokers 

1 gestopt t ] - t 2 

2 (weer) gaan roken t ] - t 2 

3 voor het eerst gerookt t] t2 

identiek 

21 (168) 

9 (447) 

14 (279) 

zwak 
verschillend 

16(170) 

11 (445) 

22 (254) 

sterk 
verschillend 

40 (10) 

14 (42) 

32 (22) 

У 

07 

09 

27 

S 

N S 

N S 

01 

Hieruit blijkt dat in alle gevallen meer verandering optreedt in de categorie 'sterk 
verschillend rookklimaat', echter alleen m het geval van het voor 't eerst gerookt 
hebben tussen tl en t2 is de relatie significant Het aantal eenheden in de 
categorie 'sterk verschillend rookklimaat' laat overigens een verdere uitsplitsing 
met toe, zodat de hypothese omtrent het effect van communicatie bij een tegen
gesteld groepsklunaat (vgl H37) niet toetsbaar is Deze hypothese vereist im
mers de opsplitsing van de categorie 'sterk verschillend' naar experimentele en 
controlecondities 
De verdeling van de leerlingen over de verschillende 'rookklimaten' is als volgt 
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Tabel 7.29. - Percentage rokende vrienden buiten de klas naar percentage ro
kers in de clique 

^ . percentage rokers 
\ ^ m clique 

per- ^ ^ 
centagc roken-X. 
de vrienden bui- \ ^ 
ten de klas \ ^ 

geen rookt 

1-50'/ 

meer dan 50'/ 

totaal 

N* 

geen 
rookt 

51 

42 

7 

100 

(596) 

1-50"/ 

29 

50 

21 

100 

(696) 

51-100"/ 

12 

48 

40 

100 

(277) 

totaal 

34 

47 

19 

100 

(1569) 

y = .51 

ρ «.0001 

* uitgesloten zijn degenen die geen vrienden buiten de klas hebben, geisoleerden in de klas 
en onbekenden op een van beide variabelen. 

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat een tegenovergesteld rookklimaat niet 
frequent voorkomt. Geconcludeerd kan worden dat enige plausibiliteit voor een 
grotere verandering onder 'cross-pressure' aanwezig is (H35), doch dat deze t.a.v. 
stoppen en (weer) gaan roken gering is. Een goede toetsing van deze hypothese 
zou de opname van meer eenheden in het onderzoek vereisen gezien de relatief 
geringe frequentie van groepen met een tegenovergesteld rookklimaat. 

Peer groups blijken vooral van invloed op het voor het eerst roken en op het 
(weer) gaan roken. De invloed ervan op stoppen is veel zwakker en minder 
duidelijk. We vermoeden nu dat mogelijkerwijs de mate van verslaafdheid inter-
venieert. Naarmate iemand meer verslaafd is zal hij minder onder pressie van de 
groep bezwijken bij een negatief rookklimaat dus minder frequent stoppen met 
roken. We verwachten dus dat de mate van verslaafdheid de relatie tussen rook
gedrag en peer groups en stoppen zal specificeren. Ook verwachten we dat niet-
verslaafden, ook los van peer group invloed frequenter zullen stoppen dan dege
nen die verslaafd zijn. 
Als indicator voor verslaafd zijn nemen we weer de rookfrequentie, waarbij 
degene die dagelijks rookt als verslaafd wordt beschouwd. 

Tabel 7.30. - Gestopt van tl-t2 naar rookfrequentie (tl) 

rookfrequentie 

gestopt l l - t 2 

dagelijks 

7 (209) 

met-dagelijks 

33 (222) 

> 

.75 

S 

.0001 
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Inderdaad blijken degenen die dagelijks roken veel minder frequent te stoppen 
(tabel 7.30.): degenen die niet-dagelijks roken (op t l ) blijken op t2 vier keer zo 
vaak gestopt te zijn dan degenen die dagelijks roken. Het is o.i. duidelijk dat 
stoppen bij adolescenten afhankelijk is van de mate waarin zij aan het roken 
verslaafd zijn. Dit impliceert o.i. dat jongeren voor ze het verslavingspunt berei
ken, wanneer ze nog relatief gemakkelijk kunnen stoppen overreed moeten wor
den (hoe dan ook) om te stoppen. 
De relatie tussen percentage rokers in peer groups en stoppen blijkt onder con
stanthouding van de rookfrequentie inderdaad gespecificeerd te worden (tabel 
7.31). 

Tabel 7.31. - Gestopt tl-t2 naar rookgedrag in peer groups onder constanthou
ding van rookfrequentie 

rook
frequentie 

percentage 
rokers 

gestopt 
4 - 1 2 

dagelijks 

clique 

gam ma S 

- .63 .05 

vrienden 
buiten klas 

gamma S 

.08 N.S. 

niet-dagelijks 

clique 

gamma S 

.18 N.S. 

vrienden 
buiten klas 

gamma S 

- .26 .05 

Echter de specificatie is niet geheel volgens de verwachting: wat betreft rookge
drag van vrienden buiten de klas blijkt de relatie inderdaad wat sterker bij 
degenen die niet dagelijks roken, echter bij het rookgedrag van cliqueleden blijkt 
deze relatie sterker indien dagelijks gerookt wordt - in de verwachte richting: 
naarmate minder gerookt wordt meer stoppen; zelfs is een omgekeerde tendens 
aanwezig indien niet dagelijks gerookt wordt. Een verklaring voor dit verschil 
tussen de invloed van peer groups in de klas en peer groups buiten de klas 
moeten we schuldig blijven: een nog intensievere studie van stoppen door ado
lescenten met meer analyse-eenheden dan ons ter beschikking staan is nodig om 
hier meer definitieve conclusies te kunnen trekken; ook bij een relatief grote 
steekproef van ± 2000 adolescenten blijkt het aantal stoppers (tl -12) te gering 
voor zeer exhaustieve analyse. 

Verandering in rookfrequentie 

Peer groups hebben blijkbaar invloed op al of niet gaan roken. De vraag is of ze 
# ook invloed hebben op verandering in rookfrequentie (vgl. H9). Verandering in 

rookfrequentie is in dit onderzoek vastgesteld door de turnover van dagelijks of 
niet dagelijks roken (tl) naar dagelijks of niet dagelijks roken op t2 te analyse
ren. Degenen die dagelijks roken op tl en niet dagelijks roken op t2 zijn degenen 
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die geminderd hebben Dit betrof in dit onderzoek slechts 26 jongeren oftewel 
13 procent van degenen die op tl dagelijks rookten Degenen die op tl niet 
dagelijks rookten doch op t2 wel zijn in rookfrequentie toegenomen Dit geldt 
voor 64 respondenten of 43 procent van degenen die op tl niet dagelijks rook
ten 
NB Vermindering of vermeerdering van de rookfrequentie kon niet vastgesteld 
worden door vermeerdering of vermindering van het aantal gerookte sigaretten 
daar deze laatste variabele niet in de tweede en derde meting opgenomen is 
N В 2 De gennge aantallen in de categorieën van deze tumovervanabelen ma
ken een minder dan twee dunensionele analyse weinig zinvol 

De resultaten van de analyse van de relaties tussen verandering m rookfrequentie 
en percentage rokers in de peer groups in en buiten de klas zijn weergegeven in 
tabel 7 32 

Tabel 7 32 - Veranderingen in rookfrequentie (tl-t2) naar het percentage ro
ken in peer groups (in en buiten de klas) 

ptn-enta^L 
rokirs in 

verjndLrmg rook 
1 equcntk 

1 vermitulerd 

2 VLrmcLrdird 

peer^rüups (diques) in du klas 

1 50 51 100 y S 

13 I I l> I l 195) 10 NS 

4) (86) 51 (41) 21 NS 

peer groups buiten de klas 

0 1 50 51 100 > S 

14 ( 7) Ъ і У И 10 <88> Ί 1 N S 

4 Ì І І 4 ) 4 Γ 5 > 14 \ΑΊ) Ι« \ S 

Hoewel de relatie voor subgroepen in de klas in de verwachte richting gaat en 
wat venrunderen betreft ook voor peer groups buiten de klas zijn de verbanden 
geen van alle significant De invloed van de peer groups op verandering in rook
frequentie is blijkbaar niet zo sterk Het gennge aantal eenheden in de verschil 
lende categorieën maakt het moeilijk hier definitieve conclusies te trekken In 
ieder geval kan op grond van deze gegevens de nulhypothese van geen verschil 
met verworpen worden, er is dus geen duidelijke steun voor H9 

Conclusie 

In deze paragraaf is onderzocht of roken in peer groups van invloed is op rookge
drag bij adolescenten Gebleken is dat naarmate m peer groups het klimaat meer 
pro-roken is, geïndiceerd door het percentage rokers in de groep op tl , men 
relatief frequenter voor 't eerst rookt tussen tl en t2, cq relatief frequenter 
(weer) begint te roken op t2 Dit geldt voor zowel cliques (subgroepen) in de 
klas als voor peer groups (vriendengroepen) buiten de klas Het effect van het 
rookklimaat in de klas (als groep) bleek geheel verklaarbaar door het effect van 
subgroepen m de klas Het laatste betekent voor de rest van het onderzoek dat 
meer aandacht zal gegeven worden aan subgroepen m de klas dan aan de klas als 
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zelfstandige eenheid. Het effect van rookgedrag in ieder van beide soorten peer 
groups bleek het sterkst indien het percentage rokers in de andere soort peer 
group laag was. Dit voor wat betreft het voor het eerst roken tussen tl en t2 en 
het (weer) gaan roken van tl naar 12. 
De relatie met stoppen bleek echter zwak. De relatie tussen roken in peer groups 
en stoppen (tl-t2) büjkt onder constanthouding van rookfrequentie een wat 
vreemd gespecificeerd karakter te hebben: indien men weinig frequent rookt 
stopt men bij peer groups buiten de klas frequenter naarmate minder vrienden 
roken. Geen relatie is er tussen stoppen en percentage rokende vrienden buiten 
de klas indien men frequent rookt. Deze relatie is in overeenstemming met de 
verwachte sterkere invloed van peer groups op stoppen bij niet verslaafde vergele
ken met verslaafde rokers. Bij cliques in de klas is deze relatie echter juist sterker 
bij de verslaafde rokers (en zelfs omgekeerd bij de niet verslaafde rokers). Voor 
dit tegengestelde effect van peer groups in en buiten de klas op het stoppen van 
de verslaafde c.q. niet-verslaafde rokers hebben we geen verklaring. 
Al met al geven de resultaten aan dat peer groups minder effect hebben op 
stoppen dan (weer) beginnen met roken. Blijkbaar is het rookbevorderend effect 
van rookklimaat in peer groups sterker dan het rookbelemmerend effect. Ook 
bleek, dat, naarmate er een verschillend rookklimaat heerst in peer groups buiten 
de klas vergeleken met peer groups in de klas — indicatoren voor cross-pressure — 
men frequenter voor het eerst gerookt heeft tussen tl en tl (significant) en wat 
frequenter gestopt is en frequenter (weer) begonnen is (de laatste twee relaties 
niet significant). Dit is in overeenstemming met H35, waarin gesteld werd dat de 
veranderingsgeneigdheid onder cross-pressure sterker zou zijn dan zonder die 
tegengestelde druk van peer groups. Tenslotte, veranderingen in rookfrequentie 
bleken niet duidelijk gerelateerd aan het percentage rokers in de peer groups. 

7.3.2.3. Andere aanwijzingen voor de invloed van peer groups op rookgedrag bij 
adolescenten 

Behalve het percentage rokers in peer groups zowel in als buiten de klas zijn er in 
het onderzoek nog enkele aanwijzingen voor de relatief grote invloed van peer 
groups op rookgedrag van adolescenten: 
1. Zo is gevraagd aan degenen die ooit gerookt hadden op t l , van wie ze de 

eerste sigaret gekregen hebben (vgl. Vragenlijst I, vr. 8). In de tabel 7.32.b 
is weergegeven hoe de antwoordfrequenties verdeeld zijn. 
Duidelijk is dat verreweg het grootste deel (2/3) de eerste sigaret van vrien
den of vriendinnen gekregen heeft. 
Opvallend is de sterke overeenkomst van het percentage dat zegt de eerste 
sigaret van vrienden/vriendinnen gekregen te hebben met het percentage dat 
Lemin (1967) hiervoor vond (71 procent). 
N.B. Alleen Lemin (1967) heeft deze vraag voorzover ons bekend ook opge
nomen. 
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Tabel 7 32 Ъ Frequentieverdeling van de antwoorden op de vraag van wie 
men de eerste sigaret gekregen heeft (in procenten) 

l ersle sigaret gekregen van 

1 ouders 
2 broers/zussen 
3 vricnden/vricndinnen 
4 anderen 
5 zelf gekocht 

Geen antwoord/weet niet 

8 
9 

66 
7 

10 

100(1134) 

30 

2 Aan degenen die meer dan eens gerookt hebben maar die op of vóór tl wel 
eens gestopt zijn is gevraagd naar de stopreden (vragenlijst I vr 15) 
NB Op de vraag of men wel eens gestopt was gaf 75 procent van de rokers 
(op tl) aan wel eens gestopt te 7ijn 
Van de aangegeven redenen bleek verreweg de meest gegeven reden voor het 
stoppen 'roken is slecht voor de gezondheid* te zijn (41 procent), een ouder
lijk rookverbod werd door 25 procent als reden opgegeven, roken is slecht 
voor de sport door 22 procent, roken is met lekker door 16 procent, roken is 
te duur door 12 procent en 'omdat mijn vriendjes ook niet rookten of 
gestopt waren' door 7 procent en andere redenen door 28 procent2) Deze 
andere redenen bleken van zeer uiteenlopende aard. Een (zeer kleine) bloem
lezing eruit 
- 'ik deed het alleen met oude jaar toen ik rotjes aan moest maken', 
- 'weddenschap met vriendin, niet om geld of zo, maar om de eerlijkheid', 
- 'ik vond het uitsloveng staan', 

'ik heb er geen behoefte aan', 
- 'ik kon f 100,- verdienen, maar ik wou er zelf ook mee stoppen', 
- 'mijn ouders hadden mijn broertje en mij f 100,- belooft als we tot ons 

16e nog nooit gerookt hadden Mijn broer (15) heeft het wel volgehou
den en ik vind het zo rot dat ik het niet vol hou', 

- 'ik ben uit mezelf gestopt, ik was er flauw van', 
- 'ik heb de shag van de brug af laten vallen', 
- 'slecht voor het Ieren', 
- 'me longen deden dan pijn' 
Ook vaak blijkt het een nadere uitleg van de eerder gekozen categorie zoals 
bv. 
- 'ik moet steeds naar het ziekenhuis en dan komen ze het te weten en dan 

worden ze nog kwader', terwijl eerder een ouderlijk rookverbod werd 

2) liet totaal aantal rudenen is meer dan 100 procent doordat men om meerdere redenen 
gestopt kan zijn 
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opgegeven Sommige van de 'andere redenen' komen frequenter terug 
zoals 'alleen roken met oudjaar om rotjes aan te steken', 'weddenschap' 
en 'geen behoefte aan' 

3 Aan degenen die wel eens gestopt zijn maar daarna weer begonnen (N = 433) 
is gevraagd waardoor ze weer begonnen zijn (vragenlijst I vr 18) 38 procent 
gaf daarbij aan door toedoen van vrienden of vriendinnen, 1 procent door 
toedoen van ouders, 3 procent door broers of zussen, 10 procent door nog 
anderen weer begonnen te zijn, terwijl 48 procent zei geheel uit zichzelf weer 
begonnen te zijn. Ook hier weer een groot percentage dat zegt door vrienden 
of vriendinnen weer begonnen te zijn expliciete erkenning van het peer 
groupeffect Uiteraard betekent het feit dat een groot gedeelte aangeeft hele 
maal uit zichzelf weer begonnen te zijn met dat er geen invloed van andere 
factoren geweest is (alleen mogelijk met zo duidelijk of meer onbewust) 

Conclusie 

Afgaande op de antwoorden op enkele specifieke vragen over ervaren invloeden 
op roken is opvallend dat ook hier weer blijkt dat de aandrang vanuit peer 
groups om te stoppen niet zo sterk is m tegenstelling tot de invloed ervan op 
voor het eerst roken en weer gaan roken De resultaten van de analyse in deze 
paragraaf versterken o ι daarmee de conclusies over peer group invloed uit de 
vonge paragraaf 

7 3 24 Toetsing van enkele theorieën welke de invloed van roken in peer 
groups op rookgedrag van jongeren kunnen verklaren. 

Het vaststellen van de mvloed van peer groups op rookgedrag bij jongeren is nog 
maar een stap op weg naar de verklaring van rookgedrag bij jongeren Namelijk 
onbeantwoord bhjft dan nog de vraag hoe peer groups invloed uitoefenen of 
anders gesteld, welke processen binnen peer groups die invloed bewerkstelligen 
Is dat het loutere muteren van de rokers in de groep of is dat onder sociale 
pressie van groepsleiders of de imitatie van het gedrag van de groepsleider etc In 
hoofdstuk 2 hebben we een aantal processen beschreven welke van belang zou 
den kunnen zijn Hieruit zijn een aantal voor dit onderzoek toetsbare hypothe
sen afgeleid die enig inzicht kunnen verschaffen in de plausibiliteit die er bestaat 
voor hypothesen omtrent de werking van (sommige) van de aangegeven proces
sen 
Doel van deze paragraaf is deze hypothesen nader te toetsen 
1 De sociale roltheorie stelt dat jongeren roken als anticipatie op de rol van 

volwassene 
De hieruit voortvloeiende hypothese was dat in groepen waarin veel gerookt 
wordt roken ook vaker als volwassen gezien wordt (H6) Te verwachten is 
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dat naarmate het percentage rokers in de cliques toeneemt men het ook meer 
eens is met de houdingsdimensie: 'roken is stoer/volwassen'. 
Zoals uit tabel 7.33. blijkt, is deze hypothese echter niet houdbaar. 

Tabel 7.33. - Roken stoer/volwassen achten naar percentage rokers in de clique 

percentage rokers 
in de clique 

roken stoer/volwassen 

sterk 

matig 

zwak 

totaal 

07c 
rookt 

30 

34 

36 

100 
(644) 

1-50% 
rookt 

35 

32 

33 

100 
(754) 

51-100% 
rookt 

31 

41 

28 

100 
(294) 

y = .06 

ρ <.05 

Hoewel er een significante samenhang in de voorspelde richting te constate
ren valt is deze zo zwak dat nauwelijks van steun aan de hypothese van 
groepsinvloed via emancipatiebehoeften gesproken kan worden. 

2. De groepsintegratie theorie houdt in dat men rookt omdat roken de groeps-
integratie zou bevorderen. In groepen waarin aan roken een groepsintegratie-
functie toegeschreven wordt (roken is gezellig, goed voor contacten met 
anderen) zal de relatie tussen gaan roken en roken gezellig achten sterker zijn 
dan in groepen waar die groepsintegratiefunctie in veel mindere mate wordt 
onderschreven (H7). 

Tabel 7.34. - Relatie tussen 'roken gezellig vinden'en voor 't eerst roken (tl-t2) 
en (weer) gaan roken (tl-t2) naar percentage in de clique dat roken gezellig vindt 
(cond. gamma's) 

percentage in clique dat 
roken gezellig vindt 

(weer) gaan roken t i - t 2 

voor het eerst gerookt t i - t 2 

minder dan 
507r eem, 

.43 

.20 

meer dan 
50% eens 

.44 

.30 

Hoewel de samenhang volgens de verwachting inderdaad iets sterker is indien 
de meerderheid van de clique het eens is met de houdingsdimensie 'roken is 
gezellig' (boven het gemiddelde op de factor scoort), zijn de verschillen toch 
te gering om tot duidelijke bevestiging van de groepsintegratiehypothese te 
besluiten (vgl. tabel 7.34). 
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3. De ruiltheorie houdt in dat roken bevorderd wordt doordat de sigaret de 
functie van — sociaal erkend - ruilobject vervult. Het aanbieden c.q. ontvan
gen van sigaretten is een sociaal verankerde ruilgewoonte. Het is wellicht 
deze functie die roken het meest bevordert. Allereerst gaan we na of het 
aanbieden c.q. ontvangen van sigaretten bij jongeren al een verankerde ge
woonte is (frequent voorkomt). Uit tabel 7.35. blijkt inderdaad dat aangebo
den krijgen van en aanbieden van sigaretten zeer frequent is. 

Tabel 7.35. - Het aanbieden van sigaretten aan vrienden en het aangeboden 
krijgen van sigaretten door vrienden naar rookgedrag 

rookt t) 

biedt vrienden sigaret
ten aan. 

vaak 
soms 
nooit 

totaal 

vrienden bieden sigaret
ten aan 

vaak 
soms 
nooit 

totaal 

ja 

32 
49 
19 

100 (538) 

40 
53 

7 

100 (551) 

nee 

1 
4 

95 

100(1446) 

9 
39 
52 

100(1455) 

totaal 

9 
16 
74 

100(1984) 

17 
43 
40 

100(2006) 

У 

97 

78 

S 

.0001 

.0001 

Opvallend is dat waar het aanbieden van sigaretten zich bijna uitsluitend tot 
rokers beperkt (slechts 5 procent van de niet-rokers biedt vrienden wel eens 
sigaretten aan), het aangeboden krijgen van sigaretten ook bij met-rokers een 
frequent voorkomend verschijnsel is. Voor de toetsing van de ruiltheorie is van 
belang of het aangeboden krijgen van sigaretten ook frequenter tot roken leidt 
c.q. minder frequent tot stoppen. Ook van belang is het of het zelf aanbieden 
van sigaretten met veranderingen in rookgedrag (i.e. stoppen) samenhangt; im
mers het zelf aanbieden houdt een impliciete erkenning van de ruilfunctie van de 
sigaret m. 

Uit tabel 7.36. blijkt o.i. zonder meer dat het aangeboden krijgen van sigaretten 
in sterke mate roken bevorderend is. Indien men vaak of soms sigaretten aange
boden krijgt (op tl) rookt men veel frequenter voor het eerst tussen tl en t2 en 
gaat men frequenter (weer) roken op t2 dan indien men nooit sigaretten aange
boden krijgt. Ook leidt het aangeboden krijgen van sigaretten (op tl) minder 
frequent tot stoppen (tl-t2). 
Nog minder frequent stopt men echter indien men zelf sigaretten aanbiedt (tl). 
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Tabel 7 36 Verandenngen in rookgedrag van tl-t2 naar het aangeboden krij
gen van sigaretten van vrienden (tl) en liet aanbieden van sigaretten aan vrienden 
(laatste alleen voor rokers) 

vriLndcn bitden 
Minaretten ajn 

aiAlopt t | - l 2 

voor het tersi gerookt 

4 '2 
(weer) gaan rokui i\ ^^ 

biedt vrienden sigaret 
tui aan 

gestopt ti 12 

vaak 

12(167) 

31 ( 36) 

15 (102) 

vaak 

10(129) 

soms 

23(232) 

30 (222) 

17 (471) 

soms 

16 (213) 

nooit 

35 ( 31) 

13 (464) 

5 (635) 

nooit 

44 ( 77) 

У 

40 

45 

49 

У 

- 52 

S 

0001 

0001 

0001 

s 
0001 

De hier gevonden resultaten wijzen er ο ι duidelijk op dat de ruilfunctie die 
roken bezit in het sociale verkeer uiterst belangrijk is als het gaat om rookgedrag 
bij jongeren Vergeleken met beide vorige theorieën de sociale rol-theone en de 
groepsintegratie theoneen die nauwelijks bevestiging in de resultaten vonden, is 
het vooral de ruiltheone die hier sterk door de gegevens ondersteund wordt Het 
is de vraag in hoeverre deze ruilfunctie inderdaad ook betekent dat men sigaret
ten ontvangt voor de aan de gever verleende 'diensten' met andere worden of 
deze ruilfunctie ook inderdaad een soort 'betaling' inhoudt (vgl Homans 1961) 
In dat geval zouden we verwachten dat leiders die roken, frequenter sigaretten 
knjgen aangeboden dan met-leiders in cliques 
In de volgende paragraaf gaan we nader in op de theorie, welke aan de leider in 
peer groups een grote invloed toekent op het rookgedrag van de andere groepsle
den (vgl par 2 2 3 ) In deze paragraaf zal ook de hypothese omtrent sigaretten 
aanbieden/aangeboden krijgen als tegenprestatie nader getoetst worden 

7 3 2 5 De invloed van de leider op rookgedrag in peer groups 

In deze paragraaf concentreren we ons op de processen in peer groups die roken 
bevorderen en die voortkomen uit de gestructureerde aard van deze peer groups 
Met name processen van invloeduitoefening door de leider zullen hier onder
zocht worden Getracht zal worden aan te tonen dat de leider invloed uitoefent 
en zo mogelijk aan te geven op basis van de analyseresultaten, hoe deze invloed 
uitgeoefend wordt Achtereenvolgens zullen de volgende deelanalyses aan de 
orde komen 
1 Het rookgedrag van de cliqueleider en het opinieklimaat m b t roken in de 

chquedUOen 1111) 
2 De invloed van rookgedrag van de chqueleider op dat van de leden van de 

cliques (Hl 2) 
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4. 

5. 

Fungeert de sigaret als 'betaalmiddel' voor door de leider verleende 'diensten' 
of juist voor door andere cliquelcden verleende'diensten"' (1113 en M 14). 
Rookgedrag van cliqueleiders en het rookklimaat in gezin van herkomst 
(H16). 
Roken leiders in groepen met een pro-rookklimaat eerder dan andere clique-
leden? (1115). 

7.3.2.5.1. Rookgedrag van de cliqueleider en het opinieklimaat m.b.t. roken in 
de clique 

Als indicatie voor de overeenkomst tussen groepsklimaat met betrekking tot 
roken en rookgedrag van de leider kan moeilijk het percentage rokers in de 
clique dienen. Immers de kans dat een leider rookt neemt logischerwijs toe 
naarmate meer cliquelcden roken. Om hypothese H10 te toetsen kan nagegaan 
worden of leiders meer overeenkomen in hun rookgedrag met liet rookgedrag 
van de grocp(clique) dan andere groepsleden. In dit geval wordt N10 echter 
identiek met Hl 1. 
In 1111 veronderstelden we dat rokende groepsleden in groepen met een pro-
rookklimaat (i.e. een groter percentage rokers) een relatief hogere status ¿ouden 
innemen terwijl in groepen met weinig rokers de rokende cliquelcden lagere 
posities in zouden nemen. Cliquelcden zijn nu gedifferentieerd naar leiders en 
niet leiders (de relatieve statuspositie van de laatstcn is niet als variabele opgeno
men: dit omdat een score slechts per clique betekenis heeft en met vergeleken 
kan worden met relatieve scores in andere cliques; dit laatste is voornamelijk te 
wijten aan verschil in cliquegrootte. Daarom hebben we deze hypothese als volgt 
vertaald: leiders zullen in cliques met een meerderheid aan rokers frequenter 
roken dan met-leiders, terwijl in cliques waar een minderheid rookt, niet-leidcrs 
frequenter dan leiders zullen roken. Uiteraard roken noch leiders noch nict-lci-
ders in cliques waar niemand rookt. 

Tabel 7.37. Rookgedrag naar leiderschap onder constanthouding van het per
centage rokers in de clic/ue 

percentage rokers 
in de clique 

leiderschap 

rookt ja 

nee 

> s 

L 

34/19*-

66/17 

100 
(119) 

y = 08 

1-50'. 

N.L. 

31/81 

69/83 

100 
(553) 

N.S. 

Tol. 

31 

69 

100 
(672) 

51-100'; 

L 

85/21 

15/8 

100 
(41) 

i =.49 

N.L. 

67/79 

33/92 

100 
(198) 

V 01 

Tot 

70 

30 

100 
(239) 

verticale percenlages 
horizontale percenlages 
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Uit de analyseresultaten, weergegeven ¡л tabel 7.37. blijkt dat in cliques, waarin 
meer dan 50 procent rookt, leiders significant frequenter roken dan niet leiders 
(= rokende leden zijn significant vaker leider dan niet-rokende leden). Voor 
cliques echter waar slechts een minderheid rookt blijkt de relatie niet volgens 
verwachting: er blijkt hier geen significant verschil tussen leiders en niet-leiders 
qua rookgedrag, terwijl we veronderstelden dat hier leiders minder frequent 
roker zouden zijn. Hoewel er duidelijk sprake is van hogere status voor rokende 
leden indien meer dan 50 procent van de clique rookt is dit niet het geval indien 
minder dan 50 procent rookt. We kunnen dus slechts spreken van gedeeltelijke 
bevestiging van deze hypothese. 

7.3.2.5.2. Invloed van rookgedrag van de leider op dat van de cliqueleden 

Een van de processen die naar onze mening in peer groups roken bevorderen is 
de invloed van de leider m de groep op het roken van andere leden in de groep. 
Om deze invloed te toetsen gingen we na of jongeren die niet roken in groepen 
waarvan de leider rookt frequenter (weer) gaan roken (en indien ze nooit ge
rookt hebben frequenter voor het eerst gaan roken) van tl naar t2 dan niet-
rokende jongeren in groepen waar de leider niet rookt. 
De resultaten in tabel 7.38. geven aan dat er een sterke samenhang optreedt 
tussen roken van de leider en 't (weer) gaan roken en voor 't eerst roken van 
groepsleden. 

Tabel 7.38. - Veranderingen in rookgedrag (tl-t2) van cliqueleden naar het 
rookgedrag van de leider van de groep 

rookgedrag cliqueleider 

gestopt t i - t 2 

voor het eerst gerookt 
1,-12 

(weer) gaan roken t i - t 2 

leider 
rookt 

19(174) 

38 ( 81) 

22(164) 

leider 
rookt niet 

17(109) 

14 (400) 

7 (628) 

У 

.06 

.57 

.56 

S 

N.S. 

.0001 

.0001 

Evenals bij het percentage rokers in de clique blijkt alleen het voor 't eerst roken 
en (weer) gaan roken en niet het stoppen met rookgedrag van de leider samen te 
hangen, hetgeen de tendens bevestigt dat noch de clique noch de leiders aan
drang uitoefenen om te stoppen of wel geen succesvolle aandrang uitoefenen. 
Om na te gaan of de invloed van de leider wellicht herleid kan worden op het 
rookklimaat in de groep is onderzocht of de invloed van de leider blijft bestaan 
onder constanthouding van het percentage rokers in de clique. De conditie waar
bij niemand rookt in de clique valt hierbij uiteraard uit voor zover dan automa
tisch ook de leider niet rookt. 
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Tabel 7.39. - Veranderingen in rookgedrag (tl-t2) naar rookgedrag van de 
cliqueleider onder constanthouding van het percentage roken in de clique 

percentage rokcri in 
de clique ( t i ) 

rookgedrag clique-
leider 

gestopt 11-12 

voor 't eerst ge
rookt 4 - t 2 

(weer)gjjn roken 

4 - 1 2 

1-50', 

leider 
rookt 

20( 69) 

36( 55) 

20(119) 

leider 
rookt 
niet 

20( 96) 

21(139) 

10(250) 

У S 

.01 N.S 

.3 7 .01 

37 .01 

51-100V 

leider 
rookt 

19(105) 

42( 26) 

27( 45) 

leider 
rookt 
met У S 

0(13) 

0 ( 5) 

0(10) 

1.00 .05 

1 00 .05 

1.00 .05 

zero-order y paritele y 

gestopt t] -12 -06 .12 

voor't eerst gerookt .57 38 

(weer) gaan roken .56 .38 

Uit deze tabel blijkt dat, hoewel rookklimaat in de clique wel wat van de samen
hang verklaart (deze is met ongeveer .18 gedaald), de invloed van rookgedrag van 
de leider op rookgedrag van de cliqueleden significant blijft bestaan. In deze 
resultaten vindt H12 dus sterke ondersteuning. 

7.3.2.5.3. De functie van de sigaret als 'betaalmiddel' 

Volgens Homans (1961) is aanzien in de groep het gevolg van de erkentelijkheid 
van de leden van de groep voor de verdiensten die de leider voor de groep als 
geheel en voor de individuele leden heeft. Voor wat de leden krijgen van de 
leider, hulp bij hun problemen, oplossingen van conflicten, inzicht en hulp bij 
het bereiken van de groepsdoelen en wat al niet meer de mogelijke verdiensten 
van de leider zijn, krijgt de groepsleider status (wordt hij als het ware betaald 
met status). In groepen waarüi een pro-roken klimaat heerst, c.q. veel gerookt 
wordt zal mogelijk het aanbieden van sigaretten aan de leider eveneens als blijk 
van erkenning, als een soort betaling voor verleende diensten fungeren. In groe
pen waarin geen pro-rookklimaat heerst, c.q. weinig gerookt wordt, zal dit echter 
niet het geval zijn, doordat het minder overeenstemt met de nonnen van de 
groep. We verwachten derhalve dat in groepen waar veel gerookt wordt aan de 
leider frequenter sigaretten aangeboden worden dan aan de overige cliqueleden. 
In groepen waar weinig gerookt wordt verwachten we geen of een negatieve 
relatie (H13). 
De resultaten van de analyse van deze relatie zijn weergegeven in tabel 7.40. 
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Tabel 740 Het aangeboden krijgen van sigaretten naar leiderschap in de 
clique onder constantfiouding van het percentage rokers in de clique 

perLcntjgt 
in de üiquc 

leiderschap 

vrienden 
bieden si 
ya ret ten 
aan 

vaak 

soms 

nooit 

Totaal 

y s 

0' 

L 

4 

33 

63 

100 

( 99) 

02 

NL 

5 

33 

62 

100 

(347) 

NS 

Tot 

5 

33 

62 

100 

(446) 

1 50 < 

L 

22 

44 

34 

100 

(118) 

02 

NL 

21 

45 

34 

100 

(544) 

NS 

Го l 

21 

45 

34 

100 

(662) 

51 100/ 

L 

49 

49 

2 

100 

( 41) 

33 

N L 

35 

53 

12 

100 

(193) 

l o t 

37 

52 

11 

100 

(234) 

025 

Uit deze tabel blijkt dat indien met of weinig gerookt wordt in de clique er geen 
relatie is tussen liet aangeboden krijgen van sigaretten en leiderschap Indien 
echter meer dan 50 procent in de clique rookt krijgen leiders significant vaker 
sigaretten van vrienden dan met leiders Deze resultaten houden dus steun in 
voor de hypothese (H13) 
Behalve dat de sigaret als blijk van erkentelijkheid fungeert voor de leider is het 
ook mogelijk dat de leider middels sigaretten uitdelen als het ware erkentelijk
heid, status, koopt uiteraard in peer groups met een pro-rookklimaat Dit zou 
betekenen dat de leider frequenter sigaretten aan vrienden aanbiedt indien de 
meerderheid in de groep rookt dan met leiders in de clique (vgl H14) De 
analyseresultaten in tabel 7 41 wijzen uit, dat hoewel de resultaten in de voor
spelde richting zijn, de hypothese geen duidelijke steun ondervindt Immers de 
samenhang is in geen van de gevallen significant 

Q)nclusie 

De hypothese van het aanbieden van sigaretten als blijk van erkentelijkheid aan 
de leider in groepen waarin veel gerookt wordt vindt duidelijk ondersteuning 
inzoverre leiders in die groepen frequenter sigaretten aangeboden krijgen dan 
met-leiders In groepen met weinig of geen rokers was geen samenhang aanwezig 
De hypothese dat de leider als het ware 'status' koopt (in groepen waar relatief 
veel rokers /ijn) door het aanbieden van sigaretten vond nauwelijks steun in de 
data 
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Tabel 7 41 liet aan vrienden aanbieden van sigaretten naar leiderschap in de 
clique en het percentage rokers w de clique 

percentage 
rokers in de 
üique 

leiderschap 

biedt vrien
den siga
retten aan 

vaak 

soms 

nooit 

Totaal 

У - s 

0'/ 

L 

14 

0 

86 

100 

( 7) 

У = -

N L 

9 

28 

63 

100 

( 43) 

*2 

Го( 

10 

24 

66 

100 

( 50) 

NS 

L 

25 

50 

25 

100 

( 52) 

у = 0Í 

1 50 

N L 

23 

48 

29 

100 

(216) 

î 

Tol 

23 

49 

28 

100 

(268) 

NS 

51 100л 

L 

38 

50 

12 

100 

( 32) 

y 16 

NL 

32 

47 

21 

100 

(137) 

Tot 

33 

47 

19 

100 

(169) 

NS 

7 3 2 5 4 Rookgedrag van cliqueleiders en het rookklimaat in het ge¿in van 
herkomst 

In par 2 2 3. veronderstelden we dat de leider mogelijk cen medierende rol 
vervult tussen ouderlijk ge7in en rookgedrag in peer groups Len aantal jongeren 
begint vooral onder invloed van het ge¿insklimaat met roken Vooral degenen 
van hen die leider worden m peer groups verspreiden roken onder de andere 
leden van de groep Deze theorie van de intermedierende rol van de leiders 
impliceert dat leiders frequenter onder invloed van het gezinsklimaat ¿ijn gaan 
roken dan met-leiders, die immers frequenter onder invloed van leiders zijn gaan 
roken (Hl6) Deze theone impliceert dus dat bij de leider de invloed van het 
gezinsklimaat op zijn rookgedrag groter zal zijn dan bij met-leiders op hun rook
gedrag 

In tabel 7 42 zijn de resultaten van de toetsing van deze hypothese weergegeven 
Duidelijk blijkt dat de relatie tussen rookklimaat in het gezin en roken bij de 
leiders sterker is dan bij met-leiders 

De leiders zijn 3 1/2 maal frequenter roker indien ze uit een gezin komen waar 
veel gerookt wordt dan indien ze uit een gezin komen waar weinig of niet 
gerookt wordt Bij met-leiders is dit slechts 2 maal zo vaak het geval Deze 
resultaten steunen dus de hypothese en daarmee ZIJ het indirect - de theone 
waarbij door leiders van peer groups gemedieerd wordt tussen gezin en peer 
group wat betreft de verspreiding van rookgedrag onder jongeren Deze theorie 

213 



Tabel 7.42. - Rookgedrag (tl) naar gezinsklimaat met betrekking tot roken on
der constanthouding van leiderschap in de clique 

leiderschap in de 
clique 

in gezin wordt 

rookt tegenwoor
dig 

У s 

leider 

weinig/ 
niet ge
rookt 

12 

( 67) 

-.51 

matig ge
rookt 

24 

( 74) 

0001 

veel ge
rookt 

43 

( 72) 

met-leider 

weinig/ 
niet ge
rookt 

17 

(361) 

.29 

matig ge
rookt 

23 

(429) 

.0001 

veel ge
rookt 

34 

(352) 

impliceert niet dat niet-leiders geen medierende rol kunnen vervullen, alleen dat 
gezien de invloed die zij uit kunnen oefenen de leiders dit in veel sterkere mate 
zullen doen. 

7.3.2.5.5. Rookgedrag van leiders en de leeftijd waarop men begint te roken 

In het kader van de in de vorige paragraaf aangegeven theorie omtrent de me
dierende rol van de leider in het verspreiden van rookgedrag van het ouderlijk 
gezin naar de peer group is ook als hypothese geformuleerd dat leiders in groe
pen met een pro-rookklimaat gewoonlijk op een jongere leeftijd begonnen zullen 
zijn dan andere leden van de peer group. Bevestiging van deze hypothese zou 
tenminste een extra steun betekenen voor de aangegeven theorie (vgl. H15). In 
tabel 7.43. zijn de resultaten van de analyse weergegeven. 

Tabel 7.43. - De leeftijd waarop men begonnen is met roken naar leiderschap in 
de clique onder constanthouding van het percentage rokers in de clique 

Percentage rokers 
in de clique 

leiderschap 

beginlccftijd 12 jaar 
en jonger 

У s 

OV 

L. 

68 

(31) 

.00 

N.L 

68 

(100) 

N.S. 

l-50r,r 

L. 

70 

( 74) 

.09 

N.L. 

66 

(341) 

N.S. 

5 1 - 100'/ 

L 

66 

(38) 

.32 

N.L. 

50 

(164) 

.10* 

* X 2 = 3.74 

df = 1 

bij cen/ijdige toets ρ < .05 
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Ofschoon de analyseresultaten de hypothese steunen zijn de optredende verschil
len niet zo sterk dat relaties significant van 0 verschillen (tweezijdig getoetst) 
Echter de relatie bij sterk pro-rookklimaat (51-100 procent in de cliques roken) 
is significant bij eenzijdige toets 
Deze hypothese is overigens niet van zo fundamenteel belang voor de theorie van 
de medierende rol van de leider (tussen gezin en peer group) als die omtrent de 
invloed van het gezinsklimaat op rookgedrag van de leider Immers de mterme-
dierende rol van de leider brengt niet noodzakelijk grote tijdsverschillen met 
zich De verspreiding van rookgedrag m peer groups door de leider begint waar
schijnlijk zodra de leider zelf is begonnen met roken De — zij het geringe 
steun voor de hypothese omtrent het eerder roken van de leider betekent o ι een 
extra bevestiging van de theorie In ieder geval spreken de resultaten haar met 
tegen 

73 2 5 6 Conclusie 

Vastgesteld is (par 7 2 2 1 ) dat peer groups m de klas zowel als peer groups 
buiten de klas wel degelijk invloed uitoefenen op rookgedrag van jongeren Ook 
hebben we vastgesteld dat het eerder subgroepen in de klas zijn dan de klas als 
eenheid die invloed uitoefenen Na deze vaststelling zijn we nader ingegaan op de 
processen in peer groups die het rookgedrag bevorderen Hierbij hebben we ons 
beperkt tot processen in peer groups m de klas, dit omdat slechts van deze peer 
groups nadere informatie omtrent deze processen verkregen kon worden Het is 
dan ook de vraag of in peer groups buiten de klas gelijksoortige processen wer
ken, naar onze menmg is er echter geen reden om te veronderstellen dat die 
invloed daar wezenlijk anders uitgeoefend zou worden Van de dne in hoofdstuk 
2 geformuleerde theorieën omtrent processen in de groep die van invloed zou 
den kunnen zijn nl de sociale roltheorie, de groepsintegratietheone en de ruil-
theone bleek vooral de laatste ondersteuning in de resultaten te vinden De 
functie van de sigaret als ruilmiddel in het sociale leven van jongeren in peer 
groups is waarsclujnhjk een van de belangrijkste redenen voor het beginnen met 
roken 

Tenslotte zijn we in de laatste paragraaf ingegaan op de structuur van peer 
groups en de relatie van die structuur met rookgedrag, met name is onderzocht 
de rol van de leiders versus die van de met-leider Duidelijk is hierbij gebleken, 
dat leiders invloed uitoefenen op rookgedrag van andere cliqueleden en op het 
rookkhmaat in de clique Een van de factoren die hier een rol spelen is de functie 
van roken als blijk van erkentelijkheid, als het ware betaalmiddel in het sociale 
verkeer van de groep te vergelijken met de erkentelijkheid in de vorm van aan
zien die een persoon met bijzondere verdienste in de groep krijgt (Homans 
1961) Ook is er een zij het geringe indicatie voor dat leiders in groepen met een 
pro-rookklimaat met behulp van uitdelen van sigaretten aan vrienden als het 
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ware status kopen Verder onderzoek, met meer eenheden naar dit proces lijkt 
ons gewenst om het belang ervan voor het roken in peer groups beter te kunnen 
vaststellen 
Tenslotte bleek ook de theorie waarbij de leider een uitermedierende rol vervult 
tussen het roken in het gezin van herkomst en roken in de peer group ondersteu
ning te vinden in de resultaten 
De theorie waarbij de leider gezien wordt als degene die vanuit het gezin rookge 
drag verder onder de groepsleden van de peer group waarvan hij leider is ver
spreidt veronderstelt twee processen 
Ie dat leiders invloed uitoefenen op rookgedrag van medegroepsleden Deze 

veronderstelling werd door de resultaten van de analyse ondersteund 
2e dat leiders relatief frequenter als gevolg van gezinsfactoren gaan roken dan 

met-leiders die op grond van de theone frequenter gaan roken als gevolg van 
beïnvloeding door leiders Ook deze veronderstelling werd door de data on
dersteund 

Ook in de analyse van de laatste paragraaf bleek het belang van de sigaret als 
ruilobject in het sociale verkeer van de groep Structurele differentiatie bleek 
met 'sigarettentransacties' samen te hangen De uit deze resultaten blijkende 
ontegenzeggelijk grote invloed van primaire groepen op rookgedrag betekent niet 
dat met ook andere factoren mede van invloed zijn op veranderingen in rookge 
drag Vanuit de probleemstelling ging onze speciale aandacht echter uit naar de 
rol van de primaire groep In de navolgende paragrafen zal nagegaan worden 
welke andere factoren dan primaire groepen mogelijk een rol spelen ter verkla
ring van rookgedrag bij jongeren 

7.4 Sociaal-structurele vanabelen en rookgedrag bij adolescenten 

Rookgedrag van adolescenten varieert blijkens de literatuur naar meerdere 
sociaal-structurele factoren (vgl 2, 3) In deze paragraaf wordt de relatie tussen 
sociaal-structurele factoren enerzijds en rookgedrag en veranderingen daarin van 
tl-t2 anderzijds nader geanalyseerd De volgende sociaal-structurele factoren zijn 
opgenomen m dit onderzoek geslacht, leeftijd, sociaal-economische status van 
de ouders (SES), godsdienst, stad en platteland, regio, schoolsoort (LTS, MAVO, 
HAVO/VWO) 

74 1 Geslacht 

Jongens blijken nauwelijks frequenter te roken dan meisjes 29 procent van de 
jongens tegenover 26 procent van de meisjes rookt Het verschil is met sigmfi 
cant Ook zijn er geen significante verschillen tussen jongens en meisjes wat 
betreft verandenngen in rookgedrag (vgl tabel 7 44 ) Wel blijkt een groot ver-
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schil tussen jongens en meisjes in gerookte hoeveelheid sigaretten: jongens die 
roken, roken relatief meer: 28 procent van de jongens die roken tegenover 16 
procent van de meisjes die roken rookt meer dan 40 sigaretten per week fp < 
.01) (vgl. tabel 7.45.). De¿e resultaten bevestigen de bevindingen uit andere 
onderzoeken (vgl. par. З.2.1.). 
N.B. De relatief hogere percentages rokende jongeren en meisjes die Drogendijk 
(1975) vindt zijn verklaarbaar vanuit de aard van de scholen die in het onderzoek 
zijn opgenomen. In ons onderzoek zijn HA VO/VWO-leerlingen, die relatief wei
nig roken, oververtegenwoordigd. 

Tabel 7.44. - Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar geslacht 

Ces lacht 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i - t 2 

voor 't eerst gerookt 

U - t 2 

(weer) gaan roken 
l [ - t 2 

jongen 

59 (1235) 

29(1234) 

19( 282) 

19( 430) 

10 ( 742) 

meisje 

54 (808) 

26 (808) 

23(155) 

18 (307) 

12(487) 

X2 

χ 2 = 4,75 

S 

05 

N.S. 

N.S. 

N:S 

N S . 

Tabel 7.45. - Roo к frequentie naar geslacht 

Geslaeht 

aantal gerookte sigaretten 

< 1 sigaret per week 

1 -20 sigaretten per week 

21 -40 sigaretten per week 

meer dan 40 sigaretten per week 

1 otaal 

jongen 

9 

42 

21 

28 

100 

(328) 

meisje 

15 

50 

20 

16 

100 

(183) 

у -.25 

ρ « .001 

7.4.2. Leeftijd en beginleeftijd 

Naarmate men ouder is neemt ook het percentage dat ooit gerookt heeft en het 
percentage dat rookt toe (tabel 7.46.). 
Indien de relatie tussen roken en leeftijd voor jongens en meisjes afzonderlijk 
beschouwd wordt blijkt dat rokende jongens overheersen in de laagste leeftijds-
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categoneen en meisjes in de hoogste Eenzelfde tendens werd ook door Drogen-
dijk (1975) waargenomen. BIJ meisjes doet zich in tegenstelling tot jongens een 
sterke stijging voor tussen Ue 12 jaar en 13 jaar De verschillen in stijging voor 
oudere leeftijdscategorieën zijn veel minder spectaculair Indien men geslacht 
afzet tegen de leeftijd waarop men voor het eerst gerookt heeft, blijkt, dat 
jongens gewoonlijk veel vroeger voor het eerst gerookt hebben dan meisjes (tabel 
7 47 ) Zo heeft 15 procent van de jongens die ooit gerookt hebben al voor het 
10e jaar voor het eerst gerookt tegenover slechts 5 procent van de meisjes. Op 
het 12e en 13e jaar echter overtreffen de meisjes de jongens in sterke mate Een 
verklaring voor dit verschijnsel is mogelijk een verschillend aanpassingsproces aan 
meuwe schoolcondities bij jongens en meisjes, zo zouden meisjes bij overgang 
naar voortgezet onderwijs meer kunnen gaan roken als teken van onafhankelijk
heid (vanuit een emancipatiebehoefte, om zich gelijkwaardig te tonen aan jon
gens) Echter verder onderzoek lijkt hier gewenst 

Tabel 7 46 Rookgedrag en veranderingen erin naar leeftijd 

Leeftijd 

ooit gerookt 

rookt tegen
woordig 

- jongens 

- meisjes 

gestopt 
t l - 1 2 

voor 't eerst 
gerookt 

t l - t 2 

(weer) gaan 
roken 
1,-12 

12 jaar 

42(324) 

14(324) 

19(185) 

6(139) 

30( 37) 

20(147) 

10(221) 

13 jaar 

52(632) 

20(632) 

21(354) 

19(278) 

28(102) 

17(259) 

11(427) 

14 jaar 

59(595) 

31(595) 

28(358) 

34(237) 

21(149) 

23(209) 

1Ц355) 

15 jaar 

67(335) 

38(334) 

38(226) 

37(108) 

IK 97) 

15( 95) 

8(170) 

16 jaar en 
ouder 

79(131) 

54(131) 

54( 95) 

56( 36) 

10( 50) 

8( 26) 

13( 52) 

У 

27 

38 

- 3 3 

- 0 3 

- 0 2 

S 

0001 

0001 

0001 

N S 

N S 

Voor het eerst roken en (weer) gaan roken blijkt nauwelijks met leeftijd samen 
te hangen Daarentegen stopt men frequenter naarmate men jonger is Wellicht 
kan dit verklaard worden door een nog geringere verslaafdheid van jongeren Om 
dit te toetsen is onderzocht of de relatie onder constanthouding van rook-
frequentie verdwijnt 

Inderdaad bhjkt de relatie grotendeels te verdwijnen onder constanthouding van 
rookfrequentie (tabel 7 48 ). Bij meer verfijnde analyse, die hier wegens te gering 
aantal eenheden niet uitgevoerd kon worden, zou de relatie waarschijnlijk geheel 
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Tabel 7.47. - Leeftijd waarop men voor 't eerst gerookt heeft naar geslacht 

Geslacht 

Beginleeftijd 

< 10 jaar 

10 

11 

12 

13 

14 

15 jaar en ouder 

jongens 

15 

10 

15 

20 

20 

11 

3 

100 

(691) 

meisjes 

5 

6 

14 

32 

29 

10 

4 

100 

(420) 

X2 = 46,01 

ρ -C.OOOl 

Tabel 7.48. - De relatie tussen stoppen (tl-t2) en leeftijd onder constanthou
ding van rookfrequentie 

rookfrequentie 

leeftijd 

gestopt 

rookt dagelijks 

13 jaar en 
jonger 

10(31) 

14 jaar en 
ouder 

6(176) 

niet iedere dag 

13 jaar en 
jonger 

36(104) 

14 jaar en 
ouder 

31(118) 

Oorspronkelijk y - 36 partiele y -.11 

verdwijnen (jongeren die dagelijks roken, roken gemiddeld minder dan ouderen 
die dagelijks roken). Leeftijd blijkt dus nauwelijks van belang te zijn voor optre
dende wijzigingen in het rookgedrag. 

Zoals te verwachten was bleek de correlatie tussen leeftijd en beginleeftijd tame
lijk sterk (gamma = .43). In hoofdstuk 2 (2.3.2.) is al betoogd dat deze correlatie 
een gevolg is van de methode: deze is nl. grotendeels te wijten aan het feit dat 
beginleeftijd nulcellen vertoont voor jonge leerlingen in de oudere leeftijdscate-
gorieèn. Indien het percentage wat met roken begonnen is op een bepaalde 
leeftijd op rokers en niet-rokers van een bepaalde leeftijdscategorie tesamen 
berekend wordt dan blijkt dat de verschillen veel geringer worden (tabel 7.49.). 
De verschillen tussen de leeftijdscategorieën zijn vooral klein voor degenen die 
op jongere leeftijd dan 10 jaar voor het eerst gerookt hebben. De verschillen 
rechtvaardigen de conclusie van Levitt en Edwards dat er op steeds jongere 
leeftijd begonnen wordt niet. Ook in deze tabel is leeftijdscontaminatie niet 
geheel uitgesloten: zo is het percentage van 12-jarigen die op 12 jarige leeftijd 
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Tabel 7 49 Lecjtijd waarop men begonnen is te roken naar leefti/d 

Leeftijd 

jonger dan 10 jaar 

10 jaar 

11 jaar 

12 jaar 

13 jaar 

14 jaar 

15 jaar en ouder 

Totaal 

12 jaar 

9 

7 

12 

12 

0 

0 

0 

4 0 

(100 ' /=324) 

13 jaar 

6 

6 

10 

17 

11 

0 

0 

4 0 ' 

(100 ' =632) 

14 jaar 

6 

3 

4 

17 

20 

7 

0 

51 

(100 =595) 

15 jaar 

6 

4 

7 

14 

13 

18 

2 

54 , 

( 1 0 0 / = 3 3 4 ) 

16 laar en 
ouder 

5 

2 

9 

11 

14 

14 

22 

7 2 ' 

(1007 = 131) 

begonnen zijn logischerwijs lager dan voor 13 jarigen, die op 12-jarige leeftijd 
zijn begonnen, 12 jarigen zijn immers gemiddeld 12 1/2 jaar oud en hebben in 
tegenstelling tot 13 jangen slechts een halfjaar kans gehad om op 12 jarige 
leeftijd begonnen te zijn Hetzelfde geldt uiteraard voor 13-jarigen die op 
13-jange leeftijd begonnen zijn etc Dit komt in de tabel tot uiting in relatief lage 
percentages In ieder geval is hiermee aangetoond dat de oorspronkelijke sterke 
relatie tussen leeftijd en beginleeftijd in feite zeer gering is en feitelijk een 
artefact van de methode Ook blijkt dat de resultaten tamelijk betrouwbaar zijn 
voorzover de cellen met de 'onmogelijke combinaties' inderdaad leeg zi|n 

Leeftijd blijkt evenmin als geslacht een belangrijke factor voor de verklaring van 
rookgedrag, voor de continuering van rookgedrag hoogstens als concomitant van 
toenemende verslaving 

Tabel 7 49 b - Frequentieverdeling van degenen die ooit gerookt hebben over 
de ti/d die verstreken is van de eerste sigaret tot de volgende 

minder dan 1 dag 
1 3 dagen 
4 dagen tot 1 week 
1 week tot 2 weken 
2 weken tot 1 maand 
1 maand tot 1/2 jaar 
1/2 jaar tot 1 jaar 
1 jaar en meer 
G A/WN 
daarna nooit meer gerookt 

Totaal 

10,7 
14,7 
6,9 
5,1 
9,2 

12,7 
7,3 
7,8 
5,3 

20,3 

100% (N = 1146) 
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Nagegaan is ook of er veel tijd verlopen is tussen de eerste sigaret en de volgende 
Vaak wordt gesteld dat de eerste sigaret vies zou smaken en dat zou betekenen 
dat er relatief veel tijd zou verlopen tussen de eerste sigaret en de volgende 
in tabel 7 49 b zien we echter dat het grootste gedeelte van degenen die na de 
eerste sigaret nogmaals gerookt hebben dat binnen een maand gedaan heeft 46,6 
procent tegenover 27,8 procent van degenen die langer dan 1 maand na de eerste 
sigaret niet meer gerookt hebben 

Echter opvallend hoog is ook het percentage van degenen die na de eerste sigaret 
nooit meer gerookt hebben Wellicht is bij deze groep de eerste sigaret slecht 
bevaüen 

74 3 Sociaal-economische status van de ouders en de schoolsoort 

Uit de literatuur (vgl 2 3 3 ) blijkt dat naarmate de sociaal-economische status 
van de ouders lager is, adolescenten frequenter roker zijn Dit bhjkt ook in dit 
onderzoek het geval, vgl tabel 7 50 leerlingen wier vader ongeschoold of ge
schoold arbeider is roken frequenter dan leerlingen wier vader tot een hoger 
beroepsniveau behoort Tussen de hogere beroepsniveaus is overigens geen ver
schil 

Tabel 7 50 Rookgedrag en veranderingen daann (tl-t2) naar beroepsniveau 
van de vader 

kkine 
zelfsi 

5М:40) 

25(240) 

23( 47) 

i3( 93) 

I5(H8) 

midcklb 

u n p l o u 

55(326) 

26(32(0 

20( 61) 

17(1 19) 

8(1961 

— 

ho ui-
txri (.pui 

50(116) 

23(316) 

20( 56) 

17(134) 

lUCOf 1 

Mogelijkerwijs is hier het bezochte schooltype verantwoordelijk voor de resulta
ten Er blijkt nl een sterke samenhang tussen schoolsoort en rookgedrag (vgl 
tabel 7 51 , vgl ook Drogendijk 1977) naarmate het opleidingsniveau van een 
school lager is (НЛ О/VWO MAVO LTS) is het percentage rokers hoger 
(gamma = - 35) 

Ook blijkt dat naarmate het opleidingsniveau van een school lager is, het percen
tage arbeiderskinderen stijgt LTS 56 procent, MAVO 39 procent en HAVO/ 
VWO 19 procent Indien opleidingsniveau van de school constant gehouden 

Bt-ruLpsniveau 
» i d i r 

( К Ц-ГО i k l 

m o k i ti-pi.nw L rdiü 

J.LSIOI ( ( i (2 

VO< 1 ( LLTSl £(.r ok( 

<l 1 2 

(WL(.r) f . j j n r( k m 
l i η 

onf.LM.liauld Lsdiuold 
j r b u d c r - i r i u d t r 

60(530) 

31(5301 

21(129) 

6 9 ( 1 6 7 ] 

39(166) 

141 

I9( 

R( 

51) 

43) 

83) 

Ml 1761 

12(297) 

Ijt-LTL 
Ull| lo>c 

56(160) 

24(3601 

19( 69) 

14(135) 

9(236) 
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Tabel 7 51 Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2j naar schoolsoort 
(opleidingsniveau) 

Schoolsoort 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i t2 

voor 't eersl gerookt 

(weer) gaan roken 

l ! - t 2 

LTS 

66(597) 

38(596) 

21(193) 

25(185) 

13(325) 

MAVO 

64(709) 

30(709) 

22(150) 

21(182) 

13(366) 

H AVO/VWO 

43(737) 

17(737) 

16( 94) 

14(370) 

7(538) 

У 

31 

- 35 

07 

- 26 

24 

S 

0001 

0001 

N S 

001 

001 

wordt blijkt dat de relatie tussen beroepsmveau (getnchotomiseerd) en roken bij 
MAVO- en HAVO/VWO-leerhngen practisch verdwijnt, doch bij LTS leerlingen 
practisch gelijk blijft (tabel 7 52 ) 
Dit betekent dat de samenhang voor MAVO- en HAVO/VWO-leerhngen geheel 
verklaard wordt door schoolsoort 
Tenslotte er blijkt nauwelijks samenhang tussen beroepsniveau van de vader en 
veranderingen in rookgedrag van tl naar t2 Daarentegen blijkt opleidingsniveau 
van de school significant samen te hangen met voor het eerst roken en (weer) 
gaan roken naarmate het opleidingsniveau van de school lager is gaat men 
frequenter (weer) roken en heeft men frequenter voor het eerst gerookt tussen 
tl ent2 

Tabel 7 52 De relatie tussen rookgedrag en beroepsniveau van de vader naar 
schoolsoort 

S c h o o l s o o r t 

Bi.r l e p s i m t j i i 

vader 

r o o k к enw or 
di 

t o n d i t \ 

o r^pr \ 

part ie le \ 

e n ^ h 

i r l u d 

-19 

(821 

L I S 

сем.1і h 
j r b u d lx г 

39 31 

с : 1 ) (261) 

19 l\< U i l 

19 

0 7 

\ 

Oil ^Sdl 
i r b i i d 

31 

( S 1 ! 

0> 

t w o " Г 
t s J i j 1 о 

arbeid bi.r 

27 31 

(2101 (4121 

N S 

I 

b U V O / V W O 

On CSCh ! LSdl 

arbeid ari cid 

22 ι 18 

(321 ! ( 9 8 ) 

и ' s s 

I 
I 

_ 1 _ 

hou 

ber I 

1 

16 

(•¡69) 

Resumerend relatief meer LTS-leerhngen roken vergeleken met MAVO leerlin
gen, waarvan weer relatief meer roken dan HAVO/VWO-leerhngen Ook blijken 
LTS en MAVO-leerlingen frequenter (weer) te gaan roken van tl naar t2, en 
frequenter voor het eerst te roken tussen tl en t2 dan HAVO/VWO-leerhngen 
De invloed van SES van de ouders schijnt gezien de resultaten voornamelijk via 
schoolsoort op te treden Dus doordat arbeiderskinderen frequenter een school
type met lagere opleidingsniveau bezoeken en dat schooltype meer tot roken 



aanleiding geeft (om welke reden dan ook), roken kinderen van arbeiders ook 
frequenter De relatie wordt echter door schoolsoort met name voor LTS-leerlin-
gen met geheel verklaard Een mogelijke verklaring voor zowel het frequenter 
roken op scholen van een lager schooltype als door kinderen uit arbeidersmihcu 
op de LTS is dat men rookt als compensatie voor geringere maatschappelijke 
perspectieven vergeleken met andere leerlingen dat de samenhang tussen SES en 
een rookgedrag verdwijnt juist op MAVO en HAVO/VWO-scholen kan wellicht 
verklaard worden door de relatief grotere maatschappelijke perspectieven van 
deze arbeiderskinderen tegenover arbeiderskinderen op LTS-niveau die op hun 
beurt mogelijk geringere maatschappelijke perspectieven ervaren dan niet-arbei 
derskinderen op LTS-niveau 

In dit geval zou roken en eventueel ook drug- en alcoholgebruik ge/ien kunnen 
worden als ondermeer een middel om uit een ervaren maatschappelijk falen te 
vluchten Deze vlucht zal sterker zijn wanneer men in gezin, vriendengroep en 
schoolcliques op deze vluchtwegen attent gemaakt wordt Een deel van rookge 
drag zou dan verklaard kunnen worden vanuit de referentiegroepthcorie Direct 
toetsbaar met behulp van de ons ter beschikking staande gegevens is de/c theorie 
echter niet Vergelijk voor deze theorie ook het onderzoek van Newman (1970), 
die tot de bevinding kwam dat rokers in sterkere mate dan met-rokers voelen dat 
ze met aan verwachtingen van ouders en school konden voldoen 

744 Stad en platteland 

Er blijkt weinig verschil in rookgedrag tussen stad en platteland 

Tabel 7 53 - Rookgedrag en veranderingen daarin tl t2 naar urbanisatiegraad 
woongemeente 

urbanisa tiegraad 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i - t 2 

voor 't eerst gerookt 

tl t2 

(weer) gaan roken 

stad 

56(815) 

26(814) 

14(153) 

21(271) 

8(456) 

VLrsttde 
lijkt plat 
tcland 

57(724) 

26(724) 

21(153) 

18(282) 

12(481) 

platteland 

55(266) 

31(266) 

30( 69) 

14(106) 

12(163) 

У 

00 

- 05 

29 

15 

15 

S 

N S 

N S 

01 

05 

05 

Wel blijkt er enig verschil in rookgedragsverandermg van tl-t2 tussen stad en 
platteland Zo blijken leerlingen van het platteland relatief vaker gestopt van tl 
naar t2 Zij blijken echter ook frequenter (weer) te zijn gaan roken (tl t2) 

223 



Daarentegen blijken leerlingen uit de stad frequenter voor het eerst gerookt te 
hebben tussen tl en t2. De relaties zijn echter niet erg sterk. Nagegaan is of dit 
frequenter stoppen wellicht verklaard kan worden door verschil in rookfrequen-
tie tussen stad en platteland. De samenhang met rookfrequentie bleek echter 
zwak en niet-significant. Ook onder constanthouding van de rookfrequentie 
bleef de samenhang tussen urbanisatiegraad en stoppen bestaan. 

7.4.5. Regio/district 

Volgens bevindingen van Fokkens (1960) zou in het zuiden van het land meer 
gerookt worden dan elders. Uit tabel 7.54. blijkt dat de districten Nijmegen en 
Maastricht de hoogste rookincidentie vertonen, echter ook het noorden: Gronin
gen en het midden van het land scoren nog relatief hoog. Alleen in het district 
Den Haag (het westen) is de rookincidentie relatief laag. Leerlingen uit Den Haag 
en Maastricht blijken relatief minder gestopt te zijn (tl-t2) dan in overige distric
ten. 

Tabel 7.54. - Rookgedrag en veranderingen daarin naar district 

District 

1. ooit gerookt 

2 rookt tegen
woordig 

3. gestopt 
4 - 1 2 

4. voor 't eerst 
gerookt 
11-12 

5. (weer) gaan 
roken 
4 - 1 2 

Groningen 

59 (409) 

27 (324) 

24 ( 78) 

19(132) 

9(233) 

Maas
tricht 

58(398) 

30(397) 

13( 76) 

20(142) 

12(221) 

Den Haag 

46(415) 

20(415) 

12( 72) 

13(187) 

8(274) 

Nijmegen 

67(419) 

34(419) 

28(127) 

19(135) 

10(267) 

Utrecht 

55(402) 

26(402) 

18( 84) 

24(141) 

14(234) 

S(X2) 

.0001 

001 

05 

NS 

N.S. 

Leerlingen uit Den Haag blijken wat minder voor liet eerst gerookt te hebben 
tussen tl en t2 dan leerlingen uit de overige districten. De verschillen m.b.t. 
verandering zijn echter gering. District lijkt geen belangrijke factor in de verkla
ring van rookgedrag bij adolescenten te zijn. 

7.4.6. Godsdienst 

De hypothese dat relatief meer leerlingen van katholieke scholen roken dan 
leerlingen van andere scholen blijkt in dit onderzoek met op te gaan (tabel 
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7 55.)- Wel zijn leerlingen van katholieke scholen frequenter gestopt (tl-t2). 
Nagegaan is of dit wellicht te wijten is aan een mogelijk lagere rookfrequentic op 
katholieke scholen. Lr bleek geen significant verschil; evenmin veranderde de 
relatie onder constanthouding van de rookfrequentic. 

Tabel 7.55. Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar godsdienstige 
richting van de school 

RiLhling school 

1 

2 

3. 

4 

5 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt Ij -t2 

voor 't eerst gerookt 
4 t2 

(weer) gjan roken 

4 - 1 2 

R К 

57(612) 

26(612) 

25(122) 

20(211) 

9(360) 

Protestant 

56(992) 

28(991) 

20(212) 

17(393) 

10(631) 

Openbaar 

58(379) 

28(379) 

15( 82) 

19(117) 

13(207) 

S(X2) 

N S 

NS 

NS 

NS 

NS 

7.4 7. Conclusie 

Behalve opleidingsniveau van de bezochte school blijken sociaal-structurele fac
toren slechts geringe verklaringswaarde voor rookgedrag en veranderingen daarin 
bij adolescenten te hebben. 
De gevonden relaties met leeftijd kunnen vanuit toename van rokers onder in
vloed van peer groups en andere factoren en vanuit toenemende verslaving ver
klaard worden. 
Een grotere rookmcidentie werd gevonden 

bij jongens - op jongere leeftijd (vgl. 1118a) 
- naarmate men ouder is (vgl 1118b) 

bij lagere SES van de ouders (vgl. H 18c) 
- in het zuiden van het land (vgl. Hl8f) 
- op LTS vergeleken met MAVO (vgl. H18g) 
- op MAVO vergeleken met HAVO/VWO (vgl H18h). 
Geen relatie werd gevonden tussen urbanisatiegraad en rookgedrag en tussen 
godsdienstige richting van de school en rookgedrag. De samenhang tussen begin-
leeftijd en leeftijd die ook in ander onderzoek gevonden werd, bleek voorname
lijk een artefact van de methode. 
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7 5 Psychologische kenmerken als determinanten van rookgedrag bij adolescen
ten 

In deze paragraaf analyseren we de relatie tussen de individuele karakterstruc
tuur van de adolescent en zijn rookgedrag (vgl H19-H26 in hoofdstuk 2) In het 
onderzoek zijn de volgende psychologische variabelen opgenomen 
1 De persoonlijkheidskenmerken volgens Eysenck (1963) 

a neuroticisme of labiliteit 
b sociabihteit 
с levendigheid (extraversie) 
d impulsiviteit 

2 Attitudes ten aanzien van gezondheid 
a schadevermijding 
b onbezorgdheid voor de gezondheid 
с angst voor ziekte en pijn 

3 schoolprestaties (mede als indicator voor intelligentie) 

4 orde en netheid 

7 51 De persoonlijkheidskenmerken volgens Eysenck 

Op grond van bevindingen in de literatuur over de relatie tussen persoonlijkheids
kenmerken volgens Eysenck en roken (vgl par 2 4 ) is de volgende hypothese 
opgesteld extraversie, sociabihteit en impulsiviteit zullen positief gerelateerd zijn 
aan (gaan) roken, terwijl de samenhang met neuroticisme onzeker is (Hl9) 
In tabel 7 56 zijn de analyseresultaten m b t de persoonlijkheidskenmerken 
volgens Eysenck weergegeven 

Hieruit bhjkt 
— naarmate men in sterkere mate neurotisch is, heeft men frequenter ooit 

gerookt, is men frequenter roker, heeft men frequenter voor het eerst ge
rookt tussen tl en t2 en is men frequenter (weer) gaan roken van tl naar t2 

— naarmate men meer 'sociabel' is heeft men frequenter ooit gerookt en is men 
frequenter roker, indien men 'sterk sociabel' is is men minder frequent ge 
stopt dan indien men matig of zwak sociabel is 

— naarmate men meer 'extravert' is heeft men frequenter wel eens gerookt, is 
men frequenter roker, zwak extraverten (introverten) hebben minder 
frequent voor het eerst gerookt tussen tl en t2 dan matig en sterk extraver 
ten 
naarmate men 'impulsief is heeft men frequenter ooit gerookt en is men 
frequenter roker, heeft men frequenter voor het eerst gerookt tussen tl en t2 
en vooral is men frequenter (weer) gaan roken tussen tl en t2 

De samenhang van impulsiviteit met (veranderingen in) rookgedrag is wat sterker 
dan die van de ovenge karakterologische dimensies Overigens is de samenhang 
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Tabel 7.56. - Rookgedrag en veranderingen daarin van tl-t2 naar neuroticisme, 
sociabiliteit, extraversie en impulsiviteit 

a Neuroticisme 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i - t 2 

voor 't eerst gerookt 

(weer) gaan roken 

t l - t 2 

b. Sociabiliteit 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i - t 2 

voor 't eerst gerookt 

tl t2 

(weer) gaan roken 
1,-12 

с Extravertie 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i - l 2 

voor 't eerst gerookt 

4 - 1 2 

(weer) gaan roken 
l l - t 2 

d. Impuhiviteit 

ooit gerookt 

rookt tegenwoordig 

gestopt t i - t 2 

voor 't eerst gerookt 
t l - t 2 

(weer) gaan roken 

sterk 

67(634) 

34(634) 

18(161) 

25(166) 

14(334) 

zwak 

52(598) 

22(598) 

22( 98) 

16(234) 

9(382) 

sterk 

62(643) 

33(643) 

17(167) 

20(192) 

10(345) 

sterk 

66(603) 

37(603) 

16(169) 

22(167) 

14(311) 

matig 

54(689) 

24(689) 

25(160) 

18(269) 

10(439) 

matig 

58(716) 

27(716) 

24(151) 

20(255) 

10(438) 

matig 

57(768) 

27(768) 

21(168) 

24(280) 

11(469) 

matig 

54(766) 

24(766) 

23(146) 

20(296) 

10(494) 

zwak 

50(671) 
25(671) 

19(138) 

16(286) 

9(427) 

sterk 

60(680) 

33(680) 

16(180) 

19(232) 

12(380) 

zwak 

51(563) 

21(563) 

24( 94) 

12(249) 

10(386) 

zwak 

51(625) 

23(625) 

23(114) 

15(258) 

8(395) 

У 

.22 

.15 

.03 

.15 

.17 

У 

.10 

.19 

.17 

.07 

.10 

У 

.15 

19 

.14 

.19 

.01 

У 

.19 

.21 

-.15 

.14 

.21 

S 

.0001 

.01 

N.S. 

.05 

.05 

S 

.01 

.0001 

.05 

N.S. 

N.S. 

S 

.ooai 

0001 

N.S 

.01 

N.S. 

s 

.0001 

.0001 

N.S. 

.05 

.01 

met geen van deze dimensies sterk. De uitkomsten zijn bijna geheel overeen
komstig de verwachting (vgl. H19). 
Als verklaring voor het feit dat 'extraverte' en 'sociabele' jongeren frequenter 
roker zijn en frequenter gaan roken dan 'introverte' en 'weinig sociabele' hebben 
we een alternatief gegeven voor de 'cortex-stimuleringstheorie van Eysenck (vgl. 
par. 2.4.1.). In plaats van de sterkere behoefte aan prikkeling van de cortex via 
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onder meer nicotine bij extraverten, leek ons de theorie dat extraverten en ook 
'sociabele' jongeren meer behoefte hebben aan deelname aan peer groups (en 
peer groupactiviteiten) en daardoor meer 'bevattelijk' zouden zijn voor groeps-
beinvloeding (ook t av roken) meer plausibel 

1 Deze theone veronderstelt op de eerste plaats dat sociabele en extraverte 
jongeren relatief vaker lid zullen zijn van peer groups en dus relatief minder 
sociaal geïsoleerd van hun leeftijdsgenoten Het is natuurlijk ook mogelijk 
dat de 'introverten' en 'weinig sociabelen' gewoon minder kans hebben op 
zo'n lidmaatschap doordat 7e vanwege hun karakter minder 'gewenst' zijn, 
terwijl hun behoefte aan groepslidmaatschap even groot is Het is uiteraard 
ook mogelijk dat beide gelden Of echter het eerste of tweede juist is, de 
sterkte van groepsbeinvloedmg zal bij geisoleerden wat geringer zijn, hoewel 
in liet laatste geval peer groups soms als aspiratiegroepen zullen fungeren en 
daardoor indirect invloed kunnen uitoefenen 
In de tabellen 7 57 en 7 58 zijn de analyseresultaten weergegeven zowel 
voor peer groups buiten de klas als w b subgroepen in de klas als voor de 
klas als geheel N В Voor subgroepen in de klas ontbreken geisoleerden per 
definitie doordat cliques juist samengesteld zijn uil de met-geisoleerden in de 
klas, geisoleerden bestaan dus alleen op klasniveau (zie hiervoor hoofdstuk 
6) 

Uit deze tabellen bli|kt dat introverte en 'weinigsociabele'leerlmgen relatief 
frequenter de laagste posities m de klas innemen, relatief vaker geïsoleerd 
zijn, minder frequent cliqueleider zijn en frequenter geen of weinig vrienden 
buiten de klas hebben (vooral de laatste relatie is sterk) 
NB Geen relatie of een zeer zwakke relatie werd gevonden tussen boven
staande factoren en labiliteit of impulsiviteit (gamma's voor de samenhang 
van Idbiliteit met status in de klas, geisoleerdheid, cliqueleiderschap en aantal 
vrienden buiten de klas bedroegen resp - 06, 05, 06, - 00, geen van alle 
significant verschillend van 00, die met impulsiviteit bedroegen resp — 06, 
03, - 04 en 07, alleen de laatste verschilde significant van 00, ρ < 05) 

De resultaten zijn dus een ondersteuning voor de hypothese dat introverte en 
weinig sociabele jongeren frequenter geen lid of marginaal lid zijn van peer 
groups (vgl Η 20) De geringere groepsinvloed bij geisolecrden zou zich 
kunnen manifesteren in minder frequent roken (gaan roken) (vgl 1121) 
Uit tabel 7 59 blijkt 

- dat er geen verschil m tussen geisoleerden en niet geisolecrden in de klas 
in rookgedrag en veranderingen daarin 
dat er evenmin verschil is tussen de laagste status in de кіаь en midden 
status qua rookgedrag en veranderingen daarin Daarentegen roken perso
nen met de hoogste status (leiders) significant frequenter 

- dat degenen die geen vrienden buiten de klas hebben (en met betrekking 
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Tabel 7 57 - Status in de klas, geisoleerdheid in de klas (volgens llubbel-
chquedetectiemethodej, cliqueleiderschap en aantal vrienden (exclusiej klasgeno
ten) naar sociabiliteit 

Souabihteit 

1 Status in de klas 

leider 

midden status 

lape sla tus 

2 GusolixrdliLid 
(Hubbell) 

gUSOlLLrdl. 

3 Leiderschap cliques 

leidtr 

4 Aantal vrienden bui 
ten de klas 

geen vrienden 

enkele vrienden 

veel vrienden 

sterk 

10 

82 

8 

100 

(680) 

12 

(680) 

20 
(566) 

4 

34 

62 

100 

(658) 

matig 

6 

84 

10 

100 

(716) 

14 

(716) 

15 
(577) 

6 

44 

50 

100 

(695) 

/wak 

5 

82 

12 

100 

(598) 

19 

(598) 

II 
(492) 

11 

50 

39 

100 

(573) 

У 

18 

18 

23 

29 

S 

0001 

001 

0001 

0001 

1 
tot deze variabele relatief geïsoleerd zijn) veel minder frequent roken dan 
degenen die enkele of meer vrienden buiten de klas hebben 
In feite roken ze slechts in geringere mate meer dan degenen die wel 
vrienden buiten de klas hebben, maar waarvan geen enkele rookt (van de 
laatste categone rookt 7 procent) 

NB Isolement in de klas en het hebben van vrienden buiten de klas corre
leert slechts zwak zodat niet-gcisoleerdhcid vjn de ene soort peer groups niet 
betekent dat men ook w b andere peer groups geïsoleerd is 
Hoewel er dus een relatie optreedt tussen roken en isolement van peer groups 
buiten de klas zijn geen duidelijke verschillen tussen geisoleerden en niet-
geisoleerden w b verandenngen in rookgedrag van tl-t2 waarneembaar 

Het feit dat geisoleerden in de klas blijkbaar niet minder frequent roker zijn 
dan met-geisoleerden, terwijl dat m b t isolement van peer groups buiten de 
klas wel het geval is, is wellicht verklaarbaar doordat de leerling de groepsin-
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Tabel 7.58. - Status in de klas, geisoleerdheid in de klas (volgens Hubbel-
cliquedetectiemethode), cliqueleiderschap en aantal vrienden buiten de klas naar 
extraversie 

\\ traversie 

slulus in de klas 

leider (hoog) 

midden status 

lage status 

Totaal 

geisoleerdheid (llubbell) 

geïsoleerde 

clique leiderschap 

leider 

aantal vrienden buiten de 
klas 

geen vrienden 

enkele vrienden 

veel vrienden 

Totaal 

sterk 

9 

83 

8 

100 

(643) 

14 

(643) 

18 

(546) 

4 

35 

61 

100 

(620) 

matig 

7 

83 

10 

100 

(768) 

14 

(768) 

15 

(631) 

6 

44 

50 

100 

(744) 

zwak 

4 

83 

13 

100 

(583) 

18 

(583) 

14 

(458) 

11 

49 

40 

100 

(562) 

У 

.19 

.11 

.11 

.26 

S 

.0001 

.01 

.05 

.0001 

vloed in de klas niet kan ontlopen, vanwege het verplichte karakter van 
groepsdeelname in de klas, dit in tegenstelling tot deelname aan peer groups 
buiten de klas. 
Wat betreft de peer groups in de klas krijgt H21 dus geen enkele steun, w.b. 
peer groups buiten de klas is enige ondersteuning wel aanwezig. 

2. De theorie omtrent minder groepsinvloed bij introverten en weinig sociabe-
len veronderstelt vervolgens ook dat de relaties tussen rookgedrag en extra
versie en tussen rookgedrag en sociabiliteit verklaard worden door groepsin
vloed. Om dit te toetsen is de relatie tussen roken en extraversie en tussen 
roken en sociabiliteit bestudeerd onder constanthouding van het percentage 
rokers in de clique en het percentage rokende vrienden buiten de klas. In de 
tabellen 7.60. t/m 7.63. zijn de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat 
zowel de relatie tussen deze persoonlijkheidskenmerken en roken nagenoeg 
geheel op conto van het percentage rokers in de peer groups moet worden 
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Tabel 7 59 - Rookgedrag, (weer) gaan roken (tl-t2), voor het eerst gerookt 
(tl-t2) naar status in de klas, geisoleerdheid (Hubbell) en aantal vrienden buiten 
de klas 

status in de klas 

rookt tegenwoordig 

(weer) gaan roken 

4 - 1 2 
voor 't eerst gerookt 
4 - 1 2 

geisoleerdheid (Hubbell) 

rookt tegenwoordig 

(weer) gaan roken 
4 - 1 2 
voor 't eerst gerookt 
4 - t 2 

aantal vrienden 

buiten de klas 

rookt tegenwoordig 

(weer) gaan roken 

4 - « 2 
voor 't eerst gerookt 

4 - t 2 

leider 

43(147) 

7( 73) 

10( 40) 

geïsoleerde 

29(309) 

12(186) 

18(102) 

geen 

11(135) 

20( 71) 

11(100) 

midden 

26(1688) 

11(1030) 

19( 630) 

mct-geiso-
leerde 

27(1733) 

10(1043) 

19( 635) 

enkelen 
(1-5) 

22( 841) 

17( 326) 

12( 562) 

laagste 

27(207) 

10(126) 

18( 67) 

veel (6 en 
meer) 

34(995) 

21(313) 

10(532) 

У 

15 

- 07 

- 10 

04 

07 

- 0 4 

34 

09 

- 08 

S 

0001 

N.S 

N S 

N.S 

N S 

N S 

0001 

N S 

N.S 

geschreven, in alle gevallen daalt de samenhang aanzienlijk vergeleken met de 
oorspronkelijke samenhang (vgl. partiele gamma's en oorspronkelijke - hoe
wel incidenteel een conditionele gamma wat hoger is dan de oorspronkelijke, 
daalt de samenhang over het geheel genomen toch, dit is afleesbaar uit de 
partiele gamma). Deze resultaten betekenen een sterke ondersteuning voor 
de theone dat persoonlijkheidskenmerken voor rookgedrag slechts van be
lang zijn voorzover ze een zwakkere of sterkere beïnvloeding door de groep 
impliceren (vgl. H22) 
N В. De relatie tussen deze persoonlijkheidskenmerken en(weer) gaan roken, 
c.q. voor het eerst gaan roken is wel onder constanthouding van groepsken
merken onderzocht maar de oorspronkelijke gamma's die overliet algemeen 
al laag (en niet significant) waren veranderden nauwelijks 

In ieder geval pleiten de resultaten voor differentiële groepsinvloed bij extra
verten versus introverten en bij sociabelen versus weinig sociabele jongeren 
als verklaring voor rookgedrag eerder dan voor de 'cortex stimulermgs-
thcone' Hiermee is o ι aannemelijk gemaakt dat de genoemde persoonlijk
heidskenmerken slechts een geringe invloed hebben op rookgedrag bij jonge-
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Tabel 7.60. - Rookgedrag naar sociabiliteit onder constanthouding van percen
tage vrienden buiten de klas dat rookt 

Percentage 
vrienden bui
ten de klas 
dat rookt 

Sociabiliteit 

rookt tegen
woordig 

• 

OV, 

sterk 

9 

(182) 

matig 

4 

(230) 

zwak 

7 

(204) 

l-50',ί 

sterk 

33 

(298) 

matig 

32 

(298) 

zwak 

28 

(242) 

51-100'/ 

sterk 

63 

(152) 

nut Ig 

59 

(122) 

zwak 

57 

( 63) 

conditionele y S -06 N.S. .07 N.S. .10 N.S. 

oorspronkelijke y .16 

partiele y .06 

Tabel 7.61. - Rookgedrag naar sociabiliteit onder constanthouding van percen
tage rokers in de clique 

Percentage rokers in de 
clique 

sociabiliteit 

rookt tegenwoordig 

1-50'/, 

sterk 

35 

(280) 

zwak 

33 

(273) 

matig 

29 

(201) 

50'r en meer rookt 

sterk 

81 

(123) 

zwak 

69 

(105) 

matig 

67 

( 60) 

conditionele y S .09 N.S. .26 .01 

oorspronkelijke y .21 

partiele y 1 I 

Tabel 7.62. - Rookgedrag naar extraversie onder constanthouding van percen
tage vrienden buiten de klas dat rookt 

Percentage vrienden bui
ten de klas dat rookt 

extraversie 

rookt tegenwoordig 

0'. 

sterk matig zwak 

10 6 5 

(165) (235) (216) 

1-50'r 

sterk matig zwak 

32 32 31 

(285) (335) (218) 

Sl-lOO1/ 

sterk matig zwak 

28 23 10 

(142) (129) ( 66) 

conditionele y S .22 .05 .00 N.S. .19 .05 

oorspronkelijke y .17 

partiele y .05 
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Tabel 7.6S. - Rookgedrag naar extraversie onder constanthouding van percen
tage roken in de clique 

Percentage rokers in 
de clique 

extraversie 

rookt tegenwoordig 

1-50% 

sterk matig zwak 

37 31 30 
(282) (278) (194) 

51-100% 

sterk matig zwak 

80 76 62 
( 98) (121) ( 69) 

conditionele y S .10 N.S. .26 .01 

oorspronkelijke y .18 

partiele y .12 

ren en voornamelijk werken doordat verschillende karakterstructuren ver
schillend aan groepsbinding en beïnvloeding gerelateerd zijn. 

Wat betreft labiliteit en impulsiviteit zijn de conclusies niet zo duidelijk. 
De relatie tussen rookgedrag en labiliteit is eveneens onderzocht onder con
stanthouding van het groepsklimaat (percentage rokers in de peer group). 
Ook hier bleek de oorspronkelijke samenhang wat zwakker te worden zij het 
minder sterk (w.b. cliques: van .15 naar .11 en w.b. vrienden buiten de klas 
eveneens van .15 naar .11). Ook de relatie tussen rookgedrag en impulsiviteit 
is onder controle van percentage rokers in de groep onderzocht. Deze bleek 
nagenoeg hetzelfde te blijven (w.b. cliques van .20 naar .19 en w.b. vrienden 
buiten de klas van .23 naar .20). 
Tenslotte zijn ook relaties tussen veranderingen en rookgedrag en deze karak
terologische dimensies onder constanthouding van het groepsklimaat bestu
deerd. Hierbij bleek dat er duidelijk enkele interacties tussen groepsklimaat 
en persoonlijkheidsstructuur optraden. 
In tabel 7.64. zijn de resultaten weergegeven: zo blijkt er een positieve relatie 
tussen labiliteit en (weer) gaan roken en voor het eerst roken, indien 0 
procent in de clique rookt. Indien echter meerdere rokers in de clique aan
wezig zijn is de relatie eerder omgekeerd', labielen gaan dan minder frequent 
roken. 
Impulsieven blijken frequenter voor het eerst te roken tussen tl en t2 indien 
1-50 procent van de vrienden buiten de klas roken. Echter indien geen vriend 
of bijna allen roken dan is de relatie eerder omgekeerd. 
Labielen stoppen frequenter dan stabielen indien geen van de vrienden bui
ten de klas rookt, ze stoppen echter minder frequent indien bijna allen 
roken. 

Echter de meeste van de in de tabel aangegeven relaties blijken niet signifi
cant zodat aan andere dan juist genoemde specificaties weinig waarde kan 
worden gehecht. Wellicht kan onderzoek met meer eenheden hierover wat 
meer zekerheid geven in de toekomst. 
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Tabel 7.64. Conditionele gamma's van de relaties tussen veranderingen in het 
rookgedrag (tl-t2) en de karakterologische dimensies 

rookkhmaat 

¡abulten 

gcstopl ti 12 
voor 1 ci-rsl (¡Jan ruken 
(weer) gajn roken 

yeti lahilual 

izesinpi 
voor 'l CL-rsl juüii roken 
(weer) gaan roken 

cxtraienie 

gestopt 
voor 't eerst gaan roken 
(weer) gaan roken 

impuhniteit 

gestopt 
voor 't eerst gaan roken 
(weer) gaan roken 

pereentage rokende 
vrienden buiten de 

0',. 

У S 

27 * 
03 * 
19 * 

.13 * 
13 * 
23 * 

03 * 
.23 05 

- 0 7 * 

- 4 8 05 
-.13 * 

1-50' í 

У 

.11 

.10 

.08 

14 
01 

.05 

- 0 8 
20 

-.00 

12 
30 
16 

klas 

S 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
01 

51-100'/! 

У s 

31 05 
36 * 

.34 * 

-.22 * 
18 * 
09 * 

-.25 * 
- 12 * 
- 14 * 

-.23 * 
- 2 1 * 

28 * 

pereentage 

ov 

У 

30 
.36 

- 0 1 
25 

.27 
-.11 

19 
30 

S 

.01 

.01 

* 
05 

.05 

* 

* 
.01 

rokers in 

1-50'/ 

У 

- 15 
.01 

- 3 1 

05 
00 

- 0 6 

- 2 5 
- 0 7 
- 0 0 

-.15 
10 
13 

de 

S 

* 

* 

* 
* 
* 

05 
* 
* 

* 

clique 

51-100'/i 

У s 

08 * 
-.45 * 
- 0 7 * 

-.19 * 
.02 * 

-.04 * 

08 * 
.29 * 
36 * 

20 * 
.00 * 
.23 * 

* níet signifkant 

In ieder geval kan geconcludeerd worden dat 
karakterologische kenmerken gerelateerd zijn aan status in de groep 

— karakterologische dimensies waarschijnlijk in interactie met groepsfacto-
ren mede van invloed zijn op rookgedrag bij jongeren. 

7.5.2. De gezondheidsdimensies 

Bij de factoranalyse over de items welke de 'gezondheidsopvattingen' betreffen 
bleek dat items bedoeld om schadevermijding, 'de neiging tot maximaliseren van 
de persoonlijke veiligheid' te meten op dezelfde dimensie hoog laadden als de 
items welke verondersteld werden de 'locus of control' of 'de mate waarin men 
zelf invloed uit meent te kunnen oefenen op zijn gezondheid' te meten. Dit 
impliceert o.i. dat schadevermijding en 'het invloed menen te kunnen uitoefenen 
op de eigen gezondheid' nagenoeg hetzelfde indiceren' iemand die hoog scoort 
op schadevermijding is eerder geneigd te denken dan hij inderdaad invloed kan 
uitoefenen op zijn eigen gezondheid. We hebben deze dimensies benoemd als 
'schadevermijding'. Deze bevinding echter had tot gevolg dat de beide hypothe
sen H23 en H24 niet meer als afzonderlijke hypothesen toetsbaar zijn, daar 
'schadevermijding' en 'zelf invloed op de eigen gezondheid denken uit te kunnen 
oefenen' tot dezelfde dimensie behoren. Er bleek echter dat nog twee andere 
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dimensies ni.: 'jeugdige onbezorgdheid m.b.t. gezondheid' en 'angst voor ziekte 
en pijn' te onderscheiden waren. Deze dimensies zijn o.i. ook van belang voor het 
ontstaan en continueren van rookgedrag bij jongeren, de eerste voorzover ze 
mogelijk de kracht aan de gezondheidsvoorlichting over roken ontneemt, de 
tweede voorzover die angst mogelijk een sterk belemmerende factor is om te 
gaan roken. Derhalve gaan we na hoe de drie genoemde gezondheidsdimensies 
gerelateerd zijn aan rookgedrag en veranderingen daarin tl-t2. 
De resultaten m.b.t. de gezondheidsdimensies zijn in tabel 7.65. weergegeven. 

Tabel 7.65. -Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar schadevermij
ding, onbezorgdheid voor de gezondheid en angst voor ziekte en pijn 

schadevermijding 

ooit gerookt 
rookt tegenwoordig 
gestopt t\- tj 
voor 't eerst gerookt ti-t2 
(weer) gaan roken ti-t2 

onbezorgdheid wat betreft 
gezondheid 

ooit gerookt 
rookt tegenwoordig 
gestopt ti-t2 
voor 't eerst gerookt tj-t2 
(weer) gaan roken ti-l2 

angst voor ziekte en pijn 

ookt gerookt 
rookt tegenwoordig 
gestopt ti-t2 
voor 't eerst gerookt ti-l2 
(weer) gaan roken ti-t2 

sterk 

48 (660) 
19 (660) 
29 ( 95) 
20(281) 
10(439) 

sterk 

57 (563) 
31 (563) 
16(136) 
17(201) 
11 (320) 

zwak 

54 (631) 
28(631) 
16 (140) 
16(251) 
10(395) 

matig 

57(754) 
27 (754) 
20(163) 
17(274) 

9 (455) 

matig 

58(783) 
28 (783) 
19 (176) 
20 (285) 
12(475) 

matig 

58(741) 
25(741) 
18(144) 
19(261) 

9 (458) 

zwak 

67 (606) 
38 (606) 
15(175) 
20(174) 
13 (323) 

? wak 

56 (674) 
24 (674) 
26(121) 
19(243) 
8 (422) 

sterk 

59 (648) 
30 (648) 
26(149) 
21(217) 
12(364) 

У 

-.25 
-.30 

.25 

.00 
- .08 

У 

.01 

.11 
-.20 
-.04 
.10 

У 

.06 

.04 

.22 

.11 

.06 

s 
.0001 
.0001 
.01 
N.S. 
N.S. 

S 

N.S. 
.01 
.05 
N.S. 
N.S. 

S 

N.S. 
N.S. 
.05 
N S . 
N.S. 

Hieruit blijkt, dat 
— naarmate men sterker geneigd is schade voor de gezondheid te vermijden 

men minder frequent ooit gerookt heeft, minder frequent roker is en relatief 
vaker gestopt is van tl-t2 

— naarmate men minder onbezorgd is voor zijn gezondheid men frequenter 
roker is en men frequenter gestopt is (tl-t2) 

— naarmate men meer angst heeft voor ziekte en pijn men frequenter gestopt is 
van tl-t2. 

Opmerkelijk is dat vooral schadevermijding sterk correleert met rookgedrag. Ook 
opmerkelijk is dat de drie gezondheidsdimensies alle correleren met stoppen 
maar geen van alle significant met (weer) gaan roken en voor het eerst gerookt 
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hebben. Naar onze mening betekent dit dat gezondheidsopvattingen t.a.v. (weer) 
beginnen met roken nauwelijks van belang zijn (i.t.t. vooral de peer groupsvaria-
belen en schoolsoort. 
De hier vermelde resultaten zijn niet geheel overeenkomstig de verwachtingen 
(vgl. H23 en 1124): 
1. Beïnvloedbaarheid van de gezondheid en schadevermijding behoren blijkbaar 

tot een dimensie (vgl. par. 6.2.2.). 
2. Met betrekking tot roken en stoppen gaat de hypothese op dat schadever-

mijding/beinvloedbaarheid negatief met roken en positief met stoppen corre
leert; echter de verwachte negatieve correlatie met (weer) gaan roken treedt 
niet op. 

7.5.3. Schoolprestaties en orde en netheid 

Ook de relaties tussen schoolprestaties en rookgedrag en tussen orde en netheid 
en rookgedrag hangen samen volgens het verwachte patroon. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 7.66. 

Tabel 7.66. - Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar schoolprestaties 
en orde en netheid 

utiootprcsratub* 

o o i t g e r o o k i 

rook l ICüenuoonl i i : 

gestopt t | - n 

voor 't cers! i:L40Okl l[-\l 

(ue<.r) I : J J ] ) roken t j - lT 

punt \oor orde en 

nt'tlieid* 

ooii ce rook t 

rook l t c ^ m v o o R l i e 

і :оыорі ц - п 

\ o o r ' t eer·.! irerookt 4 η 

(weer) ju ui r o k e n TJ η 

ì l n h t 

74 ( )Ч) 

4 6 I 151 
17 ι 121 

3 3 ι 31 

9 ι 1 1) 

4 

71 t lBOl 

41 1I8O1 

12 ι 58) 

34 t 35) 

16 ( 79) 

o n v o l d o e n d e 

69 t l 3 8 1 

34 (1381 

16 ( 32) 

19 ι 32) 

15 ( 72l 

5 

63 12351 

34 ι 2 3 5 ) 

14 1 5 7 | 

18 t 73l 

11 (1111 

v o l d o e n d e 

6 2 (7041 

3 1 ( 7 0 4 ) 

17 ( 1 5 5 ) 

2 1 1 2 3 7 ) 

10 ( 4 0 3 ) 

6 

5 9 ( 4 5 7 1 
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v ü l d o e m l t 
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23 ( 1 2 1 ) 

20 12011 

10 (330) 

7 

52 (733 ) 
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23 (134) 
1 8 ( 2 9 7 i 

12 (484) 

eovd 

51 ( 5 0 7 ) 

2 2 ( 5 0 7 ) 

22 ( 911 
1 5 (2091 

1 1 (328) 

В 

4 8 ( 2 7 7 i 
21 ( 2 7 7 ) 

36 ( 50) 
19 ( 1 1 8 ) 

8 (167) 

? eer eoed 

4 5 ( 1 0 0 1 
21 ( 99) 

2 5 i I61 

20 1 4 5 i 
8 1 661 

9 

61 1 771 

32 1 77i 

20 1 201 
8 1 24] 

5 1 4 2 ) 

V 

- 19 
18 

12 

0 8 

05 

V 

- 17 

16 

28 
- 0 9 

- . 0 

S 

0 0 0 1 

0 0 0 1 
N S 

S S 

s ь 

s 
0 0 0 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 
S S 

N S 

* I icen beoordeline vjn de Mudiepresuties en puní dat men 7kli7ell voor orde en nvtllerd 
heelt toeeekend 

Er blijkt, dat 
— naarmate schoolprestaties slechter zijn, men frequenter ooit gerookt heeft en 

frequenter roker is en minder frequent gestopt is van tl-t2. Een ondersteu
ning dus van H25. 

- naarmate men zichzelf als minder ordelijk en net ziet heeft men frequenter 
ooit gerookt en is men frequenter roker, en stopt men minder frequent. 
Overigens blijkt de relatie met orde en netheid enigszins curvilineair doordat 
de extremen frequenter roker zijn dan de middenmoot. 
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De verklaring voor de relatie tussen schoolprestaties en roken zou gelijkluidend 
kunnen zijn aan die m.b.t. de relatie tussen roken en SES van de ouders en 
tussen roken en opleidingsniveau van de school: roken als compensatie voor de 
ervaring van geringere maatschappelijke toekomstperspectieven (vgl. ook par. 
7.4.3.). 

7.5.4. Conclusie 

In deze paragraaf hebben we getracht na te gaan in hoeverre psychologisch/ 
karakterologische variabelen wellicht invloedrijke factoren zijn t.a.v. rookgedrag 
bij jongeren. De relaties van rookgedrag met de in het onderzoek opgenomen 
psychologische variabelen bleken over het algemeen zwak, vooral w.b. de karak
terologische dimensies van Eysenck en de gezondheidsdimensies 'onbezorgdheid' 
en 'angst voor ziekte of pijn'. Bovendien bleek dat de relatie van de twee karak
terologische dimensies 'extraversie' en 'sociabiliteit' met rookgedrag grotendeels 
verklaard werd door groepsinvloed op roken. 
De relatie tussen schoolprestaties en roken kan eveneens waarschijnlijk door 
maatschappelijke factoren verklaard worden, т.п. doordat roken wellicht ook 
als vlucht uit (compensatie voor) maatschappelijk falen functioneert. Nader on
derzoek en toetsing van deze theorie is echter gewenst. 

Een groot gedeelte van de 'psychologische verklaring' van rookgedrag bij jonge
ren kan aldus teruggebracht worden tot sociale factoren (zoals groepsinvloed en 
maatschappelijk falen) die echter zelf wel gerelateerd zijn aan 'karakterologische 
kenmerken'. Zo is de positie in de hiërarchische structuur van groepen gerela
teerd aan karakterologische kenmerken - hoewel niet sterk. Ook ontvankelijk
heid voor groepsinvloed is waarschijnlijk gerelateerd aan persoonlijkheidskenmer
ken. 
Tenslotte, de in paragraaf 2.4. gegeven hypothesen vonden alle (enige) steun in de 
data (vgl. H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25 en H26). 

7.6. De invloed van (massa)commumcatieve factoren en overige factoren 

7.6.1. De invloed van (massaCommunicatieve overredingspogingen in het verle
den op rookgedrag bij de jeugd 

Onder de categorie Overige variabelen' is in hoofdstuk twee een aantal variabelen 
beschreven welke niet duidelijk tot een van de voorgaande categorieën herleid 
kunnen worden. In deze groep heterogene variabelen is een subgroep te onder
kennen die een gemeenschappelijk kenmerk heeft nl. die variabelen die op een of 
andere manier te maken hebben met communicatieve overreding m.b.t. roken: 
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kennis van slagzinnen uit rookwarenreclame, voorlichting over de gevaren van 
het roken in het verleden en massacommunicatief gedrag. Aangezien het eigen
lijke doel van deze studie is de mogelijke rol van antirookinformatie voor de 
rookbestrijding onder jongeren te achterhalen is inzicht in de impact van com
municatieve overreding in het verleden van groot belang. Allereerst zullen daar
om de relaties van deze communicatieve variabelen met rookgedrag en verande
ringen daarin geanalyseerd worden. 
De centrale vraag in deze paragraaf is: 

Is een invloed van (massa)communicatieve overredingspogingen in het verleden 
op rookgedrag bij adolescenten aantoonbaar'' 
Deze algemene vraag kan meer specifiek geformuleerd worden naar een aantal 
mogelijke concrete invloedrijke communicatieve factoren: 
1. Allereerst komt de vraag op of anti-rookvoorlichting in het verleden invloed 

heeft gehad op rookgedrag van jongeren nu en op hun kennis omtrent de 
gevaren van het roken7 

Om deze invloed vast te stellen is de vraag gesteld, van wie of waar men wel 
eens gehoord heeft over de gevaren van het roken (vragenlijst I, vraag 40). 
Uit de verdeling van de antwoorden blijkt dat men vooral via ouders en 
andere familieleden en via de televisie voorlichting over roken ontvangen 
heeft, wat minder via de krant en het minste via onderwijzers en leraren 
(tabel 7.67.). 
Ook blijkt dat practisch iedereen wel eens en meestal via meerdere instanties 
voorgelicht is over de gevaren van het roken. 

Tabel 7.67. Frequentieverdeling van de antwoorden op de vraag, 'van wie of 
waar heb ¡e wel eens gehoord over de gevaren van het roken voor de gezondheid' 

1. onderwijzers op de lagere school 
2. leraren hier op school 
3. ouders of andere lannhcleden 
4. in de kranl gelezen 
5. op de televisie 
6. ergens anders 

( < 

60 
56 
85 
72 
88 
62 

N 

2024 
2026 
2028 
2026 
2025 
2019 

In tabel 7.68. zijn de relaties tussen voorlichting in het verleden vanuit 
diverse bronnen en rookgedrag weergegeven. Hieruit blijkt dat in geval van 
voorlichting door ouders en onderwijzers relatief minder jongeren roken (een 
licht positief effect). Echter voorlichting door leraren op school lijkt eerder 
een boemerang effect gehad te hebben, significant meer leerlingen, die zeg
gen door leraren op school voorgelicht te zijn over de gevaren van het roken, 
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Tabel 7.68. - Rookgedrag (ooit gerookt-rookt tegenwoordig-rookt dagelijks) naar voorlichting over de gevaren in het 
verleden 

ю 
UI 

voorlidmng in het 
verlcckh vu 

ooit tarookl 

rookl (eucnwoordu: 

rookl djpclljki 

ouders' 

Я 

55 
(17341 

27 
(1733) 

51 
( 459) 

lamihc 

nee 

62 
(294) 

32 
(294) 

43 
( 92) 

S 

05 

N S 

N S 

onderw 

JJ 

56 
11211) 

26 
(1210) 

46 
( 305) 

jzers L 0 

nee 

56 
(813) 

30 
(813) 

55 
(246) 

S 

S S 

05 

05 

lerjren 

JJ 

61 
11126) 

31 
(1125) 

50 
( 343) 

vo 

nee 

50 
(900) 

24 
(900) 

50 
(208) 

S 

001 

001 

N S 

kunt 

ia 

55 
(1452) 

27 
(1452) 

54 
( 389) 

nee 

58 
1574) 

28 
(574) 

41 
(160) 

S 

N S 

N S 

01 

televisie 

ja 

56 
(1780) 

28 
(1779) 

51 
( 486) 

nee 

53 
(24 7) 

26 
(247) 

45 
( 64) 

S 

N S 

N S 

N S 
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roken. Krant en t.v.-voorlichting daarentegen lijken geen enkel effect gehad 
te hebben - hetgeen strookt met de bevinding van gering effect van massa-
communicatieve voorlichting (danwei versterking van bestaande houding en 
gedrag). Dit laatste zou afgeleid kunnen worden uit het feit dat significant 
meer van degenen die zeggen middels de krant voorgelicht te zijn dagelijks 
roken dan degenen die niet middels de krant op de gevaren van roken gewe
zen zijn. Bij de t.v. doet zich een gelijksoortig, zij het zwakkere en niet-signi-
ficante tendens voor. Echter ook bij voorlichting door ouders treedt t.a.v. de 
rookfrequentie een licht boemerang effect op. Alleen w.b. voorlichting door 
onderwijzers op de lagere school kan m.b.t. rookfrequentie een licht positief 
effect vastgesteld worden. 

Nagegaan is ook of de kennis omtrent de gevaren van het roken (op tl) 
mogelijk gerelateerd is aan voorlichting over de gevaren van het roken in het 
verleden door verschillende instanties. In tabel 7.69. zijn de samenhangen 
tussen al dan niet voorgelicht zijn in het verleden en de kennis items weerge
geven. 

Tabel 7.69. - Kennis omtrent gevaren van het roken voor de gezondheid naar 
voorlichting over de gevaren in het verleden (gamma's) 

\oorlichung m het verle
den door 

ktnnisitcms 

l roken к slecht voor 
de £ezondlieid 

2 roken hebben veel 
grotere kans op long
kanker 

3 rokers hebben grote
re капь op lurl- en 
vdjiziekten 

ondt 

V 

12 

15 

14 

rvujzers 

S 

01 

0001 

0001 

leraren 

5 S~ 

.06 NS 

03 NS 

- 0 1 NS 

ouder 

\ 

13 

06 

05 

S 

025 

NS 

NS 

krant 

У 

05 

03 

08 

S 

NS 

NS 

NS 

t \ 

09 

02 

14 

S 

NS 

Nb 

01 

elders 

> 

07 

05 

00 

S 

NS 

NS 

NS 

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat voorlichting gekregen hebben van 
onderwijzers op de lagere school samenhangt met kennis omtrent de gevaren 
van het roken.' degenen die voorlichting gehad hebben van onderwijzers sco
ren significant vaker meer eens op alle drie de kennis items. Voorlichting via 
leraren, krant en andere bronnen hangt niet samen met de kennisitems. 
Opmerkelijk is dat voorlichting door de ouders slechts samenhangt met het 
algemene item: roken is slecht voor de gezondheid. Ook opvallend is dat 
voorlichting via de t.v. significant samenhangt met het item betreffende de 
grotere kans op hart- en vaatziekten. 

Al met al lijkt het effect van voorlichting over de gevaren van roken betrek
kelijk gering wat ook de bron is van deze voorlichting. Hoewel de verschillen 
tussen het al dan niet vooihchting gehad hebben vanuit een bepaalde bron 
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soms significant zijn, zijn ze toch gering. Nog het meest positief komt voor
lichting door onderwijzers op de lagere school naar voren. 
Anti-rookvoorlichting door leraren op school daarentegen heeft eerder een 
boemerangeffect. Mogelijk is het de tegenstelling tussen voorlichting door de 
leraren en rookgedrag van de leraren zelf die de voorlichting en daarmee ook 
de bron ongeloofwaardig maakt. Niet mogelijk is het in dit onderzoek te 
toetsen of de leraar (leraren) die verantwoordelijk geweest zijn voor de voor
lichting ook zelf roken, daar geen vraag hiernaar is opgenomen. Wel is aan de 
leerlingen gevraagd hoeveel leraren op school roken, als ze voor de klas staan 
(vgl. vragenlijst I vraag 57). Te verwachten is dat het boemerangeffect groter 
zal zijn naarmate meer leraren op school roken. De leraar of leraren van wie 
men voorlichting gehad heeft kan als representant van het lerarencorps ge
zien worden. Ook is de kans dat de leraar (leraren) die voorgelicht hebben 
zelf roken groter naarmate überhaupt meer leraren roken op school. Uit 
tabel 7.69.b. blijkt dat het boemerangeffect inderdaad het grootst is indien 
de meeste leraren roken (naar opgave van de leerlingen). De verschillen zijn 
echter niet groot. 
De resultaten duiden er in ieder geval op dat voorlichting die door gedrag van 
de voorlichter of de voorlichtende instantie zelf als het ware ontkend wordt, 
waarschijnlijk ongeloofwaardig overkomt en aldus tot boemerangcffcctcn 
aanleiding geeft. 

Tabel 7.69.b. - Rookgedrag van jongeren naar voorlichting door leraren over de 
gevaren van het roken onder constanthouding van roken door leraren in de klas 

roken door leraren 

voorlichting door lera
ren over de gevaren 

leerling rookt 

Totaal 

1. de meesten 
roken 

ja nee 

37 26 

(179) (158) 

2. enkelen 
roken 

ja nee 

31 24 

(736) (594) 

3. een ot 
geen rookt 

ja nee 

24 19 

(180) (174) 

Een van de oorzaken van het geringe effect van voorlichting op rookgedrag is 
wellicht de nadruk die daarbij meestal gelegd wordt op de gezondheidsaspec
ten onder verwaarlozing van de gezelligheidsaspecten en de sociale-ruilfunctie 
van roken. Zoals we zagen blijken juist beide laatste aspecten tot roken te 
leiden (7.2. en 7.3.). Een andere factor is de mogelijk doorkruisende invloed 
van peer groups. Dit zal in het volgende hoofdstuk nader onderzocht worden 
— deze doorkruisende invloed is slechts toetsbaar bij concrete anti-rookinfor-
matie, dus niet eenduidig achteraf vaststelbaar. 

2. Een volgende vraag behelst de invloed van t.v.-kijken en krantlezen in het 
algemeen. Heeft frequenter krantlezen of frequenter t.v.-kijken invloed op 
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rookgedrag: is de kans dat men roker is dan groter' De wijze waarop roken 
op t.v. (o.a. in amusement) en in de krant (via advertenties bv.) voorgesteld 
worden is over het algemeen erg positief tegenover roken. De vraag is dan 
ook of t.v.-ldjken en krantlezen een rokenbevorderende invloed uitoefent. 
Een vraag die hieraan vooraf gaat is hoe frequent jongeren krant lezen of 
t.v.-kijken. Deze vraag is onder meer ook van belang om te zien in hoeverre 
het zinvol is in het kader van gezondheidsvoorlichting en opvoeding bij jon
geren gebruik te maken van deze media. 
Zowel exposure aan televisie als die aan de krant blijken nogal sterk bij 
jongeren in de onderzoeksgroep: 59 procent leest dagelijks of bijna dagelijks 
de krant en zelfs 83 procent kijkt dagelijks of bijna dagelijks naar de t.v. 
(tabel 7.70. en 7.71.). 
Op grond van deze verdeling, na deze eerst gecombineerd te hebben met het 
aantal uren dat men gemiddeld per keer kijkt is een driedeling ontstaan: kijkt 
niet tot matig, kijkt veel, kijkt zeer veel (het laatste betekent: iedere dag of 
bijna iedere dag minstens 2 tot 3 uur; 52 procent van de onderzoeksgroep 
valt in deze categorie). 

Tabel 7. 70. - Frequentie krantlezen 

leest dagelijks 
leest 3-5 keer per week 
leest 1-2 keer per week 
leest minder dan 1 keer per week 
leest nooit of bijna nooit* 

onbekend 

35,8% 
22,9% 
21,3% 

15,0% 
5,0% 

100% (N=2017) 
1,2% 25 

* als bijna nooit worden diegenen beschouwd die de vraag naar frequentie met 'nooit' be
antwoord hebben en toch aangaven wel eens rubrieken te le/en. 

Tabel 7. 71. - Frequentie televisiekijken 

kijkt iedere dag 
kijkt 4-6 avonden per week 
kijkt 2-3 avonden per week 
kijkt 1 avond per week 
minder dan 1 keer per week 
nooit 

onbekend 

54,2% 
28,4% 
14,0% 

1,7% 

1,1% 
0,6% 

100% (N=2008) 
1,6% 34 
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Terugkomend op de vraag naar de rookbevorderende invloed van krantlezen en 
t.v.-kijken: nagegaan wordt hoe krantlezen en t.v.-kijken gerelateerd zijn aan 
rookgedrag en veranderingen daarin. 
De resultaten van de analyse van de relatie tussen televisie-exposure en rookge
drag zijn in tabel 7.72. weergegeven. 

Tabel 7. 72. Rookgedrag en veranderingen daarin naar de mate van exposure 
aan televisie 

kijken televisie 

ooit gerookt 
rookt tegenwoordig 
gestopt 11-12 
(weer) gaan roken ti-t2 
voor 't eerst gerookt ti-t2 

niet tot 
matig 

54(373) 
26 (373) 
11 ( 79) 
12(231) 
17(144) 

veel 

48(576) 
19(576) 
19 ( 78) 
8(405) 

18(264) 

zeer veel 

63(1027) 
33 (1026) 
22 ( 265) 
10 ( 560) 
20 ( 311) 

У 

.18 

.20 

.23 

.01 

.07 

S 

.0001 

.0001 

.05 
N.S. 
N.S 

Het blijkt dat men frequenter roker is indien men zeer veel t.v. kijkt dan indien 
men veel of matig kijkt. Echter indien de exposure zwak tot matig is blijkt men 
frequenter roker te zijn dan indien men veel kijkt: de relatie is blijkbaar enigszins 
curvilineair. 
Opmerkelijk is dat degenen die niet tot matig kijken minder frequent gestopt 
zijn van tl naar t2. Een verklaring hiervoor hebben we niet. 
Gaan roken en voor het eerst roken tussen tl en t2 blijken nauwelijks gerelateerd 
aan t.v.-kijken. 
In tabel 7.73. zijn de resultaten van de analyse van de relatie tussen de frequentie 
van het krantlezen en rookgedrag weergegeven. 

Tabel 7.73. - Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar frequentie van 
het krantlezen 

Irequentic kranikven 

ooit sierouki 
ruoki tejen«oordic 
yestopi t | - n 
(weer) ¿jan roken t j - n 
voor 't eerst gerookt t|-t 

daiiehjks 

59(723) 
29 (723) 
13(163) 
8(420) 

?| 17(249i 

3 a 5 keer 
per vi eek 

53 (462) 
22(462) 
22 ( 78) 
15(298) 
22(1801 

1 a 2 keer 
per \«,еіЛ 

56 (43(11 
26 14301 
32 ( 95) 

9(269) 
18(164) 

minder dan 
1 keer ρ w 

55(302) 
29(302) 
24 1 67) 

8(177) 
17(107) 

bijna mum 

62(100) 
39 (100) 

7( 28) 
I8( 55) 
23 ( 34) 

S ( X 2 ) * 

N S 
01 
01 
01 
N S 

* De significantie is hier gebaseerd op de chikwadraatwaarde vanwege de U-vormige samen
hang. 

De relatie van rookgedrag en veranderingen daarin met de frequentie van het 
krantlezen is in sterke mate curvilineair. Degenen die dagelijks de krant lezen en 
degenen die deze minder dan een keer per week of nooit lezen zijn frequenter 
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roker dan de tussenliggende categorieën. Dit is mogelijk te wijten aan het minder 
stoppen dan de middencategoricen maar ook - in geval van nooit lezen en 3 à 5 
keer per week lezen - het duidelijk frequenter (weer) gaan roken van tl naar t2 
dan de overige categorieën. 
Een mogelijke verklaring voor deze curvilineaire relatie kan wellicht het leesge
drag zijn tussen de diverse frequentiecategorieën: bv. de categorie die dagelijks 
de krant leest, leest wellicht frequenter vervolgverhalen en strips terwijl minder 
frequent-lezende jongeren bv. meer de advertenties lezen. In het onderzoek is 
ook de vraag opgenomen welke rubrieken men leest. 
Daar het voor antirookbestrijding onder jongeren m.b.v. liet medium krant van 
belang is welke rubrieken frequent door jongeren gelezen worden, is eerst aange
geven welk percentage van de lezers een bepaalde rubriek leest (tabel 7.74.). 

Tabel 7.74. - Percentage jongeren dat een bepaalde rubriek in de krant leest 

politiek 

sporl 
ongelukken 
misdaden 

strips 
vervolgverhaal 
beursberichten 
advertenties 
andere rubrieken 

22', 
55'/ 
66',, 
80'/ 
50V 
10'/ 
4 ' / 

40',, 
15',, 

(1958)* 
(1959) 

(1959) 
(1959) 
(1959) 
(1959) 
(1959) 
(1959) 
(1957) 

* Degenen die de krant minstens ooit wel eens lezen, exclusief dus degenen die deze hele
maal nooit lezen en degenen die onbekend 7ijn. 

Uit deze tabel blijkt dat vooral 'misdaden' in trek zijn bij jongeren terwijl ook 
Ongelukken' hoog genoteerd staan. Sport en strips en advertenties worden even
eens frequent gelezen, terwijl politiek en overige rubrieken duidelijk minder in 
de belangstelling staan. 
Indien leesfrequentie gerelateerd wordt aan het lezen van rubrieken (tabel 7.75.) 
blijkt dal alle rubrieken meer gelezen worden door degenen die frequenter krant-
lezen. Dus frequenter lezen betekent ook meer onderdelen uit de krant lezen. 

De verschillen tussen frequente en weinig frequente lezers variëren nogal per 
rubriek. Het grootste verschil treedt op bij het lezen van misdaden; het kleinste is 
het verschil bij het lezen van advertenties; hier is practisch alleen verschil tussen 
de 'bijna nooit' lezers en de overige categorieën. 
Hieruit volgt dat de verhouding tussen het lezen van advertenties en andere 
rubrieken bij de minder frequente lezers groter is dan bij de frequente lezers en 
de bijna-nooit lezers. Het is mogelijk dat dit onderscheid in leesgedrag de curvi
lineaire samenhang lussen leesfrequentie en rookgedrag enigszins verklaart. 
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Tabel 7 75 Soort van gelezen rubriek naar frequentie krantlezen 

f r i q u L n l u . 

k r j n i l e / x n 

U est rubriek 

p o t i t u к 
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58(4621 

71 (462) 
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9(4621 
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-10 Ι298ι 

51(298) 

65 (298) 

41 (198) 

6 I '98] 

2(298) 

17(298) 

I 1 (298) 
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10 (4 I | 

11 (42) 

16 (4 2l 
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3 Intrigerend is in dit verband ook de vraag naar de rokenbevorderende wer
king van rookwarenreclame op rookgedrag van jongeren. Het betreft hier 
expliciete overreding ten gunste van roken. 
Beïnvloedt sterkere effectieve exposure aan rookwarenreclame rookgedrag 
bij jongeren'' Onder effectieve exposure verstaan we exposure die zodanig is 
dat tekstuele elementen uit de reclameboodschap overgekomen en onthou
den zijn. 

Kennis van slogans uit de rookwarenreclame als blijkbaar onthouden van tekst
elementen kan als indicator voor effectieve exposure gebruikt worden Kennis 
van slogans houdt in dat men aan kan geven welke slogans bij welk merk horen 
(in totaal 7 slogans van 7 merken) Het bleek dat van degenen die deze vraag 
beantwoord hadden 17 procent geen enkele slogan, 20 procent een, 21 procent 
twee, 21 procent drie, 13 procent vier en 9 procent vijf of meer slogans (N = 
1956) kende De resultaten van de analyse van rookgedrag en veranderingen 
daarin van tl-t2 naar kennis van slogans uit rookwarenreclame /ijn weergegeven 
in tabel 7.76. 

Tabel 7 76 - Rookgedrag en veranderingen daarin van tl naar t2 naar kennis 
van slogans uit de rookwarenreclame 
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Uit de/e tabel blijkt dat naarmate men meer slagzinnen kent men relatief 
frequenter roker is Dit betekent nog met dat rookwarenreclame nu ook effect 
heeft op rookgedrag. Evenzeer is denkbaar dat rokers doordat ze meer op rook-
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warenreclame letten meer slogans kennen Echter bezien we in de tabel de 
samenhang van 'kennis van slagzinnen' met veranderingen in rookgedrag dan 
blijkt 
1 dat degenen die weinig slagzinnen kennen op tl veel frequenter gestopt zijn 

op t2 dan degenen die 3 of meer slagzinnen kennen 
2 dat indien men geen slagzinnen kende (op tl) men significant minder 

frequent (weer) is gaan roken op t2 
3 geen relatie vastgesteld kon worden met voor het eerst roken tussen tl en t2 

Hieruit kan o ι afgeleid worden dat rookgedrag wel degelijk beïnvloed wordt 
door rookwarenreclame en wel in rokenbevorderende zin Effectieve exposure 
op tl blijkt samen te hangen met minder stoppen en frequenter weer beginnen 
met roken op t2 
Blijkbaar heeft rookwarenreclame geen effect op het voor het eerst roken tussen 
tl en t2, en dus geen rokenbevorderend effect m b t degenen die nog nooit 
gerookt hebben op tl 

De effectiviteit van rookwarenreclame bij jongeren is dus vooral gelegen in de 
bevordermg van de continuering van een eenmaal begonnen rookgewoonte en 
het weer ermee aanvangen mdien men eerder gestopt is Dit resultaat betekent 
o ι een bevestiging van een eerder onderzoek naar de massacommunicatieve 
aanspreekbaarheid van de roker, waarbij indicaties gevonden werden dat rook
warenreclame juist een rokenbevorderende rol speelt indien men m een stop-
penode verkeert (Van der Rijt, 1975) 

Afgezien van mogelijk doorkruisende factoren is dit naar onze mening een duide
lijke indicatie dat rookwarenreclame rokenbevorderende invloed heeft op rook
gedrag van adolescenten 
Er zijn eigenlijk geen studies waarin het effect van rookwarenreclame op rookge
drag bij jongeren is onderzocht De studies die Levitt ( 1977) noemt blijken zich 
ofwel met effect op soort merk dat men rookt bezig te houden (Lemm 1967) 
dan wel met de relatie tussen de attitude tegenover t ν -commercials m b t siga
retten en het al of niet roker zijn of de hoeveelheid gerookte rookwaar (Levitt, 
1977) De studie van Lermn trachtte effecten op soort merk dat men rookte vast 
te stellen, hierbij bleek dat weimg geadverteerde merken frequenter werden ge
rookt door jongeren dan veel geadverteerde Deze studie houdt zich niet met het 
effect van de reclame op 'roken in het algemeen' bezig In de studie van Levitt 
bleek geen samenhang tussen de attitude tegenover rookwarenreclame op de t ν 
en de vanabelen 'al of niet roken', 'de hoeveelheid die men rookt' en 'de leeftijd 
waarop men begonnen is met roken' Hier is echter slechts de attitude tegenover 
t ν -reclame gemeten, met de effectieve exposure Als indicatie voor het effect 
van rookwarenreclame is het relateren van de attitude tegenover rookwaren
reclame aan rookgedrag o ι wel erg zwak Zelfs indien een positieve correlatie 
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gevonden werd zou dat nog geen enkel uitsluitsel geven over een reclame-effect, 
het is mogelijk dat rokers meer positief tegenover rookwarenreclame staan dan 
met-rokers. Zowel de meting van effectieve exposure m ons onderzoek als het 
panelkarakter ervan verwijzen naar een rokenbevorderende invloed van rookwa
renreclame. De conclusie dat er geen voldoende psychologische evidentie is dat 
sigarettenadvertenties een significante factor is die jongeren er toe verleid te gaan 
roken' (Levitt 1977) kunnen wij slechts onderschrijven voorzover het 'voor het 
eerst' roken betreft. Weer gaan roken blijkt door rookwarenreclame bevorderd te 
worden, terwijl stoppen er door belemmerd wordt. 
Een verwijzing naar de effectloosheid van rookwarenreclame kan nu gezien onze 
resultaten geen legitimatie meer vormen om de afkondiging van een algeheel 
verbod van rookwarenreclame tegen te houden, ook mdien geen korte termijn
effecten of effecten van een enkele campagne aanwijsbaar zijn dan blijkt uit het 
bovenstaande dat op den duur rookwarenreclame in het algemeen — m feite 
hebben de slogans op meerdere campagnes betrekking — op rookgedrag een 
rokenbevorderend effect heeft Of en hoe rookwarenreclame mvloed heeft op 
het kopen van bepaalde merken is voor de rookbestrijding dan ook nauwelijks 
van belang. 
Ook is duidelijk dat effectieve exposure met zozeer een gevolg is van het roken 
dan wel omgekeerd dat het rookgedrag zich voegt naar effectieve exposure 
(tl-t2). 
Al met al staat o.i. vast dat men tot nu toe geneigd is geweest de impact van 
rookwarenreclame op rookgedrag (zeker van jongeren) schromelijk te onder
schatten 

Conclusie 

Terwijl voorlichting over de gevaren van het roken in het verleden vanuit ver
schillende bronnen nauwelijks effect lijkt te hebben gehad op het rookgedrag van 
jongeren op tl blijkt effectieve exposure aan rookwarenreclame in sterke mate 
rokenbevorderd te werken Dit laatste manifesteert zich m het frequenter roker 
zijn, minder frequent stoppen en frequenter (weer) gaan roken naarmate men 
blijk geeft van een sterkere effectieve exposure aan rookwarenreclame, althans 
meer slagzinnen uit de reclame te kennen Als verklaring voor deze tegenstelling 
kan mogelijk verwezen worden naar de aard van de overreding en naar eerdere 
bevindingen met betrekking tot attitude componenten Terwijl voorlichting de 
nadruk legt op de gezondheidsaspecten van roken legt rookwarenreclame de 
nadruk op de positieve aspecten van roken Zoals we zagen blijkt de houdings
dimensie 'roken is gezellig' in sterkere mate veranderingen in rookgedrag te 
voorspellen dan de dimensie 'roken is ongezond' Waarschijnlijk is rookwaren
reclame daarom meer succesvol 
Gezien de resultaten lijkt het ons wenselijk, indien men streeft naar bestrijding 
van rookgewoonten bij jongeren, rookwarenreclame geheel te verbieden Oven-

247 



gens moet opgemerkt worden dat voorlichting door ouders en onderwijzers op 
de lagere school wel enige rokenbelemmerende effecten lijkt te hebben t a v 
rookgedrag bij jongeren al is het niet veel Daarentegen lijkt voorlichting door 
leraren op school juist een boemerang effect (rokenbevorderend effect) te heb
ben Wat betreft t ν -exposure in het algemeen bleek dat jongeren met zeer sterke 
exposure relatief frequenter roker zijn Τ ν -exposure bleek niet significant gere
lateerd aan veranderingen m rookgedrag van tl-t2 Wat betreft exposure aan de 
krant in het algemeen bleek een overigens onverklaarbare curvilmeaire samen
hang op te treden met rookgedrag zeer frequente en zeer weinig frequente lezers 
zijn vaker ook roker en stoppen minder frequent dan de matig frequente krant
lezer Hoewel bij de matig frequente lezer de verhouding tussen het lezen van 
advertenties en het lezen van overige rubrieken relatief groot is tegenover dege
nen die dagelijks of zeer wemig krantlezen is niet duidelijk hoe dit het frequenter 
stoppen door de matig frequente lezer kan verklaren Men zou op grond van de 
relatie tussen effectieve exposure aan rookwarenreclame en stoppen verwachten 
dat zij juist minder frequent zouden stoppen 

7 6 2 Overige factoren en rookgedrag van adolescenten 

De overige factoren die in relatie met rookgedrag geanalyseerd zullen worden 
zijn achtereenvolgens hoeveelheid zakgeld, die men krijgt, bierconsumptie, 
sportbeoefening, roken door leraren in de klas en tanden poetsen 

1 zakgeld 
De hoeveelheid zakgeld die men ontvangt en roken blijken significant gerelateerd 
te zijn (tabel 7 77 ) Eveneens blijkt een sterke samenhang tussen hoeveelheid 
zakgeld en stoppen (tl-t2) 

Indien men geen of weinig zelfgeld krijgt stopt men frequenter Dit is in overeen
stemming met elders gevonden relaties (o a Bynner 1969) 

Tabel 7 77 Rookgedrag en veranderingen daann (tl t2) naar zakgeld 
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Gaan roken en voor het eerst roken blijken met zo duidelijk aan zakgeld gerela
teerd Zakgeld lijkt ons een factor die vooral continuering van een reeds aange
vangen rookgewoonte bevordert doch dit laatste zelf niet bewerkstelligt 
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2 bierconsumptie 
Bicrconsumptic blijkt sterk met rookgedrag en veranderingen daarin samen te 
hangen (tabel 7 78 ) 

Tabel 7 78 - Rookgedrag en veranderingen daarin (tl t2) naar bierconsumptie 

liiereonsumptic 

ooil gerookt 

rookt tegenwoordig 
gestopt t] t2 
(weer) gaan roken t] t2 
voor t eerst gerookt tj I2 

drinkt nooit 
bier 

46(1069) 
17(1069) 
30 ( 139) 

8( 745) 
14 ( 488) 
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64 (579) 
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Naarmate men frequenter bierdrmkt op tl stopt men minder frequent (tl t2), en 
gaat men frequenter (weer) roken Bierdrinkers blijken frequenter voor het eerst 
gerookt te hebben tussen tl en t2 dan degenen die geen bier drinken 
De hypothese dat de relatie verklaard moet worden door leeftijd blijkt met op te 
gaan, evenmin blijkt percentage rokende vrienden buiten de klas of percentage 
rokers in de clique de relatie geheel te verklaren 
Opgemerkt moet worden dat onder constanthouding van de peer groups 
de correlatie enigermate daalt en dus een gedeelte van de verklaring m de correla
tie van zowel rookgedrag als bierdrmken met groepsvanabelen gezocht moet 
worden Groepsfactoren die tot roken leiden zouden ook tot drinken kunnen 
leiden, vgl tabel 7 79 , echter zoals we zagen blijkt de ruilfunctie bij roken van 
groot belang te zijn Deze kunnen we t a ν bier niet aantonen, maar lijkt ons 
minder waarschijnlijk gezien de lage frequentie van bierdrmken 

Tabel 7 79 - Oorspronkelijke en partiele gamma's van de relaties tussen bier-
consumptie en rookgedrag (c q veranderingen daann) onder constanthouding 
van leeftijd, percentage rokende vrienden buiten de klas en percentage rokers in 
de cliques 

LOntrolevariabelen 

rookt tegenwoordig 
at stopt t] t2 
(weer) gaan roken 
voor t i.erst at rookt 11 t2 

kei tijd 

"•b Ρ g 

53 50 
40 37 
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« g Ρ g 
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23 15 
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52 40 
35 35 
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Fen verklaring voor de toch nog sterke relatie kan wellicht feestvieren zijn 
deelname aan (veel) feestjes nodigt uit tot roken en bierdrmken De antwoorden 
op de vraag naar de gelegenheid waarbij men (als met-roker) het meest in de 
verleiding komt om te gaan roken zijn als volgt verdeeld 

Tabel 7 80 Antwoordverdeling van de vraag bi/ welke gelegenheid* kom je 
erg in de verleiding om te gaan roken? ' 
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N-met 
rokers 

1446 

1446 

1446 

1446 

1446 

1446 

1446 

1446 

1446 

1446 

Het wds geoorloold meerdere geleeenhtden dan te geven 

Duidelijk is dat van de genoemde situaties vooral 'feestjes' voor jongeren verlei 
delijk zijn om met roken te beginnen 
Feestvieren leidt o ι eveneens eerder tot het gebruik van alcoholische dranken 
Het frequent deelnemen aan feestjes kan mogelijk een verklaring bieden voor de 
relatie tussen bierconsumptie en sigarettenroken Nu is frequentie van deelname 
aan feestjes niet in dit onderzoek als variabele opgenomen zodat directe toetsing 
met mogelijk is Echter degenen van de met-rokers die geantwoord hebben dat ze 
op feestjes in verleiding komen nemen wellicht ook frequenter deel aan feestjes 
dan niet rokers die dit met antwoordden 
Dus het op feestjes in verleiding komen kan als - zij het indirect en zwak - ruwe 
indicator dienen voor frequente deelname aan feestjes 
Uit tabel 7 81 blijkt dat van degenen die antwoordden 'op feestjes in verleiding 
te komen' op tl zowel een veel groter aantal inderdaad (weer) is gaan roken op 
t2 en ook een groter aantal voor het eerst gerookt heeft tussen tl en t2 dan van 
degenen die antwoordden 'met op feestjes in verleiding te komen' Deze relaties 
zijn zelfs zeer sterk te noemen zodat 'feestjes' waarschijnlijk een belangrijke 
aanleiding zijn om te gaan roken 
Enige indicatie nu omtrent de invloed van feestvieren op de relatie tussen bier 
drinken en roken zou verkregen kunnen worden door na te gaan of de relaties 
tussen (weer) gaan roken en bierdrmken en die tussen voor het eerst roken en 
bierdrmken verdwijnt dan wel zwakker wordt onder constanthoudmg van 'het 
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op feestjes in verleiding komen om te gaan roken'. In tabel 7 82 zijn de resulta
ten van de analyse weergegeven 

Tabel 7 81. - Voor het eerst roken (tl-t2) en (weer) gaan roken (tl-t2) naar het 
in verleiding komen op feest/es 

komt op feestjes in ver 
leiding te gaan rokt-n (tj) 

voor 't (.erst gtrookt ti-t2 

(weer) gaan roken ti-t2 

JJ 

44 ( 91) 

21 (267) 

net 

15 (590) 

8(898) 

У 

63 

53 

S 

0001 

0001 

Tabel 7.82 - Zero-order en first-order gamma's voor de relatie tussen hierdrin-
ken (tl) en (weer) gaan roken (tl-t2) en voor 't eerst roken (tl-t2) onder 
constanthouding van het op feestjes in verleiding komen te gaan roken 

voor 't eerst gerookt ti-t2 

(weer) gaan roken t]-t2 

/ero-order 
У 

36 

24 

íirst-order 
У 

32 

17 

Hoewel de samenhang wat zwakker wordt, wordt deze bij lange na niet wegver-
klaard. Mogelijk zou de daling sterker zijn indien we deelname aan feestjes zelf 
als controlefactor zouden gebruiken Dit zal echter slechts in eventueel vervolg
onderzoek uitvoerbaar zijn 
Om toch nog verkJanngsmomenten in de gegevens te onderzoeken is nagegaan of 
bierdrmken wellicht door dezelfde factoren verklaard moet worden als rookge
drag In tabel 7.83 zijn de zero-order relaties van bierdrmken met een aantal 
mogebjke verklarende factoren aangegeven Allereerst valt op dat gezondheids-
dimensies en karakterologische dimensies veel zwakker met bierdrmken samen
hangen dan met rookgedrag (vgl de desbetreffende tabellen met roken). 

Van de karakterologische dimensies blijken overigens alleen extraverste en socia-
bihteit met bierdrmken samen te hangen Schoolsoort, leeftijd en zakgeld blijken 
met bierdrmken en roken samen te hangen, schoolsoort overigens veel zwakker 
met bierdrmken dan met roken 

Studieresultaten en orde en netheid blijken zwak met beide samen te hangen 
Daarentegen blijkt bierdrmken wel en roken met met geslacht samen te hangen 
De relatie is zelfs vnj sterk Dit sluit waarschijnlijk aan bij het normpatroon dat 
bierdrmken tot een 'mannelijke aangelegenheid' maakt De vroegere norm die 
roken door vrouwen verbood is in tegenstelling tot die van bierdrmken waar-
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Tabel 7.83. Samenhang tussen frequentie van bierdrinken bij jongeren en een 
aantal verklarende factoren (gamma's of contingency coefficient) 

I 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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N.S. 
N.S. 
.0001 
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01 
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(1945) 
(1945) 
(1945) 
(1936) 
(1936) 
(1936) 
(1936) 
(1964) 
(1941) 

(1964) 
(1964) 

(1740) 
(1868) 
(1881) 
(1929) 
(1906) 
( 538) 

* vanwege hel nominale karakter van deze variabele was de y met bruikbaar, daarvoor in de 
plaats is de Contingentie Coel heient berekend. 

schijnlijk in sterkere mate verzwakt. Jongeren in Maastricht en omgeving blijken 
significant meer bier te drinken dan jongeren in de overige in het onderzoek 
opgenomen districten. 
Tenslotte blijkt een sterke correlatie tussen bierconsumptie en rookfrequentie 
(voor degenen die roken). Zoals we eerder zagen hangt rookfrequentie ook sa
men met de frequentie waarmee gestopt wordt (tl-t2) (tabel 7.30.). Mogelijker
wijs moet de relatie tussen bierdrinken en stoppen verklaard worden door de 
covanatie tussen bierdrinken en rookfrequentie. Inderdaad blijkt de relatie in de 
categorie die niet iedere dag rookt practisch geheel te verdwijnen (gamma = 
—.11) terwijl die in de categorie die dagelijks rookt ongeveer gelijk blijft (gamma 
=-.44; ρ < 0.25). 

De oorspronkelijke gamma tussen bierdrinken en stoppen (-.40) blijkt gehal
veerd onder constanthouding van rookfrequentie (partiele gamma —.19). Hieruit 
blijkt in ieder geval dat de relatie tussen bierdrinken en stoppen grotendeels 
verklaard wordt door beider relatie met rookfrequentie. 

Ook is nagegaan of de relatie tussen roken en bierdrinken en die tussen stoppen 
met roken en bierdrinken mogelijk verklaard wordt door hoeveelheid zakgeld die 
men krijgt per week. Geen van beide relaties blijkt echter door zakgeld verklaard 
te worden (oorspronkelijke gamma's resp. .53 en -.38, partiele gamma's resp. 
.51 en-.35). 
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Conclusie 

De relatie tussen bierdrmken en (gaan) roken blijkt deels (zeker met geheel) 
verklaard te worden door peer groupvanabelen Daarentegen blijkt de relatie 
tussen bierdrmken en stoppen bijna geheel te wijten aan de samenhang van beide 
met rookfrequentie 
Uit de analyse van de relaties tussen bierdrmken en enkele verklarende factoren 
bleek 
— dat jongens relatief meer bierdrmken dan meisjes 

dat men, naarmate men ouder wordt meer bierdnnkt 
— dat jongeren uit Maastricht en omgeving relatief meer bierdrmken dan in de 

overige districten 
— dat men naarmate men 'extraverter' en meer 'sociabel' is meer bierdnnkt 

dat men naarmate het opleidingsniveau van de school lager is meer bier
dnnkt 

3 sportbeoefening 
Het meer of minder sport beoefenen blijkt nauwelijks met rookgedrag samen te 
hangen (tabel 7 84 ) 

Tabel 7 84 Rookgedrag en veranderingen daann (tl-t2) naar de mate waann 
sport beoefend wordt 
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ooit gerookt 
rookt tct-cnwoordit. 
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voor t eerst gerookt ti tT 

nooit 

«¡3 (157) 
27 (157) 
16 ( 32) 
10( 93) 

7( 58) 

bijna nooit 

62(133) 
35(133) 
32 ( 38) 
16 ( 68) 
24( 42) 

weinig 

56(224) 
26 (224) 
16 ( 49) 
8(139) 

12 ( 84) 

VLCl 

57(905) 
27(905) 
18(192) 
11(549) 
22(327) 

zeer veel 

57(596) 
27 (596) 
23 (120) 
10 (364) 
19 (214) 

sa2) 
N S 
N S 
N S 
NS 
05 

De vraag of men bereid was roken te laten voor de sport is van belang in verband 
met stoppen met roken, zijn rokers die zeggen bereid te zijn met stoppen met 
roken voor de sport ook frequenter gestopt (tl-t2)9 Uit tabel 7 85 blijkt dat dit 
inderdaad het geval is 

Tabel 7 85 - Stoppen (tl-t2) naar bereidheid roken te laten voor de sport (tl) 

bi-rudliud rokui te 
laten voor di. sport 

gestopt Ij t? 

μ 

24 (130) 

nee 

13 (188) 

S 

01 

Deze resultaten zijn o ι in het kader van antirookcampagnes bij jongeren belang-
njk 
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Op de eerste plaats vanwege het aantal rokers (56 procent van de rokers) dat 
blijkbaar aanspreekbaar is voor antirookargumenten die betrekking hebben op of 
gerelateerd zijn aan sport (doordat ze beweren bereid te zijn roken te laten voor 
de sport). Ten tweede geeft het feit dat rokers, die zeggen bereid te zijn te 
stoppen voor de sport, dit ook frequenter doen, aan dat een op sport en roken 
geënte campagne effectief zou kunnen zijn voor een aantal rokende jongeren. In 
ieder geval zou een dergelijke campagne ertoe kunnen bijdragen roken minder 
populair te maken en afbreuk doen aan het positieve 'image'. Advertentiecam
pagnes verbinden sport, sportiviteit e.d. met roken en naar onze mening niet 
zonder succes — al is het alleen maar doordat in mindere mate de relatie 'roken 
slecht voor de sport' gelegd wordt. 

Ter bestrijding van roken onder jongeren is hier enig tegenwicht o.i. wel van 
belang. 

4. roken door leraren in de klas 
Er blijkt een zwakke doch significante samenhang tussen roken door leraren en 
roken door jongeren, naarmate meer leraren roken zijn ook leerlingen frequenter 
rokers (tabel 7.86.). Leerlingen stoppen wat frequenter indien minder leraren in 
de klas roken (dit laatste is echter niet significant). De resultaten geven o.i. zij 
het zwak toch aan dat ook het verbod aan leraren om in de klas te roken mits dit 
geëffectueerd wordt een bijdrage kan leveren om roken onder jongeren te bestrij
den. 

Tabel 7.86. Rookgedrag en veranderingen daarin (tl-t2) naar roken door lera
ren in de klas (volgens perceptie van de leerling) 

rookgedrag кг.ігиі 

rookl tegtnuoürdi'Z I | ιτ 

gt-SUipt t] η 

(uucr) gjjn rokt-il 1] !"> 

voor I t.crst цогоокі l i IT 

allori 
roken 

33 ( Π ) 

0 I 4) 

12( 81 

4 7 ( 8) 

di. п к о и п 
rokui 

i : ( 3 2 6 ) 

20 ( 781 

Il 11861 

29 ( 8(11 

UlkLlLll 

rokui 

28(1292) 

19 ( 281) 

111 "63) 

29 I 403) 

ton 
rookt 

22(166) 

28 1 32) 

10(1181 

32( 69) 

« e n 
rookt 

21 (191) 

25 ( 28) 

811191 

27 ( 67) 

\ 

14 

10 

11 

00 

ь 

001 

N S 

\s 
N S 

5. tandenpoetsen 
In het kader van de vraagstelling of genchtheid op preventief gezondheidsgedrag 
ook betekent dat men niet rookt (als één vorm van preventief gezondheidsge
drag), is nagegaan of rookgedrag en verandermgen daarin samenhangen met dage
lijks tandenpoetsen (als ook een vorm van preventief gezondheidsgedrag). Wil
liams (1973) vond een correlatie tussen beide vormen van preventief gezond
heidsgedrag. Wij hebben eveneens tandenpoetsen opgenomen als indicator voor 
ander preventief gezondheidsgedrag. Op de vraag 'poets je je tanden dagelijks' 
antwoordde 87 procent van de 1995 leerlingen die deze vraag beantwoord heb
ben, bevestigend. Uit de analyse bleek voorts dat niet-rokers frequenter dagelijks 
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hun tanden poetsen dan roken (gamma = - 17, ρ < 01), echter geen signifi
cante samenhang kon vastgesteld worden met stoppen, (weer) gaan roken en 
voor het eerst roken (tl-t2) De relatie blijkt derhalve zo zwak dat geen duide
lijke uitspraak over correlaties tussen diverse preventieve gezondheidsmaatrcge 
len gedaan kan worden, wat dit onderzoek betreft 

7 6 3 Conclusie t.a v. de overige factoren 

De in deze paragraaf behandelde variabelen blijken grotendeels volgens verwach
ting met rookgedrag samen te hangen Uit de analyse is gebleken dat 
- met-rokers op t l , die zeggen op feestjes m verleiding te komen te gaan roken, 

veel frekwenter voor het eeret roken en (weer) gaan roken dan met-rokers 
die zeggen met op feestjes m verleiding te komen 

- naarmate men meer bier drinkt men frequenter rokers is, minder frequent 
stopt en frequenter voor het eerst rookt tussen tl en t2 en frequenter (weer) 
gaat roken van tl naar tl 

- naarmate men meer zakgeld knjgt men frequenter roker is en minder 
frequent stopt (tl-t2) 

- naarmate meer leraren op school in de klas roken men frequenter roker is 
- de relatie tussen bierdrmken en (weer) gaan roken en voor het eerst roken 

deels verklaard wordt door groepsfactoren (percentage rokers in de peer 
group) en door het op feestjes in verleiding komen te gaan roken 
de relatie tussen bierdrmken en stoppen voor een groot gedeelte verklaard 
wordt door beider relatie met rookfrequentie 

- geen relatie tussen mate van sportbeoefening (georganiseerde en ongeorgani
seerde samen) en rookgedrag с q veranderingen daarin vastgesteld kan wor
den 

- indien men zegt voor de sport het roken te willen laten (tl) men frequenter 
gestopt is op t2 

- degenen die dagelijks tanden poetsen frequenter roker zijn 

7 7 Systematische weergave van de analyseresultaten m.b.t de aetiologie van het 
rookgedrag 

De analyse ш dit onderzoek is uitgebreider dan de strikte toetsing van de in de 
probleemstelling gestelde hypothesen vereist (vgl de samenvatting op pagina 203 
en e ν ) Een aantal in de theone impliciete hypothesen zijn daarnaast in de ana
lyse aan bod gekomen Alvorens een algemene evaluatie van de verschillende 
resultaten van de analyse te ondernemen zal eerst een systematisch overzicht van 
de expliciet te voren geformuleerde of impliciete, pas in de analyse geformuleer
de hypothesen en de analyseresultaten gegeven worden 
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A Hvpotliesen m b t de invloed van roken in het gezin 

HI a De kans dat men rookt is groter wanneer minstens een van de ouders 
rookt en nog groter wanneer beide ouders roken 

Hlb Deze kans neemt bovendien toe naarmate ouders grotere hoeveelheden 
roken Deze hypothese is, zij het enigszins gemodificeerd, getoetst in 
tabel 7 7 middels de Index Roken door Ouders In deze index is behalve 
met al of niet roken door (een van beide) ouders ook rekening gehouden 
met de hoeveelheid rookwaar die de ouders roken Deze hypothese wordt 
sterk ondersteund (p < 0001) 
In tabel 7 6 zijn de resultaten voor beide ouders afzonderlijk geanaly 
seerd 
Naarmate de vader of de moeder meer roken, roken kinderen meer 
M b t de impliciete hypothesen omtrent veranderingen in rookgedrag van 
tl naar t2 bleek dat jongeren minder frequent stopten naarmate de moe
der meer rookt en dat ze frequenter (weer) zijn gaan roken van tl naar t2 
naarmate de vader meer rookt Opvallend is dat relatief minder jongeren 
zijn gaan roken indien de moeder 'matig' rookt dan indien de moeder 
niet of weinig of veel rookt 

H2 Kinderen die van hun ouders niet mogen roken zullen relatief minder 
vaak roker zijn en indien ze roker zijn minder roken dan kinderen die wel 
mogen roken 
Deze hypothese wordt in sterke mate, voor wat betreft deel 1 onder
steund in tabel 7 8 , deel 2 van de hypothese werd in sterke mate onder
steund in tabel 7 11 
Er zijn tevens een aantal andere impliciete hypothesen getoetst omtrent 
het effect van een rookverbod Hierbij bleek dat indien men in het verle
den verboden was te roken men frequenter ooit gerookt heeft en 
frequenter roker is dan indien men in het verleden geen rookverbod heeft 
gehad 
Bovendien bleek dat men zowel frequenter gestopt was van tl naar t2, als 
frequenter voor het eerst gerookt had tussen tl en t2, mdien men op tl 
onder een rookverbod gebukt ging 

H3 De kans dat men rookt is groter wanneer men broers of zussen heeft die 
roken Deze hypothese werd sterk ondersteund in tabel 7 15 
Analyse van de impliciete hypothese inzake verandering leerde dat men 
meer gestopt was van tl naar t2, indien broers of zussen rookten op tl 
Alleen bij roken door zussen werd een positieve relatie gevonden met 
voor't eerst roken tussen tl en t2 

H4 De kans dat men rookt is groter naarmate het gc/inskhmaat met betrek
king tot roken mtei gunstig is voor roken 
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In tabel 7.16. wordt deze hypothese sterk ondersteund (p < .0001). Wat 
betreft verandering in rookgedrag blijkt een positief rookklimaat m het 
gezin met minder stoppen en met vaker (weer) beginnen samen te hangen 
en niet met voor 't eerst roken. 

H5. Kinderen uit gezinnen waar een discrepantie bestaat in het gedrag van de 
ouders in die zin dat ze beiden veel roken doch het kind verbieden te 
roken zullen meer geneigd zijn te gaan roken dan kinderen in gezinnen 
waar ouders veel roken en kinderen niet verbieden te roken (de discrimi
natiehypothese). 
In tabel 7.14. wordt deze hypothese ondersteund inzoverre jongeren 
frequenter voor liet eerst roken tussen tl en t2 bij een ouderlijk rookver
bod naarmate de ouders zelf meer roken. 
Cen afgeleide hypothese is dat een kind dat door ouders verboden wordt 
te roken, roken meer als teken van volwassenheid zal zien dan een kind 
dat niet verboden wordt te roken. Deze hypothese werd ondersteund 
(tabel 7.12). 

Verondersteld werd dat de/e relatie eveneens sterker zou worden naar
mate de ouders zelf meer /ouden roken. Ook deze veronderstelling werd 
ondersteund (tabel 7.13 ). Al met al zijn de aanwijzingen, dat cen ouder
lijk rookverbod als discriminerend wordt ervaren (vooral als de ouders 
zelf roken) en daardoor een averechts effect kan hebben, tamelijk sterk. 
De bevinding dat jongeren meer stoppen (tussen tl en t2) onder een 
ouderlijk rookverbod werd deels verklaard door rookfrequentie. Alleen 
bij diegenen die niet dagelijks roken bleek men significant meer gestopt 
onder een ouderlijk rookverbod (tabel 7 10.) 

B. Hypothesen mb t. de invloed van 'peergroups' 

H6. In groepen waar relatief velen roken zal roken ook vaker als teken van 
volwassenheid gezien worden dan in groepen waar weinig gerookt wordt. 
(Ter toetsing van de sociale roltheorie.) In tabel 7.33. blijkt een signifi
cante doch zeer zwakke relatie (y = 06, ρ < 05) 

H7. In groepen waarin aan roken relatief sterk een groepsintegratiefunctie 
wordt toegeschreven (roken is gezellig, goed voor contacten met ande
ren), zal de relatie tussen gaan roken en roken gezellig achten sterker zijn 
dan in groepen waar de groepsintegratiefunctie in veel mindere mate 
wordt onderschreven. (Ter toetsing van de theorie omtrent de groepsinte
gratiefunctie van roken.) Deze hypothese werd in de data niet onder
steund (tabel 7.34.) 

H8. Niet-rokers die lid zijn van een groep met een sterk pro-rookklimaat, 
zullen relatief frequenter beginnen met roken dan met-rokers, die hd van 

257 



een groep met een zwak pro-rookklimaat of anti-rookklimaat zijn. H8 is 
geformuleerd als hypothese welke min of meer op zou gaan als een of alle 
theorieën die geformuleerd zijn omtrent groepsinvloed op zouden gaan. 
Deze hypothese is getoetst zowel voor klassen als eenheid, subgroepen in 
de klas als eenheid en groepen buiten de klas. Ook is de hypothese 
getoetst voor iedere groep onder constanthouding van de invloed van de 
andere groep. Bovendien is hij behalve m.b.t. het voor het eerst roken 
tussen tl en t2 getoetst voor het (weer) gaan roken tussen tl en tl en het 
stoppen tussen tl en t2. Het bleek dat de hypothese w.b. voor het eerst 
roken en (weer) gaan roken voor alle groepen sterk ondersteund werd 
(vgl. tabel 7.20. en 7.21.). 
De (impliciete) hypothese dat men minder zou stoppen naarmate meer 
vrienden roken werd slechts duidelijk ondersteund voor vriendengroepen 
buiten de klas. Bij constanthouding bleek dat de invloed van de klas als 
groep nagenoeg geheel verdwijnt onder constanthouding van het rookkli-
maat van de cliques in de klas. De invloed van het rookklimaat in de 
cliques en dat van peer groups buiten de klas blijft onder wederzijdse 
constanthouding grotendeels bestaan al blijkt dat de invloed van de ene 
groep t.o.v. de andere het sterkst is indien het percentage rokers in de 
andere groep laag is (vgl. 7.22., 7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27.). De 
invloed van de peer groups ligt vooral op voor 't eerst roken en (weer) 
gaan roken en zwakker (hoewel voor peer groups buiten de klas signifi
cant) op stoppen. Dit wordt ook met additionele informatie uit de vra
genlijst ondersteund (eerste sigaret gekregen van wie en stopredenen, vgl. 
tabel 7.32.b. en par. 7.3.2.3. ad 2 en ad 3). 
Besloten werd op grond van deze analyseresultaten alleen nog vrienden
groepen buiten de klas en subgroepen in de klas in de verdere analyse te 
betrekken. 

Rokers die lid zijn van een groep met een sterk pro-rookklimaat zullen 
relatief vaker meer gaan roken dan rokers die lid zijn van een groep met 
een zwak pro-rook of anti-rookklimaat. Deze hypothese werd in de data 
niet ondersteund (vgl. tabel 7.30.). 

In groepen waar de leiders roken zal relatief vaker een pro-rookklimaat 
heersen dan in groepen waar de leiders niet roken. 
Deze hypothese was door logische implicaties niet direct toetsbaar (zie 
par. 7.3.2.5.1.) en bleek herleidbaar tot Hl 1. 

In groepen met een pro-rookklimaat zullen niet-rokende leden lagere 
posities innemen. Het omgekeerde geldt voor groepen met een anti-rook
klimaat. Deze hypothese werd slechts ondersteund voor groepen met een 
pro-rookklimaat (vgl. tabel 7.37.). 



Hl 2 In groepen waarvan de leiders (hogeren in status) roken zullen met-rokers 
op den duur relatief vaker ook gaan roken dan in groepen waar de leiders 
niet roken Deze hypothese werd in sterke mate ondersteund (tabel 
7 38) Onder controle van het percentage rokers in de clique bleef de 
relatie, zij het wat zwakker, bestaan 

H13 In groepen met een pro-rookkhmaat zal een positieve samenhang optre 
den tussen het aangeboden krijgen van sigaretten en status in de groep In 
groepen met een anti-rookklunaat zal de relatie afwezig dan wel negatief 
zijn 

Deze hypothese was oorspronkelijk bedoeld om de ruiltheone van rook
gedrag te toetsen (jongeren roken omdat de sigaret de functie van ruil 
middel in interpersoonlijk contact vervult) Deze hypothese wordt in de 
data ondersteund (tabel 7 40 ) 
Een impliciete hypothese ter toetsing van de ruiltheone was dat jongeren 
die sigaretten aangeboden krijgen, frequenter zullen gaan roken dan dege 
nen die geen sigaretten aangeboden krijgen Deze hypothese wordt onder 
steund (tabel 7 36 ) 

H14 In groepen met een pro-rookklimaat zal een positieve samenhang optre 
den tussen het aanbieden van sigaretten en de status in de groep In 
groepen met een anti-rookklunaat zal geen of eerder een negatieve samen 
hang optreden 
Deze hypothese wordt niet duidelijk ondersteund Hoewel de samenhan 
gen in de verwachte richting zijn, zijn ze met significant (tabel 7 41) 

Hl 5 Leiders (personen met hogere status) in groepen met een pro rookklimaat 
zullen gewoonlijk op een vroegere leeftijd begonnen zijn met roken dan 
andere leden van de groep 
Deze hypothese wordt zwak ondersteund in de data (vgl tabel 7 43 ) 

H16 Leiders die roken komen relatief vaker uit een ouderlijk gezin met een 
sterk pro-rookklimaat dan rokende met-leiders 
Deze hypothese wordt in de data ondersteund (tabel 7 42 ) 

Hl 7 Geslacht en rookgedrag vormen segregatiecnteria voor peer groups 
Deze hypothese wordt voor wat betreft geslacht zeer sterk ondersteund 
Wat betreft rookgedrag wordt deze met ondersteund (vgl tabel B6 en B7 
in de bijlagen) 

С Hypothesen m b t de invloed van sociaal structurele factoren 

Hl 8 Op grond van reeds eerder gevonden samenhangen en vroegere onderzoe
kingen verwachten we een grotere rookincidentie 
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a bij jongens op jongere leeftijd (t/m 13 |aar) 
bij meisjes op oudere leeftijd ( 14 jaar en ouder) 

H 18a wordt ondersteund voor het eerste en niet voor het tweede deel 
(tabel 7 46) 
b naarmate men ouder is 
M 18b wordt ondersteund (tabel 7 46 ) 
с bij lagere SES van de ouders 
1118c wordt ondersteund (tabel 7 50 ) 
d bij leerlingen op katholieke scholen 
H18d wordt met ondersteund (tabel 7 55) 
e m de stad 
Hl8e wordt niet ondersteund (tabel 7 53 ) 
f in het ¿uiden van het land 
H18f wordt ondersteund (tabel 7 54 ) 
g op LTS vergeleken met MAVO 
h op MAVO vergeleken met H AVO/VWO 
H18g en H18h worden ondersteund (tabel 7 51) 

Daarnaast bleek dat jongens die roken relatief meer sigaretten roken dan 
meisjes die roken Wat betreft verandering in rookgedrag van tl naar tl 
bleek dat geslacht, leeftijd, SES, godsdienstige richting van de school en 
district met of nauwelijks aan veranderingen gerelateerd waren De relatie 
tussen leeftijd en stoppen werd geheel verklaard door verslaving (die 
toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt) 
Daarentegen bleken veranderingen m rookgedrag samen te hangen met 
het opleidingsniveau van de school indien het opleidingsniveau van de 
school lager is rookt men frequenter voor 't eerst tussen tl en t2 en 
begint men frequenter (weer) te roken van tl naar tl Een wat zwakkere 
samenhang bleek er te bestaan tussen urbanisatiegraad van de woonge-
meente en verandering Leerlingen uit plattelandsgemeenten zijn wat 
frequenter gestopt tussen tl en t2, zijn echter ook wat meer (weer) gaan 
roken tussen tl en t2 Leerlingen uit de stad hebben frequenter voor het 
eerst gerookt tussen tl en t2 Tenslotte de relatie tussen SFS en rookge
drag bleek onder constanthouding van schoolsoort bij MAVO en HAVO/ 
VWO leerlingen te verdwijnen Echter bij de LTS bleef deze relatie ge
handhaafd (tabel 7 52 ) 

D Hypothesen met betrekking tot de invloed van psychologische kenmerken 

H19 Extraversie, sociabihteit en impulsiviteit zullen positief gerelateerd zijn 
aan (gaan) roken, terwijl de samenhang met neuroticisme onzeker is H19 
wordt wat roken betreft in de data ondersteund impulsiviteit, sociabili-
teit en extraversie hangen alle positief samen met roken Ook neuroti-
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cisme hangt positief samen met roken Wat betreft gaan roken (voor het 
eerst gerookt tussen tl en t2 en (weer) gaan roken, hiermee blijken 
eveneens alle dimensies positief samen te hangen Significant is de/e rela 
tie in geval van neuroticisme, extraversie (alleen voor wat betreft voor 't 
eerst roken tussen tl en t2) en impulsiviteit (vgl tabel 7 56 ) 

H20 Naarmate iemand meer introvert is zal hij relatief vaker een geïsoleerde 
positie in peer groups innemen 
H20 wordt in de data duidelijk ondersteund (vgl tabel 7 58) 
Hoewel oorspronkelijk niet als hypothese opgenomen is ook de relatie 
tussen sociabihteit en isolement onderzocht Uiteraard is te verwaditen 
dat sociabihteit negatief met isolement samenhangt Dit blijkt inderdaad 
het geval (vgl tabel 7 57) 

H21 Iemand die een geïsoleerde positie inneemt zal relatief frequenter niet of 
minder (gaan) roken (daar luj minder blootstaat aan groepsinvloed) Ge 
bleken is dat naarmate men minder vrienden buiten de klas heeft men 
frequenter met-roker is Dus steun voor deze hypothese wat betreft peer 
groups buiten de klas Isolement in de klas bleek met samen te hangen 
met roken In geen van beide gevallen bleek een significante samenhang 
met verandenngen in rookgedrag (vgl tabel 7 59 ) 

H22 De samenhang tussen extraversie (of sociabihteit) en (gaan) roken zal 
zwakker worden of verdwijnen onder constanthoudmg van het rookkh-
maat in de groep 
Deze hypothese wordt blijkens de tabellen 7 60 t/m 7 6^ ondersteund 
Deze hypothese was opgesteld om na te gaan of de theorie dal groepsfac-
toren de relatie tussen extraversie en roken en tussen sociabiliteit en 
roken meer waarschijnlijk was dan de theorie van verschillende corticale 
stimulenngsbehoeften bij karakterologisch verschillende personen De re
latie tussen neuroticisme en roken en impulsiviteit en roken bleek oven 
gens met verklaarbaar door groepsfactoren 
Veranderingen in rookgedrag van tl naar t2 bleken wat betreft sociabili
teit en extraversie onder constanthouding van groepscondities nauwelijks 
significant voor te komen (bij SOL ibihicit bleken 2 van de 17 onder
zochte samenhangen op 5 procent niveau significant, bij sociabihteit wa
ren er dat 3 op de 17) Enkele significante interactie-effecten bleken op 
te treden bij labiliteit indien 0 procent in de cliques rookt is de correla 
tie met gaan roken en voor 't eerst roken tussen tl en t2 sterk, indien 
1-50 procent of 51-100 procent rookt is de samenhang afwezig (of in 
negatieve richting) (vgl tabel 7 64 ) 

H23 Naarmate men geneigd is schade voor zijn gezondheid te vermijden zal 
men frequenter met dan wel minder (gaan) roken 
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Deze hypothese wordt in sterke mate ondersteund voor wat betreft ro
ken (vgl tabel 7 65 ) Zij wordt met ondersteund voor wat betreft het 
gaan roken Daarentegen blijkt men wel frequenter te stoppen tussen tl 
en t2 naarmate men meer geneigd is schade te vermijden 

H24 Naarmate men gezondheid m sterkere mate als zelf beïnvloedbaar ziet zal 
men frequenter met dan wel minder (gaan) roken 
Daar 'zelf-beinvloedbaarheid van de gezondheid' en 'schadevermijding' 
tot dezelfde dimensie bleken te behoren (vgl de factoranalyse, par 
6 2 2) , is de toetsing van deze hypothese gelijk aan die in de vorige 
(H23) 
Daarnaast is nagegaan of twee andere dimensies in opvattingen over ge
zondheid samenhingen met rookgedrag en veranderingen daarin Hierbij 
bleek dat 'jeugdige onbezorgdheid' positief samenhmg met roken en ne
gatief met stoppen en angst voor ziekte en pijn slechts positief met 
stoppen 
Wat veranderingen in rookgedrag betreft blijken gezondheidsopvattingen 
alleen samen te hangen met stoppen en met met beginnen of (weer) gaan 
roken 

H25 Naarmate men betere schoolresultaten heeft zal men frequenter met dan 
wel minder (gaan) roken 
Blijkens tabel 7 66 blijken schoolprestaties in de verwachte richting sig
nificant met roken samen te hangen Geen significante samenhang is er 
echter met veranderingen tussen tl en t2 

H26 Naarmate men meer ordelijk en net is, zal men frequenter niet dan wel 
(minder) gaan roken 
Ook deze hypothese werd ondersteund (zie tabel 7 66 ) wat betreft 
roken ( p < 0001) 
Er is tevens een positieve relatie met stoppen van tl naar t2 (p < 0001) 
Geen significante relatie werd gevonden met voor 't eerst roken en (weer) 
gaan roken 

E Overige factoren 

H27 Gezien de resultaten in de literatuur verwachten we een positieve samen 
hang met roken van 
a de hoeveelheid zakgeld 
b alcoholgebruik 
с exposure aan rookwarenreclamc 
d roken van leraren op school 
en een negatieve relatie met 
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e sporten 
f. tanden poetsen 
g tv kijken. 
Hoewel niet expliciet in de probleemstelling geformuleerd impliceert par. 
3.5 4. van de probleemstelling een hypothese omtrent de mogelijke in
vloed van voorlichting in het verleden vanuit verschillende bronnen op 
rookgedrag. 
In de analyse zijn de hypothesen opgesplitst in communicatieve en ove
rige en in die volgorde getoetst 

a Wat betreft communicatieve vanabelen 
1. Voorlichting m het verleden is in geval van voorlichting door 

onderwijzers ( L O ) negatief gerelateerd aan rookgedrag en wat 
betreft voorlichting door leraren V.O positief (vgl. tabel 7.68 ). 
Er bleek tevens een positieve relatie tussen kennis van de gevaren 
van roken en voorlichting door onderwijzers (L O ) in het verle
den (vgl. tabel 7 69 ). 
Verondersteld werd dat het negatieve resultaat van voorlichting 
door leraren (V O.) vooral zou optreden indien de leraren zelf 
meestal roken. In tabel 7 69b. werd deze hypothese ondersteund 

2. Massacommumcatief gedrag in het algemeen. Er bleek tegen de 
verwachting (H27g) in een meer positieve dan negatieve samen
hang met t ν -kijken. Echter er bleek ook enige curvilineanteit 
aanwezig zodat rokers zowel frequenter zeer veel als matig kijken 
terwijl met-rokers frequenter veel kijken (vgl tabel 7 72 ) 

3. Er werd eveneens een curvilineaire samenhang gevonden met 
krantlezen Rokers lezen zowel frequenter zeer veel (dagelijks) als 
weinig (minder dan 1 keer per week of bijna nooit) dan met-
rokers Ook met veranderingen in rookgedrag van tl naar t2 blijkt 
een curvilineaire samenhang (vgl. tabel 7 73 ) 

4 Er werd een duidelijk positieve samenhang gevonden tussen ken
nis van slagzinnen en roken, een duidelijke ondersteuning van 
H27c Kennis van rookwarenreclame bleek negatief met stoppen 
tussen tl en t2 en positief met (weer) gaan roken tussen tl en t2 
samen te hangen, 
Geen relatie was er met voor het eerst roken (vgl. tabel 7 76 ) Wij 
leidden hieruit af dat rookwarenreclame waarschijnlijk eerder een 
functie vervult bij het continueren van rookgedrag dan bij het 
initiëren ervan 

b Overige factoren 
- Fr is een positieve relatie tussen krijgen van zakgeld en roken 

(H27a) Naarmate men minder zakgeld krijgt stopt men 
frequenter van tl naar t2 (tabel 7 77 ) 
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Lr is een positieve relatie tussen bierconsumptie en roken (H27b) 
Deze relatie is tamelijk sterk Ook hangt bierconsumptie negatief 
samen met stoppen en positief met (weer) gaan roken en voor het 
eerst roken (tabel 7 78 ) De relatie met stoppen bleek groten
deels verklaarbaar vanuit rookfrequentie 
De relaties met voor het eerst roken en (weer) gaan roken bleken 
enigszins verklaarbaar door percentage rokers in peer groups of 
het in verleiding komen op feestjes 

- br bleek een zwakke doch significante positieve relatie tussen 
roken van leraren op school en rookgedrag door leerlingen (H27d) 
(vgl tabel 7 86 ) Veranderingen in rookgedrag (tl t2) waren niet 
zo sterk aan roken van leraren gerelateerd 

- Lr bleek geen significante relatie tussen roken en veranderingen 
daarin en sportbeoefening Derhalve geen steun voor//27e (vgl 
tabel 7 84 ) 
Er bleek een zwakke negatieve relatie tussen roken en dagelijks 
tanden poetsen, H27j Lr kon geen relatie met veranderingen in 
rookgedrag tussen tl en t2 vastgesteld worden 
Er bleek een sterke samenhang tussen het in verleiding komen op 
feestjes (tl) en het (weer) gaan roken en voor het eerst roken 
tussen tl en t2 

F Hypothesen over de consistentie van houding en gedrag 

H28a Niet rokers met positieve houdingen tegenover roken op tl zullen relatief 
vaker roker zijn op t2 (t3) etc dan niet rokers met negatieve houdingen 
op tl 

H28b Rokers met negatieve houdingen tegenover roken op ti|dstip 1 zullen 
relatief vaker gestopt zijn op t2 (t3) etc dan rokers die roken positief 
waarderen op tijdstip 1 
Daar positieve houdingen tegenover roken blijkens de analyse naar meer
dere dimensies verwijzen ('roken is ongezond', 'roken is gezellig', 'roken 
is stoer'), zijn bovenstaande hypothesen getoetst met betrekking tot elke 
dimensie afzonderlijk Bovendien is H28a getoetst zowel wat betreft het 
't 'voor het eerst roken' tussen tl en 12 als wat betreft het (weer) gaan 
roken van tl naar t2 
H28a wordt ondersteund voor wat betreft 'roken is ongezond' t a ν 
(weer) gaan roken, voor wat betreft 'roken is stoer' t a ν het voor het 
eerst roken (zwak) IJ28a wordt in zeer sterke mate ondersteund zowel 
t a ν het (weer) gaan roken als liet voor het eerst roken bij de dimensie 
'roken is gezellig' (vgl tabel 7 2 ) 
H28b wordt in sterke mate ondersteund wat betreft de dimensie 'roken is 
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gezellig' Wat betreft de dimensie 'roken is stoer' is de richting van liet 
verband juist omgekeerd aan de verwachting (significant) (vgl tabel 7 2) 

H29a De relaties tussen houdmg en gedrag met betrekking tot roken zullen 
meer consistent zijn bij lage sociale druk (b ν een negatieve houding bij 
een negatief rookklimaat) dan bij een sterke sociale druk (b ν een posi
tieve houdmg in een negatief rookklimaat) Er blijkt geen steun voor 
H29a (tabel 7 3 ) 

H29b Bij sterkere bezorgdheid voor de gezondheid zullen houdmg en gedrag 
meer consistent zijn dan bij een zwakkere bezorgdheid voor de gezond
heid Daar hetzelfde in principe geldt voor sterke versus zwakke 'geneigd
heid tot schadevermijdmg' en voor sterke resp zwakke 'angst voor ziekte 
en pijn' is deze hypothese ook t a ν de laatste twee dimensies getoetst 
H29b wordt niet ondersteund m de analyseresultaten (vgl tabel 7 4 ) 

H29c Naarmate men moeilijker het roken kan laten zullen houdmg en gedrag 
minder consistent zijn Deze hypothese werd ondersteund wat betreft de 
dimensie 'roken is ongezond', echter niet wat betreft de beide andere 
dimensies 

7 8 Conclusies m b t de aetiologie van het rookgedrag 

De centrale doelstelling van dit hoofdstuk was meer inzicht te krijgen in de 
factoren en processen welke van invloed zijn op rookgedrag bij jongeren Wij 
hadden hierbij de pretentie het reeds uit andere onderzoeken aanwezige inzicht 
te verbeteren, hetgeen o ι realiseerbaar was door een meer adequate onderzoeks
opzet en het insluiten van zo veel mogelijk relevant geachte factoren Aan het 
eind van dit hoofdstuk maken we de balans op om te zien m hoeverre deze 
pretentie geslaagd is 

Allereerst blijkt dat dit onderzoek, voorzover het vergelijkbaar is met andere 
onderzoeken tot nagenoeg dezelfde factoren komt, welke samenhangen met 
rookgedrag bij jongeren De resultaten van de analyse (op t l) zijn nagenoeg gelijk 
aan de resultaten van de analyse van andere studies, die bijna alle cross-sectional 
van aard zijn Dus rookgedrag van ouders en van broers en zussen, blijken posi
tief samen te hangen met rookgedrag van jongeren op tl 

Daarnaast blijken de volgende factoren eveneens positief met roken op tl samen 
te hangen, percentage vrienden buiten de klas dat rookt, drinken van bier, zak
geld, kennis van slagzinnen uit de rookwarenreclame, neuroticisme, sociabiliteit, 
extraversie en impulsiviteit, onbezorgdheid voor de gezondheid, leeftijd, voor
lichting door ouders, voorlichting door onderwijzers op L O , roken van leraren 
in de klas 
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Een negatieve samenhang treedt op met opleidingsniveau van de school, beroeps
niveau van de vader (SES), orde en netheid, schoolprestaties, schadevermijding, 
angst voor ziekte en pijn, voorlichting door leraren op school, rookverbod van 
ouders, tanden poetsen. 
Een curvi-lineaire samenhang treedt op met krantlezen en t.v.-kijken; matige 
lezers zijn minder frequent roker dan degenen die veel of bijna nooit krantlezen. 
Degenen die veel t.v. kijken roken relatief minder dan degenen die zeer veel of 
weinig of matig kijken. 
Deze opsomming levert op enkele factoren na die elders nog niet onderzocht 
zijn, nauwelijks nieuwe inzichten op. Echter verbetering van inzicht nu is te 
danken aan voornamelijk de volgende aspecten van dit onderzoek, die elders 
afwezig zijn: 
1. het panelkarakter en de daaraan gekoppelde analyse van de individuele 

turnover 
2. het opnemen van de peer group als analyse-eenheid op zijn eigen niveau 

(met name relationele en contextuele analyse). 
1. Op de eerste plaats heeft de analyse van veranderingen in rookgedrag van tl 
naar t2 o.i. belangwekkende nieuwe inzichten opgeleverd. De gedragsveranderin
gen - voor het eerst roken tussen tl en t2, het (weer) gaan roken van tl naar t2 
en het stoppen van tl naar t2 - blijken niet in dezelfde mate door dezelfde 
factoren bepaald te worden. 
Dus factoren die verantwoordelijk zijn voor het voor het eerst roken tussen tl en 
t2 zijn niet noodzakelijk ook de factoren die verantwoordelijk zijn voor de 
continuering van de rookgewoonte (i.e. het stoppen). Zo blijkt dat voor het eerst 
roken en (weer) gaan roken vooral bepaald wordt door peer groups terwijl peer 
groups minder van invloed zijn op stoppen indien men eenmaal rookt. Ook hel 
opleidingsniveau van de school is bepalend voor het (weer) gaan roken en voor 
het eerst roken, terwijl stoppen hiermee nauwelijks samenhangt. Zakgeld en t.v. 
kijken blijken uitsluitend met stoppen samen te hangen en niet met voor het 
eerst roken of (weer) gaan roken. 
Orde en netheid blijken eveneens voornamelijk met stoppen samen te hangen. 
De gezondheidsdimensies (schadevermijding, onbezorgdheid voor de gezondheid 
en angst voor ziekte en pijn) blijken vooral stoppen te beïnvloeden, terwijl deze 
dimensies nauwelijks met voor het eerst roken of (weer) gaan roken samenhan
gen. 

Vermeld moet overigens worden dat liet meest bepalend voor het al dan niet 
gestopt zijn op t2 de mate van verslaving of de rookfrequentie was op tl . 
Een interessante bevinding is voorts dat een rookverbod van de ouders behalve 
dat het 't stoppen enigszins bevordert, het zeer duidelijk ook het voor het eerst 
roken bevordert en dus een boemerangeffect heeft. Dit laatste blijkt in sterkere 
mate het geval te zijn naarmate ouders zelf meer roken. Hiermee wordt de 
discriminatiehypothese in sterke mate ondersteund: deze hypothese houdt in dat 
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jongeren een rookverbod als discriminerend ervaren naarmate de ouders zelf 
meer roken en dat zij als verzet daartegen eerder zullen gaan roken Een eveneens 
opmerkelijke bevinding is dat kennis van slogans uit de rookwarenreclame tot 
minder stoppen leidt en tot frequenter (weer) gaan roken doch geen relaties 
vertoont met voor het eerst roken Dit suggereert dat rookwarenreclame een 
rokenondersteunende en met een rokeninitierende functie vervult Tenslotte 
bierdrmken blijkt zowel met stoppen (negatief) als met (weer) gaan roken en 
voor het eerst roken (positief) samen te hangen Echter de relatie met stoppen 
kon grotendeels door rookfrequentie verklaard worden en de relatie met (weer) 
gaan roken en voor het eerst roken enigszins door peer groupfactoren en het in 
verleiding komen op feestjes 
Wat betreft roken in het gezin dit blijkt nogal complex gerelateerd aan verande-
nngen in rookgedrag Terwijl roken door de vader enigszins het (weer) gaan 
roken en voor het eerst roken bevordert, belemmert het rookgedrag van de 
moeder, broers en zussen in sterke mate het stoppen Het rookgedrag van alle 
gezinsleden (behalve de vader) blijkt veel sterker negatief met stoppen samen te 
hangen dan met (weer) gaan roken en voor het eerst roken Voor het eerst roken 
en het (weer) gaan roken correleert met het rookgedrag van geen enkel gezinslid 
sterk (slechts m enkele gevallen significant) Roken in het gezin is o ι daarom 
meer van invloed op de continuering van de rookgewoonte dan op het initiëren 
ervan 

In dit hoofdstuk is ook consistentie onderzocht tussen houding en gedrag w b 
de drie houdingsdimensies die door ons onderscheiden zijn roken is ongezond, 
roken is stoer/volwassen, roken is gezellig, hierbij bleek vooral de laatste sterk 
met gedragsverandenngen, zowel stoppen als (weer) gaan roken als voor het eerst 
roken, samen te hangen, d w z naarmate men op tl relatief sterker positieve 
aspecten aan roken toekent, stopt men minder frequent, gaat men frequenter 
(weer) roken en rookt men frequenter voor het eerst Consistentie tussen hou
ding en gedrag van tl naar t2 is veel geringer voor de beide andere houdingsdi-
mensies, bij de houdingsdimensie 'roken is stoer/volwassen' zelfs deels tegenge
steld rokers stoppen frequenter naarmate ze roken stoer vinden, terwijl met-
rokers frequenter voor het eerst roken tussen tl-t2 naarmate ze roken stoer 
vinden Wij konkludeerden hieruit dat de geringe consistentie tussen houding en 
gedrag die door anderen geconstateerd wordt te wijten is aan het opnemen van 
alleen de eerste houdingsdimensie (m termen van gezondheid) en niet die welke 
op de positieve aspecten van roken betrekking heeft (roken is gezellig/lekker) 
Dit verwijst naar het belang om de attitude op te vatten als een multidimen 
sioneel concept waann diverse aspecten zijn opgenomen Hetzelfde concludeert 
Crespi (1977) in het kader van de voorspelling van stemgedrag 'The voting 
turnout scale and index demonstrate that instead of thinking of attitudes as 
unitary phenomena, it is empirically more productive to treat them as multi
dimensional systems' (p 288) Opgemerkt moet worden dat de door ons onder-
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scheiden dimensies zich niet laten omschrijven in termen van 'cognition, valua
tion, affect and conation' maar dat ze zich centreren rond inhoudelijke waar
den/concepten die aan roken toegekend worden (misschien wel image compo
nenten te noemen) door de jeugd 

Hiermee zijn in het kort de belangrijkste samenhangen van verklarende factoren 
met veranderingen in rookgedrag weergegeven Duidelijk is dat cross sectional 
studies waann factoren op tl gerelateerd worden aan rookgedrag op t l , met 
adequaat verklaringen kunnen bieden voor roken onder jongeren, voorzover zij 
niet verschillende soorten van gedragsverandering aan verklarende factoren kun
nen relateren Blijkbaar zijn stoppen, (weer) gaan roken en voorliet eerst roken 
verschillende processen welke door verschillende factoren in verschillende mate 
beïnvloed worden, zij vereisen daarom afzonderlijke analyse voor een duidelijk 
inzicht in de factoren welke leiden tot aanvang en continuering van rookgedrag 
onder jongeren 
2 De wijze waarop peer groups in het onderzoek zijn opgenomen heeft eveneens 
belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd Zowel op de vraag welke peer groups 
een rol spelen als de vraag welke processen in peer groups waarschijnlijk verant
woordelijk zijn voor de invloed op rookgedrag zijn in dit onderzoek nader onder
zocht 
Gebleken is dat peer groups (subgroepen) in de klas en peer groups buiten de 
klas beide invloed hebben op (weer) gaan roken en het voor het eerst roken De 
invloed van de klas op roken bleek nagenoeg geheel terug te voeren op de invloed 
van subgroepen in de klas Dus vooral in subgroepen in de klas en met zozeer 
vanuit de klas als geheel wordt invloed op rookgedrag van de leerlingen uitge
oefend 
Nadere analyse van de processen in de peer groups die verantwoordelijk zouden 
zijn voor veranderingen in rookgedrag bracht aan het licht dat de functie van de 
sigaret als rudmiddel in de groep in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de 
bevordering van het roken in de groep De theorie dat roken een uitdrukking is 
van een emancipatiebehoefte de sociale roltheorie - en de theorie waarbij aan 
roken een 'groepsintegratiefunctie' wordt toegekend, bleken niet zo duidelijk in 
de data gesteund te worden 
Nagegaan is hoe de rudfunctie gerelateerd is aan structurele differentiatie binnen 
de peer groups met name aan leiderschap en rookgedrag van de leider De hypo
these dat de leider (die rookt) frequenter sigaretten aangeboden krijgt in ruil 
voor 'verleende diensten' aan de leden van de groep werd ondersteund 
Ook bleek rookgedrag van de groepsleider van invloed op het voor het eerst 
roken en het (weer) gaan roken door de groepsleden Deze invloed bleek relatief 
onafhankelijk van het percentage rokers in de groep (rookklimaat in de groep) 
Tenslotte, de hypothese dat de leider een bemiddelende rol vervult tussen gezin 
van herkomst en de groepsleden vond eveneens enige ondersteuning in de data 
Indien de leider van huis uit besmet' is, is de kans dat hij medegroepsleden 
'besmet' groter dan indien een met leider van huis uit besmet' is 
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Roken blijkt in tegenstelling met geslacht geen duidelijk segregdtietriterium voor 
groepsvorming te zijn Terwijl geslachtssegregatie in practisch alle klassen maxi
maal of bijna maximaal is, is 'rookgedragssegregatie' slechts in enkele klassen 
significant Er is dan ook nauwelijks sprake van groepsvorming op grond van 
roken Zit men echter in een groep waar gerookt wordt en zeker waar de leider 
rookt dan is de kans dat men op den duur gaat roken indien men met-roker is 
zeer groot 
Dat geen groepsvorming optreedt op grond van roken is hierbij extra gevaarlijk, 
doordat bij vermenging van groepen en verandering van groepen met-rokers wel 
ooit ergens in een groep terecht komen waar gerookt wordt en waar men grote 
kans loopt roker te worden Ook wordt de kans groter doordat men meestal lid 
is van meerdere peer groups, dat in een van beide gerookt wordt Deze kans zou 
veel kleiner zijn indien groepsvorming op basis van roken zou geschieden Een 
met-roker derhalve kan moeilijk groepsinvloed ontlopen 

7 9 Implicaties van de resultaten voor de rookbestnjdmg 

De resultaten van de analyse hebben tot enkele nieuwe inzichten geleid in de 
factoren en processen die leiden tot roken с q met-roken bij de jeugd De vraag 
die nu njst is welke implicaties deze resultaten hebben voor de rookbestnjdmg 
onder de jeugd Het is niet mogelijk alle implicaties te overzien Wel kunnen o ι 
enkele direct uit de onderzoeksresultaten afgeleid worden 

1 De nadruk in anti-rookcampagnes die tot nu toe bijna uitsluitend lag op de 
gezondheidsaspecten van roken zou ook op andere aspecten van roken gelegd 
moeten worden Getracht zal moeten worden het 'gezelligheidsimage' с q 
'stoerheidsimage' van roken te ondermijnen 

2 Een ouderlijk rookverbod zal zorgvuldig gehanteerd moeten worden De kans 
op een boemerangeffect is groot, vooral indien de ouders zelf roken Het is 
de vraag of men in het laatste geval niet beter ervan afziet de met-rokende 
jongeren expliciet te verbieden om te gaan roken Bij de reeds rokende 
jongere kan een rookverbod een licht positief effect hebben Van belang is 
wel dat de ouders zelf een goed voorbeeld geven door met te roken 

3 Voorlichting reeds op de lagere school kan gunstig werken, er zou dan echter 
ook veel aandacht besteed moeten worden aan het ondermijnen van het 
'gezelhgheids-, stoerheidsimage' van roken 

4 Bovendien zou het gunstig zijn de niet rokende tevoren te waarschuwen 
tegen de peer groupinvloed waaraan hij bijna onvermijdelijk komt bloot te 
staan 

5 Rookwaren reclame zou, gezien het rokenbevorderende effect, geheel verbo
den moeten worden 

6 De jongere zou bewust gemaakt moeten worden, welke processen in peer 
groups roken bevorderen 

7 Ook ¿ou roken door leraren in de klas afgeraden moeten worden 
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Hiermee zijn de implicaties van de resultaten niet uitputtend weergegeven. Ook 
willen wij hiermee niet suggereren nu 'het antwoord' voor de rookbestrijding 
gevonden te hebben. Daarvoor is het probleem te complex en is het aantal van 
invloed zijnde factoren te groot, nog afgezien van de interactie tussen de facto
ren, welke slechts summier in dit onderzoek onderzocht kon worden. 
Het effectueren van bovenstaande implicaties moet begeleid worden door evalu
erend onderzoek, dat wil zeggen: de juistheid van deze aanbevelingen voor de 
rookbestrijding onder de jeugd zal in onderzoek getoetst moeten worden. Onder 
meer zal daarbij van belang zijn of voorlichting onder sommige condities boeme-
rangeffecten zal hebben. Het volgende hoofdstuk zal gewijd zijn aan het onder
zoeken van het effect van antirookvoorlichting, waarin gewezen wordt op de 
groepsinvloed. Nagegaan wordt of en onder welke condities bedoelde effecten 
dan wel boemerangeffecten optreden. Daarnaast zal aandacht besteed worden 
aan de houding van de jeugd tegenover antirookacties in het algemeen en de 
houding tegenover de in het onderzoek opgenomen 'actie' in het bijzonder. 
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Hoojdstuk 8 
PEER GROUPS EN НЕТ EFFECT VAN 

ANTIROOKINFORMATIE BIJ DE JEUGD 

8 1 Inleiding 

Tot nu toe is uit onderzoek niet gebleken dat antirookinformatie bij jongeren 
enig rokenbestnjdend of rokenbevorderend effect heeft (vgl hoofdstuk 3 en 4) 

Uit de analyse in het vorige hoofdstuk bleek nauwelijks effect van antirookinfor-
matie in het verleden op rookgedrag vaststelbaar, slechts voorlichting door on
derwijzers op de lagere school liet een zij het gering - positief effect zien, 
terwijl voorlichting door leraren bij het voortgezet onderwijs een - zij het even
eens genng- boemerangeffect vertoonde Wat betreft antirookvoorhchting via 
radio of t ν bleek geen verschil in rookgedrag aantoonbaar tussen degenen die 
wel en diegenen die deze voorlichting niet kregen 

Al met al lijkt optimisme over de mogelijke rol van antirookvoorhchting bij 
jongeren niet gerechtvaardigd Een van de mogelijke oorzaken van het geringe 
succes is, dat voorlichting nogal sterk gericht is op de gezondheidsaspecten van 
roken Het is echter met zozeer de wetenschap dat roken slecht is, die (beginnen 
met) roken belemmert als wel de overtuiging dat roken vele positieve aspecten 
bezit (gezellig, goed voor contacten met anderen), die (gaan) roken bevordert 
Het laatste werd in de resultaten van het vorige hoofdstuk minstens plausibel 
Juist hierom ook kan rookwarenreclame o ι een rookgedrag continuerende rol 
vervullen voorzover ze meer gericht is op de positieve aspecten van roken Overi
gens blijkt uit de resultaten niet dat rookwarenreclame ook een rookgedrag 
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initiërende functie vervult Lchtcr er zijn ook andere verklaringsmogelijkheden 
voor de gennge effectiviteit van antirookvoorlichting Zoals die welke in hoofd
stuk 3 aangegeven zijn gennge netto-effecten betekenen op zich met dat ook de 
bruto-effecten gering behoeven te zijn, ook kunnen effecten op gedrag gering zijn 
terwijl ze ten aanzien van houdingen sterker zijn en omgekeerd, het rookklimaat 
m peer groups en de invloed van (het rookgedrag van) de leider kunnen het 
effect van de antirookvoorlichting zowel in positieve zin als negatieve zin beïn
vloeden 
Doel van dit hoofdstuk is na te gaan wat het effect is van de twee reeds eerder 
(vgl hoofdstuk 4 en 5) omschreven benadenngen met antirookinformatie - de 
benadering met en de benadering zonder 'social support1 in de boodschap op 
rookgedrag en houdingen tegenover roken bij jongeren en hoe deze effecten 
mogelijkerwijs gemodificeerd worden door peer groups (variatie in rookklimaat 
en rookgedrag van de leider) Aan de hand van deze analyse trachten we wat 
meer inzicht te krijgen in de mogelijke rol die antirookmformatie bij bestrijding 
van roken bij jongeren kan vervullen en daarnaast ook meer inzicht in het func
tioneren van massacommumcatief bemiddelde informatie in sociale en indivi
duele veranderingsprocessen In het kader van deze vraagstelling achten wij ook 
de houding van de jeugd tegenover antirookvoorlichting in het algemeen en die 
tegenover antirookvoorlichting via de massamedia krant, radio en televisie van 
belang We zullen hierop in de eerste paragraaf nader ingaan 
Behalve aan de hier bedoelde benaderingswijzen zal ook aandacht geschonken 
worden aan de mogelijk met ons experiment interfererende antirookcursus die 
eind augustus 1976 door de NCRV via de televisie uitgezonden werd Bij de 
laatste meting in december 1976 zijn vragen over exposure aan en oordeel over 
de cursus opgenomen 
Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende analyses aan de orde 

1 Analyse van het oordeel van de jeugd zowel over antirookcampagnes in het 
algemeen en die via massamedia als de specifieke 'campagne' in dit onder
zoek (de twee benaderingswijzen) alsook over de NCRV cursus op t ν 

2 Selectieve blootstelling aan, en onthouden van antirookinformatie Is bloot
stelling aan antirookinformatie (beide benadenngswijzen/NCRV-cursus) ger
elateerd aan 'pre-existing views' met betrekking tot roken7 Deze 'pre-exis-
ting views' komen onder meer tot uitdrukking in bestaand rookgedrag en al 
bestaande houdingen tegenover roken (vgl hypothesen H30 en H31) 

3 De meting van de netto en bruto effecten van beide benaderingswijzen op 
lange en korte termijn zowel op rookgedrag als op houdingen tegenover 
roken als op andere met roken gerelateerde zaken (praten over roken, kennis 
van de gevaren) (vgl H44, H45, II46 en H47) 

4 De rol van de peer groups bij de totstandkoming van deze effecten 
a De rol van het 'rookklimaat' in de groep (H31, H32, H33, H48) 
b De rol van cross-pressure (H36), tegengesteld versus identiek rookklimaat 

van verschillende groepen 
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c. De invloed van rookgedrag van de leider (1138). 
d. De rol van geisoleerden (H42a en H42b, H43). 

Я 2. Oordeel ал de jeugd over antirookvoorlichting en antirookacties 

& 2.1. Antirookvoorlichting en antirookacties in het algemeen en via massamedia 

In het kader van de bestrijding van het roken is niet alleen de vraag naar het 
effect van te voeren acties van belang maar ook de daarmee ten nauwste samen
hangende vraag naar de houding van de jeugd ten aanzien van antirookacties 
d.w.z. hoe oordeelt de jeugd over antirookacties en in hoeverre blijkt de jeugd 
dergelijke acties op prijs te stellen. Welke segmenten van de jeugd stellen in 
meerdere of mindere mate prijs op dergelijke acties? Kennis hierover maakt het 
o.m. mogelijk te anticiperen op mogelijke boemerangeffecten. Wanneer de jeugd 
immers blijk zou geven van een algehele antipathie tegenover dergelijke acties 
dan is het de vraag of men dergelijke acties zou moeten voeren. Het gevaar van 
boemerangeffecten is dan al bij voorbaat aanwezig. Het lijkt dan eerder zinvol 
eerst na Ie gaan hoe deze antipathie omgebogen zou kunnen worden of hoe een 
actie zo gevoerd zou kunnen worden dat het effect van de antipathie minimaal 
is. Ook is het in dit kader zinvol na te gaan of antirookvoorlichting verandering 
in het oordeel over antirookacties en antirookvoorlichting zelf in negatieve zin 
met zich brengt. Indien dit het geval is, is dit op zich al een boemerangeffect. 
Door veranderingen in het oordeel onder constanthouding van de experimentele 
condities te bestuderen kan dit laatste in dit onderzoek vastgesteld worden. 

Uit tabel 8.1. blijkt dat er zeer positief geoordeeld wordt dooi de jeugd over 
antirookacties. Er kan zelfs gesteld worden dat er duidelijk behoefte is aan 
antirookvoorlichting, óók via massamedia. Bezien we de (netto)verschillen tussen 
t l , t2 én t3 in oordeel dan blijkt dat er geen groot verschil is tussen deze 
metingen. Opgemerkt moet worden dat de verschillen, al zijn ze niet groot, wel 
significant zijn. 

Er is slechts een lichte tendens tot minder positieve oordelen van tl-t3 waar
neembaar. De gelijksoortige verdelingen suggereren bovendien dat de oordelen 
onderling sterk zullen samenhangen. Uit tabel 8.2. blijkt dat dit inderdaad het 
geval is. 

De bovenvermelde netto-verschillen in oordeel tussen de verschillende metingen 
suggereren eveneens dat er weinig tumover is tussen de metingen. Relateren we 
de oordelen op tl aan die op t2 en die van t2 aan t3 dan blijkt echter dat de 
turnover in oordeel niet gering is. 
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Tabel 8.1. - Frequentieverdelingen van oordeel over antirookacties, over rook-

bestnjders, over de wenselijkheid van het doorgaan van acties en over de wense

lijkheid van meer acties via massamedia (tl, t2 en t3) 

1 oordeel antirookacties 

zeer oneens 
oneens 
eens 
zeer eens 

totaal 

χ 2 = 36,47 d f = 6 p t 0001 

2. oordeel rookbestrijders 

erg onverstandig 
onverstandig 
verstandig 
erg verstandig 

totaal 

X2 = 27,96 df = 6 p*>.0001 

3 wenselijkheid doorgaan acties 

ja 
kan niet schelen 

nee 

totaal 

X 2 = 36,45 dt = 4 ρ «.0001 

4 meer voorlichting via massamedia 

ja 
kan me niet schelen 
nee 

totaal 

X2 = 39,60 df =4 ρ < .0001 

'1 

5 
17 
46 
32 

100(2002) 

4 
10 
55 
32 

101 (1996) 

61 
34 

5 

100(2020) 

55 
38 

7 

100(2002) 

«2 

6 
18 
49 
27 

100(1651) 

3 
11 
58 
28 

100(1655) 

57 
40 

3 

100(1664) 

62 
33 

5 

100(1666) 

t3 

6 
20 
51 
23 

100(1430) 

4 
12 
60 
24 

100(1422) 

52 
44 

2 

100(1437) 

52 
42 

6 

100(1433) 

Tabel 8.2. - Onderlinge relaties tussen oordelen over antirookacties (xj) over 
rookbestrijders (х2І. over de wenselijkheid van doorgaan met acties (xj) en over 
wenselijkheid van voorlichting via massamedia (X4) (gamma's) (tl)* 

"1 
x 2 

"3 
X4 

4 

-
68 

72 

64 

^2 

-
.76 

49 

^3 

70 

X4 

-

Alle samenhangen in deze tabel zijn sigmricanl met een onbetrouwbaarheidsniveau dat 
kleiner is dan 0001 
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Uit tabel 8.3. blijkt dat er toch nog tamelijk grote turnover is in oordelen tussen 
de 3 tijdstippen voorzover de correlaties alle schommelen tussen .55 en .80. 
Bovendien blijkt dat geen verandering is opgetreden als gevolg van de experimen
tele condities: de samenhang tussen de oordelen op verschillende tijdstippen 
blijft onder controle van de experimentele condities hetzelfde, de partiele gam
ma's zijn nagenoeg identiek aan de oorspronkelijke. Dit betekent dat de door ons 
gevoerde 'actie' geen effect heeft gehad op veranderingen in oordelen over anti
rookacties. 
Dat het oordeel over antirookacties een weinig negatiever wordt is derhalve niet 
te wijten aan de door ons verstrekte antirookvoorlichting. 

Tabel H.3. Relaties tussen oordelen over rookbestn/ding op tl en die op t2 en 
tussen oordelen op-t2 en die op t3 onder constanthouding van experimentele 
condities 

e\p condities 

meting 

1 oordeel over .mti-
rookacues 

2 oordeel over rook-
besl rijders 

3 oordeel over de wense
lijkheid van doorgaan 
met acties 

4 oordeel over de wense
lijkheid van antirook-
voorlichting via massa-
medu 

trole AZS AMS og* pg* 

4- '2 _M;^2_M-i2_ _ 

68 62 58 63 63 

61 53 56 57 57 

68 71 64 68 68 

58 58 56 57 57 

trole AZS AWb ogJ pg* 

12^3 _^ - t3 j2 - '3_ _ 

70 69 60 66 66 

63 56 64 62 62 

70 79 78 76 75 

63 64 74 67 67 

*OÏ = oorspronkelijke gamma 
*pg = partiele gamma 

Geconcludeerd kan worden dat de jeugd in sterke mate positief tegenover anti
rookvoorlichting en antirookacties staat maar dat dit oordeel nogal aan wijziging 
onderhevig is (zowel in positieve als negatieve zin). 

8.2.2. Oordeel van de jeugd over de antirookvoorlichting in dit onderzoek en 
antirookvoorlichting op de t.v. 

Het oordeel van de jongeren over de geloofwaardigheid van en de kwaliteit van 
de door ons verstrekte antirookinformatie in beide artikelen is van belang: (1) als 
factor die van invloed is op het mogelijke effect van de communicatie en (2) als 
basis voor adequate rookbestrijding. 
Wat betreft het eerste: een verschillend oordeel over geloofwaardigheid van ieder 
van beide artikelen zou mogelijk basis kunnen zijn voor verschillende effecten; 
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wat betreft het tweede: een verschillend oordeel over beide artikelen kan een 
inzicht geven in de mate waann de betreffende informatie bij de jeugd aansluit. 
In de tabellen 8.4. en 8.5. is het oordeel van de jeugd over de artikelen betref
fende de kwaliteit (vgl. vr. 25 in vragenlijst II) en de geloofwaardigheid (vr. 26 in 
vragenlijst II) weergegeven. Uiteraard gelden deze vragen slechts voor degenen 
die minstens iets van het artikel gezien hebben. 

Tabel 8.4. Kwaliteit van de beide artikelen (experimentele condities) naar het 
oordcel van de jeugd 

^~~~~~~^^^ artikel 

oordeel ^~"~~-^^^^ 
kwaliteit ^ ^ 

goed 

goed noch slecht 

slecht 

zonder 
'social 
support' 

60 

37 

3 

100(358) 

mei 
'social 
support' 

58 

39 

3 

100(401) 

totaal 

59 

38 

3 

100 (759) 

Tabel 8.5. - Eerlijkheid van de beide artikelen naar het oordcel van de jeugd 

^ " ^ - - ^ ^ ^ artikel 

oordeel ~-^^^^ 
eerlijkheid ^ ~ " - - - ^ ^ 

zeker wel 

misschien wel 

misschien niet 

zeker met 

zonder 
'social 
support' 

42 

50 

4 

4 

100(355) 

met 
'social 
support' 

40 

49 

6 

5 

100(401) 

totaal 

41 

50 

5 

4 

100(756) 

Uit deze tabellen blijkt dat er slechts weinig jongeren zijn die echt negatief 
(slecht, zeker niet eerlijk) over de artikelen oordelen. De percentages volgen de 
trend van het oordeel over antirookvoorhchting in het algemeen. Hetzelfde geldt 
voor de percentages met betrekking tot het oordeel over de antirookcursus van 
de NCRV. Van degenen, die een of meer afleveringen (totaal 6) gezien hebben 
oordeelt slechts 6 procent duidelijk negatief (tabel 8.6.). 

Geconcludeerd kan worden dat noch het oordeel over antirookvoorhchting in 
het algemeen noch het oordeel over enkele specifieke vormen van antirookvoor
lichting aanleiding zijn om te 'eronderslellen dat boemerangeffecten al bij voor
baat zullen optreden. In feite Lui afgeleid worden dat er onder de jeugd een 
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Tabel 8.6. Oordeel гаи de jeugd over de kwaliteit van de NCR V cursus op de 
t.v. 

oordcel cursus 

goed 

goed noch slecht 

slecht 

54 

40 

6 

100(3^5)* 

* Het totaal heett betrekking op degenen die minstens 1 atlevering van de cursus gezien 
hebben en hun oordeel hebben gegeven 

behoefte bestaat aan antirookvoorlichting voorzover een positieve houding er 
tegenover hiervoor een indicatie is. 

8.3. Selectieve blootstelling aan en onthouden van antirookinformatie door jon
geren 

In deze paragraaf gaan we na m hoeverre mogeli|k processen van selectieve expo
sure en retentie werkzaam zijn (vgl. ook H30 en H31 ). 
/. Selectieve exposure 
Het proces van selectieve exposure houdt in dat men /ich slechts aan informatie 
blootstelt welk overeenkomt met de opvattingen, belangstellingen en houdingen 
die men heeft, en gedrag dat men praktiseert. Te verwachten is derhalve dat 
rokers zich minder aan antirookinformatie zullen blootstellen, /eker wanneer 
hun houding tegenover roken erg positief is (consonante cognities m.b.t. roken) 
(vgl. H30). Dit betekent dat rokers (tl) minder frequent de beide artikelen met 
antirookinformatie zullen le/en dan met-rokers en dat rokers met een positieve 
houding tegenover roken deze minder frequent zullen le/en dan rokers met een 
negatieve houding. Ook zullen zij zich in mindere mate aan de antirookcursus 
van de NCRV blootstellen. In tabel 8.7. en tabel 8.8. zijn de relaties van het 
lezen van de artikelen en exposure aan de antirookcursus op t.v. met rookgedrag, 
rookfrequentic en houdingen tegenover roken weergegeven. 

Uit de resultaten blijkt dat rokers zich eerder geneigd zijn aan antirookinforma
tie bloot te stellen (sterk significant voor w.b. de antirookcursus op t.v.; niet 
significant voor het lezen van de kranteartikelen). Deze resultaten zijn dus omge
keerd aan de verwachting dat niet-rokers zich meer zouden blootstellen. Echter 
wel blijkt dat degenen die dagelijks roken wat minder frequent de artikelen lezen 
dan degenen die niet iedere dag roken. In feite is het percentage (dat zich 
blootstelt) van degenen die dagelijks roken gelijk aan dat van de niet-rokers. Ook 
blijkt dat naarmate men roken slecht acht minder frequent de artikelen leest. 
Hoewel deze relatie zwak is, is zij wel volgens verwachting. Geen samenhang 
treedt op tussen exposure aan de t.v.-cursus en 'roken ongezond achten' evenmin 
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Tabel 8 7 Exposure aan artikelen met antirookinformatie naar al dan niet 
roken, rookjrequentie en houdingen tegenover roken 

artikel gelezen 

rookt tegenwoordig ja 
( t i ) nee 

rookt dagelijks ja 
(rokers) (Ι ι ) nee 

'roken ongezond' sterk 
d l ) matig 

zwak 

'roken stoer' sterk 
(tj) matig 

zwak 

'roken gezellig' sterk 
( t l ) matig 

zwak 

ja 

86 
81 

81 
91 

81 
84 
87 

82 
83 
84 

83 
85 
81 

nee 

14 
19 

19 
9 

19 
16 
13 

18 
17 
16 

17 
15 
19 

totaal (N) 

100(252) 
100(657) 

100(216) 
100 ( 35) 

100(371) 
100(342) 
100(178) 

100(280) 
100(290) 
100(321) 

100(262) 
100(291) 
100(338) 

NS 

chikw = 5 12 
ρ «. 05 

y = - 13 
p « 05 

y = - 0 4 

NS 

y = 04 
NS 

Tabel 8 8 hxposure aan de antirookcursus op t ν naar al dan met roken, 
rookjrequentie en houdingen tegenover roken 

exposure aan NCRV 

antirookcursus (aantal geziene 
afleveringen) 

rookt tegenwoordig ja 
(t2) nee 

rookt dagelijks ja 
(rokers) (12) nee 

'roken ongezond' sterk 
»2) matig 

zwak 

'roken stoer' sterk 
(t2) matig 

zwak 

'roken gezellig' sterk 
(t2) matig 

zwak 

geen 
afl 
ge
zien 

69 
81 

70 
68 

76 
80 
75 

79 
76 
78 

73 
80 
79 

1 art 
ge
zien 

8 
9 

9 
7 

9 
8 
9 

8 
10 
8 

10 
8 
8 

2 of 
meer 
afl 
gezien 

23 
11 

21 
26 

15 
12 
16 

13 
14 
14 

18 
12 
13 

totaal (N) 

100(370) 
100(976) 

100(202) 
100(164) 

100(516) 
100 (482) 
100(330) 

100(335) 
100(445) 
100(548) 

100(414) 
100(424) 
100 (490) 

y = 31 
p<= 001 

y = 00 
NS 

y = 00 
NS 

y = 01 
NS 

y = - 12 
ρ « 01 

tussen exposure aan de t.v.-cursus en rookfrequentie; ook geen relatie blijkt er 
tussen 'roken stoer achten en lezen van artikelen en roken stoer achten en 
exposure aan de tv-cursus. Tenslotte blijkt geen relatie tussen de derde hou
dingsdimensie 'roken gezellig' en de exposure aan beide artikelen ben zwakke, 
doch significante samenhang is er tussen roken 'gezellig achten' en exposure aan 
de t.v.-cursus. Deze samenhang is evenwel met in de voorspelde richting men 
heeft juist relatief meer exposure indien men roken 'gezellig' acht 
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Uit bovenstaande resultaten kan afgeleid worden dat zo er al selectieve exposure 
aan antirookinformatie is, deze tendens zwak is en niet altijd in de voorspelde 
richting 
Nagegaan is of selectieve exposure op grond van de houdingsdimensies bij rokers 
mogelijk sterker с q anders is dan bij met-rokers Daartoe is de relatie tussen 
exposure en houdingsdimensies onder constanthoudmg van rookgedrag bestu
deerd 

Ook uit tabel 8 9 en tabel 8 10 blijkt niet, dat selectieve exposure op grond van 
houdingsdimensies sterk is Alleen de relatie tussen de houdingsdimensies 'roken 
is ongezond' en exposure aan de t ν cursus bij rokers is conform de verwachtin
gen de exposure aan de t ν -cursus is groter voor rokers die m sterke mate roken 
ongezond vinden 

Tabel 8 9 Exposure aan de krantenartikelen met antirookinformatie naar de 
houdingsdimensies onder constanthouding van rookgedrag 

mokt tegenwoordig (tj) 

houdingsdimensie 

1 rokt η ongtzond (ц ) 
artikel nelczen (N) 

> s 
2 roken stoer (ij ) 

artikel Ktlezen 

s s 1 
3 roken CL/cIlig (ti) 

artikel gcle¿en 
y s 

.μ 
sterk matig zwak 

83 ( 46) 90(111) 83 (95) 
07 NS 

81 ( 68) 89 (101) 86 (81) 
13 NS 

Γ "i 

84(151) 88 ( 74) 93(27) 
22 NS 

nee 

sterk inaila zwik 

80(325) 81 (231) 90 ( 83) 
Π NS 

83(212) 80(187) 83(240) 
00 NS 

81 ( U I ) 84(217) 80(311) 
05 NS 

Tenslotte is voor rokers nog nagegaan of degenen die zeker willen stoppen zich 
mogelijk in sterkere mate aan antirookinformatie blootgesteld hebben dan diege
nen die niet zeker willen stoppen Degenen die willen stoppen zijn duidelijk m 
een meer dissonante situatie, waarin de behoefte aan hulp in de vorm van anti-
rookmformatie welkom zou kunnen zijn als middel om hen te helpen stoppen en 
de dissonantie op te lossen Uit tabel 8 11 blijkt dat t a v het lezen van beide 
artikelen geen selectieve exposure op grond van het willen stoppen optreedt Wel 
blijkt die selectiviteit significant op te treden bij de exposure aan de t ν -cursus 
Significant meer jongeren die op t2 zeker wel wilden stoppen hebben minstens 1 
aflevering van de antirookcursus op t ν gezien dan jongeren die niet zeker wilden 
stoppen Het verschil is echter niet groot 

Selectieve exposure aan antirookinformatie op grond van predisposities m b t 
roken in gedrag en houding blijkt bij jongeren slechts m geringe mate vaststel-
baar Het blijkt bovendien dat deze zich wat meer in geval van de t ν cursus 
voordoet dan bij beide artikelen Als verklaring hiervoor zou aangevoerd kunnen 
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Tabel 8.10. exposure antirookcursus t. ν. naar houdingsdimensies tegenover 

roken onder constanthouding van rookgedrag 

rookt tegenwoordig (t2) 

houdingsdimensies 

/. "roken ongezond'(\2) 

aantal geziene afleveringen 
geen 
1 
2 of meer 

totaal 
N 

y. s 

2. 'roken stoer' (t2) 

aantal geziene afleveringen· 
geen 
1 
2 of meer 

totaal 
N 

y.s 

3 'roken gezellig' (Ij) 

aantal geziene afluvenngen. 
geen 
1 
2 of meer 

totaal 
N 

y, S 

ja 

sterk 

54 
5 

41 

100 
(59) 

18 

76 
5 

19 

100 
(83) 

.02 

67 
8 

25 

100 
(216) 

06 

matig 

71 
10 
19 

100 
(119) 

ρ < .025 

62 
12 
27 

100 
(120) 

NS 

74 
7 

19 

100 

Л 27) 
NS 

zwak 

72 
7 

21 

100 
(189) 

71 
7 

23 

100 
(164) 

58 
8 

33 

100 
(24) 

nee 

sterk 

79 
9 

11 

100 
(457) 

05 

80 
9 

11 

100 
(252) 

.01 

79 
11 
10 

100 
(198) 

00 

matig 

83 
8 
9 

100 
(363) 

NS 

81 
9 

10 

100 
(325) 

NS 

82 
9 
9 

100 
(297) 

NS 

zwak 

79 
10 
11 

100 
(141) 

81 
8 

II 

100 
(384) 

80 
8 

12 

100 
(466) 

Tabel 8.11. - Exposure aan de beide artikelen en de antirookcitrsus op t.v. naai 
willen stoppen (tl en t2)* met roken door jeugdige rokers 

willen stoppen 

willen stoppen (t¡¡ 
1. heeft artikel gelezen 

S 

willen stoppen (t2) 
2 heeft minstens 1 jflevermg 

van de tv-cursus gezien 
S 

misschien misschien/ 
zeker wel wel zeker niet totaal 

78(69) 78(152) 77(43) 78(264) 
NS 

42(72) 28(228) 29(69) 31(369) 

p < .02 

Daar willen stoppen op t l voorafgaat aan exposure aan beide artikelen en willen stoppen 
op t2 aan de antirookcursus, is m het eerste geval de meting op t l en het tweede geval de 
meting op t2 van toepassing 
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worden dat de toediening van beide artikelen kunstmatig is terwijl exposure aan 
de televisie cursus 'real life' exposure is Het is de vraag of andere factoren 
mogelijk beter de exposure aan antirookinformatie kunnen verklaren We denken 
hierbij aan de houding tegenover antirookinfonnatie m het algemeen, de lees-
frequentie van de krant, of de exposure aan de t ν 
Te verwachten is dat een negatieve houding tegenover antirookinformatie ш het 
algemeen, het minder frequent krantlezen een geringere exposure aan beide arti
kelen betekent Een meer negatieve houding tegenover antirookinformatie en 
geringere t ν exposure zal een geringere exposure aan de antirookcursus op t ν 
betekenen 
In tabel 8 12 is de relatie tussen frequentie van krantlezen en het lezen van de 
artikelen weergegeven 

Tabel 8 12 Lezen ι an de artikelen naar frequentie krantlezen 

lrei|iicntie krantlezen 

lezen artikelen 
1 gelezen 
2 niet gelezen 

totaal 

y/s 

it.de re 
dat 

87 
13 

100(321) 

7 І6~ 

3 5ч 
per week 

83 
17 

100(220) 

p < 01 

1 2\ 
per week 

80 
20 

100(191) 

minder dan 
I \ per week 

80 
20 

100(120) 

(bijna) 
noon 

77 
23 

100(47) 

Naarmate men frequenter de krant leest (tl) heeft men ook frequenter de artike
len gelezen (t2) Er blijkt geen verband tussen oordeel over antirookmformatie in 
het algemeen op tl (oordeel over antirookacties, oordeel over rookbestnjders, 
oordeel over gewenstheid van doorgaan van antirookacties) en het gelezen heb
ben van beide artikelen op t2 Echter er blijken significante relaties tussen oor
deel over antirookinformatie in het algemeen op t2 (vastgesteld na de 'toedie
ning' van de artikelen) en het gelezen hebben van beide artikelen (vgl tabel 
8 13) 

Zoals we reeds eerder aangetoond hebben is de verandering in oordeel over 
antirookacties niet te wijten aan de experimentele condities, zodat aangenomen 
moet worden dat de gevonden relaties duiden op een sterkere exposure bij een 
meer positieve houdmg tegenover de rookbestnjding in het algemeen ook al is 
deze houding - korte tijd later gemeten 

Enige selectieve exposure op grond van frequentie van het krantlezen en het 
oordeel over antirookinformatie in het algemeen is wel opgetreden, echter rela
ties zijn niet sterk Te verwachten is echter o ι dat in 'real life' situaties de relatie 
tussen exposure aan antirookinformatie sterker gerelateerd zal zijn aan de 
frequentie van het krantlezen dan m dit experiment het geval zal zijn, voorzover 
de artikelen van de kranten en het wijzen op het artikel erin kunstmatig is De 
blootstelling aan de antirookcursus op de t ν is daarentegen wel 'real life' expo-
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Tabel 8 13 Lezen van de artikelen naar oordeel over antirookbestn/ding in het 
algemeen 

1 oordeel antirookacties 

d l ) 

artikel gelezen (N) 

y/s 

2 oordeel rookbestrijders 

(4) 

artikel gelezen (N) 

Y/S 

3 oordeel doorgaan 
acties ( t i ) 

artikel gelezen (N) 

y/s 

zeer oneens 

71 (48) 

13 

erg on
verstandig 

68(22) 

19 

ja 

86(523) 

27 

oneens 

81 (158) 

р ч 05 

on
verstandig 

73(90) 

р ч 01 

kan me 
niet schelen 

78(354) 

ρ ^ 001 

eens 

84(453) 

verstandig 

84 (531) 

nee 

75 (28) 

zeer eens 

85 (241) 

erg 
verstandig 

85 (258) 

Tabel 8 14 Aantal geziene afleveringen van de t ν -cursus naar exposure aan 
t ν m het algemeen 

exposure aan tv in het 
algemeen 

aantal geziene afleveringen van 
de antirookcursus op tv 

geen enkele 
een 
twee ol meer 

y/s 

gering tot 
matig 

81 
6 

13 

100(267) 

sterk 

81 
7 

12 

100(413) 

zeer sterk 

72 
10 
17 

99(703) 

totaal 

77 
9 

15 

101 (1383) 

18 p « 001 

sure zodat we hiermee vergelijkingen kunnen trekken De blootstelling aan de 
t v.-cursus is inderdaad sterker naarmate t.v.-exposure hoger is (tabel 8 14.) 

Uit de tabel blijkt dat vooral jongeren met zeer sterke exposure frequenter een 
of meer uitzendingen van de cursus gezien hebben Het oordeel over antirook
acties in het algemeen (op t2) bleek met met kijken naar de antirookcursus 
samen te hangen. 

Selectieve exposure op grond van oordeel over anti rookacties in het algemeen 
bhjkt derhalve slechts met het lezen van de artikelen en met met kijken naar 
t v.-cursus samen te hangen 

De stelling dat selectieve blootstelling m real life situaties groter zou zijn dan in 
onze relatief kunstmatige situatie blijkt m dit geval niet bevestigd te worden m 
de resultaten er blijkt zowel m geval van het zien van antirookcursus als in geval 
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Tabel 8.15 — Herinnering van de titel van het artikel naar rookgedrag 

rookgedrag (tj) 

herinnering titel van het 
artikel 

precies goed 
ongeveer goed 
geheel fout 

to taal 

y/s 

rookt 

42 
7 

51 

100(191) 

rookt niet 

54 
4 

42 

100(553) 

totaal 

51 
5 

44 

100(744) 

- .20 p- i 01 

van het lezen van de artikelen een zwakke relatie met exposure aan het medium 
in het algemeen. 

2 Selectieve retentie 
Het proces van selectieve retentie houdt in dat slechts die informatie onthouden 
wordt welke strookt met 'existing views', bestaande houdingen en opvattingen 
en gedrag, i.e. m.b.t. roken. 
Op grond hiervan verwachten we dat rokers met een positieve houding tegenover 
roken minder goed de titel van een antirookartikel zullen onthouden dan rokers 
met een negatieve houding of niet-rokers(H31). Uit tabel 8.15. blijkt dat rokers 
significant minder vaak de titel van het artikel goed weergeven dan de niet-
rokers. 

Niet-rokers herinneren zich (na een week) de titel van het artikel beter dan 
rokers (hetgeen in overeenstemming is met de hypothese). Er bleek bij rokers 
geen significante samenhang tussen de herinnering van de titel van het artikel en 
de houdingsdimensie 'roken ongezond' en 'roken gezellig'; wel bleek een signifi
cante samenhang tussen roken stoer/volwassen achten en de herinnering van de 
titel van het artikel. Deze samenhang is matig en treedt alleen bij rokers op: men 
onthoudt naarmate men roken stoer/volwassen acht, minder goed de titel van 
het artikel (tabel 8.16.). Voorzover roken stoer/volwassen achten een positieve 
houding tegenover roken betekent is deze bevinding in overeenstemming met 
hypothese H31. 

Resumerend: Met betrekking tot het proces van selectief onthouden — in over
eenstemming met bestaand gedrag en houdingen — blijkt, dat dit evenals het 
proces van selectieve exposure slechts in beperkte mate voorkomt. Rokers, resp. 
rokers die roken stoer/volwassen vinden onthouden de titels minder goed dan 
niet-rokers resp. rokers die roken niet stoer/volwassen vinden. Geen relatie treedt 
op met de andere houdingsdimensies. Dit resultaat ¡s ook nauwelijks in overeen
stemming met het resultaat van de studie van Caramanica e.a. (1974) die vonden 
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Tabel 8 16 Herinnering van Je titel van het artikel naar roken stoer/volwassen 
achten onder constanthouding van al dan niet roken (tl) 

rookgedrag ( t i ) 

roken stoer/volwassen (t)) 

herinnering van de titel van 
hc 1 artikel 

1 ргеиеь goed 
2 ongeveer goed 
3 geheel foul 

totaal 
N 

y/s 

rookt 

sterk matig zwak 

29 42 52 
4 7 9 

67 51 39 

100 100 100 
(51) (74) (66) 

30 ρ <. 01 

rookt niet 

sterk matig zwak 

56 52 54 
3 3 6 

41 45 40 

100 100 100 
(177) (156) (206) 

01 NS 

dat onthouden van antirookinformatie positief gerelateerd was aan een aversie 
van sigarettenrokers Echter aversie van sigarettenrokers is een iets anders gedefi
nieerde variabele Er is derhalve slechts zwakke steun voor H31 
Conclusie Gezien de resultaten van de analyse in deze paragraaf kan geconclu
deerd worden dat selectieve exposure aan en selectief onthouden van antirook-
informatie bij jongeren ten hoogste slechts in een geringe mate voorkomt, uiter
aard voorzover het de exposure aan de t ν -cursus en de exposure aan de experi
mentele factoren (de beide artikelen) betreft 

De processen van selectieve exposure en selectieve retentie kunnen derhalve 
nauwelijks verantwoordelijk geacht worden voor het gering effect van antirook
informatie 

3 Selce ticì e evaluatie 
Hoewel de rol van selectieve perceptie in het onderzoek met direct toetsbaar is, 
kan het oordeel over kwaliteit en eerlijkheid van de antirookinformatie o ι een 
indicatie zijn voor een verschillend percipieren of (eerder) evalueren van de 
informatie De roker kan zich aan de implicaties van de tekst onttrekken door 
deze negatief te beoordelen of door deze als ongeloofwaardig/onjuist aan te 
merken 
In tabel 8 17 en 8 18 zijn de relaties tussen rookgedrag, houdingen tegenover 
roken en het oordeel over beide artikelen weergegeven In tabel 8 19 zijn de 
relaties tussen rookgedrag en houdingen tegenover roken en het oordeel over de 
antirookcursus op de t ν weergegeven 

Uit deze gegevens blijkt dat oordeel over de kwaliteit en/of de eerlijkheid van de 
geboden informatie sterk gerelateerd is aan het rookgedrag en de houdingen 
tegenover roken indien men rookt, roken minder slecht acht voor de gezond 
heid en roken gezellig vindt oordeelt men minder positief over de geboden 
informatie Dit duidt er op dat men de informatie selectief evalueert d w z het 
effect tracht te weerstreven door de informatie als 'slecht' of 'onjuist' af te doen 
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Tabel 817 Oordeel kwaliteit artikel naar wokgedrag en houdingen tegenover 

roken (tl) 

oordeel artikel 

rookt tegenwoordig ja 
nee 

rookt dagelijks ja 
nee 

'roken ongezond' sterk 
matig 
zwak 

'roken stoer' sterk 
matig 
zwak 

'roken gezellig' sterk 
matig 
zwak 

goed 

41 
67 

36 
44 

69 
60 
40 

64 
54 
60 

49 
58 
69 

goed 
noch 
slecht/ 
slecht* 

59 
33 

64 
56 

31 
20 
60 

36 
46 
40 

51 
42 
31 

totaal 

100(223) 
100 (557) 

100(105) 
100(117) 

100(311) 
100(298) 
100(160) 

100(244) 
100(245) 
100(280) 

100 (228) 
100 (252) 
100(289) 

y/s 

- 4 9 
ρ « 0001 

- 17 
NS 

33 p c 001 

NS 

- 27 p « 0001 

* vanwege de geringe trequentie van de categorie 'slecht' is deze categorie bij 'goed noch 
slecht' getrokken 

Tabel 8 18.- Oordeel over eerli/klieid artikel naar rookgedrag en houdingen 

tegenover roken (tl) 

oordeel eerlijkheid 

rookt tegenwoordig ja 
(tj) nee 

rookt dagelijks ja 
(t i) nee 

'roken ongezond' sterk 
Oi) matig 

zwak 

'roken stoer' sterk 
(tj) matig 

zwak 

'roken gezellig' sterk 
( t | ) matig 

zwak 

zeker 
eer
lijk 

29 
46 

30 
27 

49 
38 
29 

38 
40 
43 

32 
41 
48 

niet 
(zeker 
eer 
hjk 

71 
54 

70 
73 

51 
62 
71 

42 
60 
57 

68 
59 
52 

totaal 

100(219) 
100(558) 

100(105) 
100(117) 

100(312) 
100 (295) 
100(159) 

100(243) 
100 (244) 
100(279) 

100(227) 
100(251) 
100 (288) 

y/s 

- 35 
p < 0001 

07 
NS 

23 ^ ^ 

V < 0001 

04 

. ^ N S 

2 3 ^ ^ - - - ' 

ρ « 0001 
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Tabel 8 19 Oordeel kwaliteit t ν cunus naar rookgedrag en houdingen tegen

over roken (t2) 

oordeel tv cursus 

rookt tegenwoordig ja 
(12) nee 

rookt dagelijks ja 
(12) nee 

'roken ongezond' sterk 
(t2) matig 

zwak 

'roken stoer' sterk 
(12) matig 

zwak 

'roken gezellig' sterk 

(t l) 1Tlatlë 
zwak 

goed 

39 
65 

42 
34 

66 
53 
41 

65 
45 
56 

46 
56 
64 

niet 
goed 

61 
35 

58 
66 

34 
47 
59 

35 
55 
43 

54 
44 
36 

totaal 

100(118) 
100(190) 

100 ( 64) 
100 ( 53) 

100(122) 
100 ( 98) 
100 ( 84) 

100 ( 75) 
100(105) 
100(124) 

100(116) 
100 ( 89) 
100 ( 99) 

y/S 

48 
p < 0001 

17 
NS 

33 
ρ si 001 

X2 = 7 75 
p < 05 
y = 06 NS 

y = - 2 5 
p « 001 

Conclusie De analyse resultaten duiden op een geringe werking van de processen 
van selectieve exposure aan en selectief onthouden van antirookinformatie De 
werking van de selectieve perceptie kon door de aard van het onderzoek moeilijk 
vastgesteld worden Wel bleek dat duidelijk een selectieve evaluatie van de gebo
den informatie optrad Deze selectieve evaluatie zou mede verantwoordelijk kun
nen zijn voor het optreden van geringe effecten van antirookinformatie bij jonge
ren Door informatie te evalueren kan men zich a.h w onttrekken aan de con
sequenties ervan voor het rookgedrag 

Dit impliceert dat het effect van antirookinformatie ook inderdaad groter zal 
zijn in geval men positief oordeelt over de antirookinformatie 
Men zal frequenter stoppen en minder frequent (weer) gaan roken en voor het 
eerst roken indien men de artikelen goed vindt Deze hypothese zal in een 
volgende paragraaf, waar de effecten van de beide artikelen geanalyseerd zullen 
worden, getoetst worden. 

De bevindingen met betrekking tot selectieve exposure, selectieve retentie en 
selectieve evaluatie zijn in overeenstemming met de conclusie van Sears en Freed-
man (1967) die bij een review van een aantal studies geen eenstemmige resulta
ten konden vinden die feitelijke selectiviteit m exposure bewezen Zij conclu
deerden 'Perhaps resistance to influence is accomplished most often and most 
succesfully at the level of information evaluation than at the level of selective 
seeking and avoiding of information' 
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8.4 Effecten van antirookinformatie op rookgedrag en houdingen tegenover 
roken bij jongeren 

Doel van de7e paragraaf is na te gaan of de door ons verstrekte antirookinforma-
tie (de beide artikelen) effect heeft op veranderingen in rookgedrag, houdingen 
tegenover roken en intentioneel rookgedrag op korte en lange termijn en of 
beide benaderingen mogelijk differentiële effecten te weeg brengen We verwach
ten dat de benadering met 'social support' in de boodschap effectiever 7al /ijn 
dan de benadering zonder 'social support' (vgl H44) 

Ook 7al onderzocht worden of beide benaderingen een verschillend effect heb
ben op het praten over de communicatie met anderen We veronderstelden dat 
de 'social support' benadering door haar gerichtheid op processen in peer groups 
hier meer effect heeft (vgl H45) Om dezelfde reden /ouden ook de personen 
onder de 'social support' conditie /ich beter de titel van het artikel kunnen 
herinneren (1146) Tenslotte, er is geen verschil te verwachten tussen beide bena
deringen m b t het effect op kennis omtrent de gevaren van het roken, voor/o
ver deze in beide artikelen in dezelfde mate aangegeven worden (H47) 

/ Rookgedrag 
Op de eerste plaats gaan we in op de veranderingen in rookgedrag als gevolg van 
de beide artikelen 
In tabel 8 20 zijn de netto-veranderingen in het percentage rokers van tl naar 
t2, van t2 naar t3 en van tl naar t3 weergegeven 

Tabel 8 20 Rookgedrag (ti t2 t3) naar experimentele condities 

I \perimeruck condiiies 

mokt iLKtnuoordip (tj 1 

rookt ttf-cnuoc rdiL i t i ) 

rookt ten.nuoord% (13) 

on t rok ̂ r οι. ρ 

26 (602) ^ 

27 (591) Y 

30(526) ƒ + 3 " 
>-

Volkskrjnl 
Z( ndcr se (.ia 

3 3 ( S 7 4 | > I 

ЗЧСІЗІІ ƒ 

39 (41(1) ƒ 

1 support 

: : > 

Vulkskrjnl 
nu l SOLI il siipporl 

26 16H9I 1 
> +4 1 

30 (57(1) i > 4 

ЗП(503) Γ 

Be/ien we de netto verschillen binnen de drie condities dan valt op dat in 

conditie AZS en de controle conditie tussen tl en t2 geen stijging in het percen

tage rokers optreedt daarentegen is de stijging in de AZS conditie tussen t2 en 

t3 sterker dan in beide overige condities In de conditie AMS stagneert de toe

name zelfs geheel De verschillen in netto verandering zijn echter te gering om 

hierover conclusies over het effect van de benadering te geven Minstens moet 

getracht worden na te geaan hoe dit netto effect tot stand gekomen is of de 

processen van stoppen en gaan roken gelijk zijn over diverse condities In tabel 

8 21 zijn de resultaten van de bruto verandering van tl naar t2 en t2 naar t3 

geanalyseerd naar de experimentele condities 

Om de significantie van het verschil in effecten tussen de experimentele condities 

te toetsen is de t-toets gebruikt Door degenen die niet veranderd zijn in gedrag 

287 

file:///perimeruck


(bv doorgerookt hebben) score 0 toe te kennen en degenen die veranderd (i с 
gestopt zijn) score 1 kon per conditie de gemiddelde verandering berekend wor
den (dit gemiddelde is gelijk aan het percentage dat veranderd is het gemiddelde 
0,26 betekent in dit geval dat 26 procent van de rokers gestopt is) Middels de 
t-toets (Student's t) toetsen we de nul hypothese dat er geen verschillen m 
gemiddelden tussen de condities zijn 
De volgende oorspronkelijke hypothesen nu worden getoetst (afgeleid van H44a 
en H44b) 
1 In de conditie 'met social support' zal men frequenter stoppen dan in de 

conditie 'zonder social support' en in de controle conditie 
2 In de conditie 'met social support' zal men minder frequent (weer) gaan 

roken dan in de conditie 'zonder social support' en in de controleconditie 
3 In de conditie 'met social support' zal men minder frequent voor het eerst 

roken dan in de conditie 'zonder social support' en in de controleconditie 
4 In de conditie 'zonder social support' zal men frequenter stoppen dan in de 

controleconditie 
5 In de conditie 'zonder social support' zal men minder frequent (weer) gaan 

roken dan in de controleconditie 
6 In de conditie 'zonder social support' zal men minder frequent voor het eerst 

roken dan in de controleconditie 
Bovenstaande hypothesen zullen zowel voor korte termijn effecten (tl-t2) als 
voor lange termijn effecten (t2 t3) getoetst worden 
In tabel 8 21 zijn de resultaten van de toetsing weergegeven 

Hieruit blijkt dat voor geen van beide benaderingswijzen significante effecten op 
korte termijn vaststelbaar zijn (bij een onbetrouwbaarheidsmveau van 05) Daar
entegen büjkt dat eens zoveel leerlingen onder de 'social support' benadering op 
de lange termijn gestopt zijn dan m de controle conditie Deze relatie is sterk 
significant Ook blijken leerlingen in deze conditie significant frequenter gestopt 
te zijn dan in de conditie zonder 'social support' 
Voor het eeret roken tussen t2 en t3 en (weer) gaan roken tussen t2 en t3 blijkt 
nauwelijks significant te verschillen tussen de condities Alleen blijkt dat leerlin
gen onder de conditie zonder 'social support' frequenter (weer) gaan roken van 
t2 naar t3 Deze relatie is nagenoeg significant Zij is echter omgekeerd aan de 
verwachting Hoewel men ook binnen de 'social support' conditie frequenter 
(weer) is gaan roken dan in de controleconditie is het verschil niet significant In 
ieder geval suggereren deze gegevens naast een duidelijk positief effect van de 
benadering met 'social support op lange termijn voor de rokers ook een licht 
boemerang effect op lange termijn voor de met rokers (die wel eens gerookt 
hebben) Voor het eerst roken bli|kt noch op korte noch op lange termijn 
beïnvloed te zijn 

288 



Tabel 8.21. - t-Toels (Student's t) voor de effecten van de twee artikelen met 
antirookinformatic op veranderingen m rookgedrag bij jongeren op karte en 
lange termi/n 

A ЬЦиіепоркигн іеппцн (t ι 

v a m b d e 

Ι ρ , Μ ο ι ι ι 11 и 

2 (WLI.IJ M·»" n i k i . n 11 12 

1 v o t i ! Ι tfcrsl n u i i k l Ч η 

Η ¿ / / ( t i e f <y> lanv ипіщп (Ij 

1 μ 4 . | Ч І 2 І З 

2 ( Λ ι ι Μ μ ι α π r o k i n 12 11 

3 viMif ι i L r M ( .егочк і І2 Із 

12) 

eroe 

pen» 

I 

3 

I 

2 

1 

1 

1 

1 II 

I 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

N 

1 17 

I M 

121 

4 1 4 

317 

392 

274 

194 

224 

\1Ч 

U H 

1116 

34(. 

24 2 

113 

2(11. 

H i l l 

I d i 

X 

IH9H 

I92S 

2211 

(1894 

(>№(> 

1224 

1533 

2165 

1875 

1 12(1 

161Г1 

2 6 4 2 

0 9 5 4 

І 4 К Я 

1211 

1359 

1(1(10 

1514 

— 

Ь 

194 

196 

4 1 8 

286 

285 

1 2 8 

361 

4 1 1 

191 

117 

169 

4 4 3 

294 

357 

129 

344 

3(12 

161 

<1 

1134 

0 3 1 

0 3 8 

014 

0 1 6 

0 1 7 

0 2 6 

0 1 0 

0 2 2 

В г о с р ч і 

WJdllUS 

Stri L I 

011.141 

w u r d l 

1 2 

1 3 

2 3 

1 2 

1 3 

2 3 

1 2 

1 3 

2 3 

0 2 8 

(134 

1)41 

1116 

0 2 3 

0 1 8 

024 

03(1 

(I2H 

1 · · 

d i 

1 ( I l 

1 13 

1 12 

1 00 

1 32 

1 12 

] 31 

1 17 

1 11 

1 16 

1 9 6 

1 44 

1 47 

1 >5 

1 17 

1 10 

1 I I 

1 4 4 

— 

ь 
9 5 6 

4 9 1 

5 1 1 

9 8 0 

005 

(HIK 

04 1 

205 

4 3 5 

0 9 1 

(Ю0 

055 

OOI 

0 3 9 

176 

144 

4 911 

0 5 0 

^ / j n i e n b i k 

si l u n e V i r u 

I 

de d l 

116 2 9 6 

6 6 2 5 6 

06 296 

0 2 7 4 9 

1 01 4 9 6 

74 4 1 6 

1 I I 24 1 

1 911 222 

89 5 7 3 

89 104 

4 7 367 

П І К 

S 

533 

511 

952 

987 

311 

711 

I H 

174 

173 

(.36 

d l / . . n . k r l i , k t ç 

S L I H I Í L v j r i i n O i 

1 

w j j r 

d i . .11 

I 52 775 15 

I 4 7 / 2 6 91 

1 7 Ί 179 72 

2 95 [ К б I I 

I . Г 4 5 1 2« 

I 16 6 6 2 14 

I -.9 2 1 7 64 

5 

128 

141 

087 

(1/12 

0 5 6 

7 ( 8 

I 9 H 

* groep 1 controlegroep, groep 2 volkskrantartikel/onder'social support', groep 3 volks* 
kranlartikcl met 'social support' 

** I berekening van de overeenkomst tussen de vananlies, indien deze significant afwijken 
(S < 05) dan mag niet de gezamenlijke geschatte vanantie maar alleen de afzonderlijk ge 
schatte vanantie gebruikt worden voor het vaststellen van de Τ waarde (Nie e a , 1975) 

***S tweezijdige significantie, indien cursief eenzijdige significantie alleen indien de relatie 
in de verwachte richting is wordt eenzijdige significantie aangegeven Getoetst wordt de 
hypothese, dat het effect in een bepaalde richting gaat In dit geval is bij de nulhypothese 
van geen verschil in eftect (L] = I j = O de eenzijdige toets de aangewezen toetsmgswijze 
Indien het effect echter in omgekeerde richting verloopt toetsen we de nulhypothese van 
geen verschil tweezijdig om na te gaan of het verschil significant afwnkt van het op basis 
van toeval te verwachten verschil De/e procedure is gevolgd bij alle volgende I toetsen 

Conclusie 
Hiermee is o.i. m ieder geval aangetoond dat antirookinformatie mits in een 
bepaalde vormgeving wel degelijk van invloed is en kan zijn op stoppen met 
roken. Voor dit onderzoek blijkt dat effect slechts van t2 naar t3 vaststelbaar. 
Bovendien blijkt dit effect slechts op te treden bij de specifieke benadering, 
waarbij m de boodschap de invloed van peer groups betrokken wordt. Behalve 
dit aspect waren beide artikelen namelijk nagenoeg identiek. De andere benade
ring blijkt in feite geen significant verschil met de controleconditie in stoppen te 
vertonen, zodat het effect practisch geheel aan het 'social support' aspect toege
schreven kan worden. Dit is in overeenstemming met H44a, die een grotere 
effectiviteit van de social support benadering veronderstelt. Voor wat betreft de 
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met-rokers bleek een nagenoeg significant boemerang effect op te treden in de 
benadering zonder 'social support' in die zin dat significant meer met-rokers in 
deze conditie (weer) gingen roken (t2-t3) dan in de controleconditie Op voor 
het eerst roken bleek geen van beide condities op korte noch lange termijn een 
significante invloed uit te oefenen 
Blijkbaar krijgt H44b wat gedragsverandering betreft geen ondersteuning in de 
resultaten 

2 Verandering m houdingsdimensits 
Op grond van hypothese 44a en b verwachten we dat degenen in de 'social 
support' conditie een meer negatieve houding tegenover roken zullen ontwikke 
len dus het meer eens zullen worden met 'roken is ongezond' en minder eens met 
'roken is stoer' en 'roken is gezellig' dan in beide andere condities 
In de conditie zonder social support zullen zich meer negatieve houdingen ont 
wikkelen dan in de controle conditie 
Verandenngen m houdingsdimensies (roken is ongezond, roken is stoer, roken is 
gezellig) op lange en korte termijn als gevolg van de experimentele condities zijn 
geanalyseerd door de gemiddelde verandering tussen de condities te vergelijken 
en te toetsen op significantie dmv de t toets In tabel 8 22 zijn de analyseresul
taten weergegeven 

De analyse van deze verschillen in verandermgen per conditie op korte termijn 
levert slechts in een geval een significant verschil op m de conditie zonder social 
support is men signifikant roken minder stoer gaan vinden dan in beide overige 
condities, die ovengens met signifikant van elkaar verschillen 
Deze tendens zet zich op de lange termijn met door Op de lange termijn blijkt 
zelfs geen enkel significant effect op te treden, de effecten die optreden zijn geen 
van alle in de verwachte richting alle houdmgsdimensies blijken zich in de 
controleconditie gemiddeld positiever te ontwikkelen 

N В Daar de items die betrekking hebben op kennis omtrent de gevaren van het 
roken hoog laden op de houdingsdimensie 'roken is ongezond' en dus door deze 
dimensie gerepresenteerd worden kan uit de analyseresultaten met betrekking 
tot deze dimensie geconcludeerd worden dat geen effect in de zin van kennisver 
andering als gevolg van de communicaties is opgetreden 
Het heeft geen zin hypothese H47 die inhield dat er tussen beide artikelen geen 
verschil in effect op kennisverandering zou optreden te toetsen Immers deze 
hypothese veronderstelt dat er wel effect van beide artikelen op kenmsverande 
nng vaststelbaar zou zijn (vergeleken met de controleconditie) Daar dit laatste 
met het geval is, is de toetsing van H47 zinloos 

Com lusie 
Wat betreft houdingsverandering blijken zich in de conditie met social support 
met meer negatieve houdingen tegenover roken te ontwikkelen dan in de beide 
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Tabel 8 22 - t-Toets (Student's t) voor de effecten van de twee artikelen met antirookinformatie op veranderingen in houdingen 
tegenover roken bi] jongeren 

Λ E]¡α. ten op korte termijn (t ¡ - t2) 

varijbclc groe- Xjj-
pen N Xt2* S 6 

1 roken ongezond 1 5 2 6 - 9 55 97 05 4 23 
2 4 8 7 - 5 32 96 29 4 36 
3 497 -16 22 99 80 4 48 

2 roken stoer 1 526 - 2 1 0 8 95 01 4 14 
2 487 - 3 3 17 97 65 4 42 
3 497 - 1 8 67 105 79 4 74 

3 roken gezellig 1 526 8 06 80 64 3 52 
2 487 5 31 80 24 3 64 
3 497 7 14 83 06 3 73 

groepen 
waartus
sen ge
toetst 
wordt 

1-2 
1-3 
2-3 

1-2 
1-3 
2-3 

1-2 
1-3 
2-3 

Г-
waar-
de S 

1 02 862 
1 06 528 
1 07 429 

1 06 538 
1 24 015 
1 17 077 

1 01 912 
1 06 503 
1 07 444 

gezamenlijk ge
schatte vanantie 
T-
waar-
de df S 

70 1011 487 
1 08 1021 278 
1 74 982 082 

2 00 1011 023 

- 2 23 982 026 

54 1011 586 
18 1021 857 

- 35 982 725 

afzonderlijk ge
schatte varwntie 
T-
waar-
de df S 

- 38 994 44 702 

В EJ'Jeeten op lange termijn fti - tl) — ^ 

1 roken ongezond 1 455 -19 09 87 45 4 10 
2 350 -24 82 85 24 4 56 
3 433 - 2 1 8 2 84 31 4 05 

2 roken stoer 1 4 5 5 - 9 23 88 28 4 14 
2 3 5 0 - 5 31 79 13 4 23 
3 433 - 2 68 86 12 4 14 

3 roken ¡ïezellig 1 455 8 69 73 38 3 44 
2 350 9 42 82 32 4 40 
3 433 17 90 78 14 3 75 

1-2 
1-3 
2-3 

1-2 
1-3 
2-3 

1-2 
1-3 
2-3 

1 05 609 
1 08 438 
1 02 827 

1 24 031 
1 05 604 
1 18 098 

1 26 022 
1 13 186 
111 303 

93 803 352 
47 886 636 

- 49 781 623 

- 1 12 886 263 
44 781 660 

- 1 81 886 070 
148 781 141 

- 6 6 784 44 507 

- 13 703 89 897 

^S * Len negatieve siore betekent dat men hel gemiddeld minder eens is geworden met de houdinüsdimensie 



andere condities. Wat betreft één aspect, 'roken is stoer', blijkt op korte termijn 
in de conditie zonder social support een meer negatieve houding te ontstaan dan 
in de andere condities. Op de langere termijn ontwikkelen de houdingsdimensies 
zich in de experimentele condities meer negatief dan in de controle conditie 
alhoewel de verschillen niet significant zijn; in feite blijkt derhalve nauwelijks 
effect van de experimentele stimuli op houdingen tegenover roken bij jongeren. 

J. Verandering m intentioneel rookgedrag 
Ook veranderingen in intentioneel rookgedrag zijn potentiële effecten van anti-
rookinformatie. Het vaststellen van verandering in intentioneel rookgedrag is van 
belang voorzover dit een mogelijke indicatie is voor een positief effect dat nog 
niet in gedragsverandering tot uiting is gekomen. Verandering in intentioneel 
rookgedrag is slechts vastgesteld voor degenen die op tl en t2 (of op t2 en t3) 
hetzelfde rookgedrag vertonen. Voor rokers houdt verandering in intentioneel 
rookgedrag verandering in het willen stoppen. Voor niet-rokers is dit verandering 
in het erover denken te gaan roken. Het willen stoppen is a.v. gedichotomiseerd: 
wil zeker versus wil niet zeker/zeker niet stoppen (de categorie wil zeker niet 
stoppen was nl. erg klein). Het er over denken te gaan roken is a.v. gedichotomi
seerd: denkt zeker niet te gaan roken, versus denkt niet zeker niet/misschien 
wel/zeker wel te gaan roken; dit omdat de categorie 'zeker wel' relatief klein is. 
In tabel 8.23. zijn de veranderingen in intentioneel rookgedrag gerelateerd aan de 
experimentele condities. 

Tabel 8.23. - Verandering in intentioneel rookgedrag naar experimentele condi
ties 

experimentele condities 

met-roker 

denkt te y.ian roken 
l | ¿eker niet - t2 misschien/zeker wel 
t [ misschien/zeker wel t2 /.eker met 
t2 ¿eker niet - 13 misschien/^eker wel 
t2 misschien/z'ikcr niet - (3 /eker niet 

roker 

wil stoppen 
11 met zeker/zeker met - t2 /eker wel 
ti zeker wel - t2 niet zeker/zeker mei 
t2 met zeker/zeker niet - ¡3 /eker wel 
t2 zeker wel - (3 niet zeker/zeker niet 

/onder met 
conlrole- social social 
groep support support S (Х^) 

27(191) 20(147) 21(182) NS 
30(168) 31(140) 31(146) NS 
18(169) 19(121) 30(174) 025(8 43) 
24 (141) 19 ( 79) 23(109) NS 

8 ( 88) 13 ( 92) 16 ( 73) NS 
47 ( 19) 65 ( 29) 65 ( 20) NS 
46 ( 24) 53 ( 19) 52 ( 23) NS 

5 ( 92) 8 ( 88) 8 ( 74) NS 

Het blijkt dat er noch voor rokers noch voor met-rokers significante veranderin
gen in intentioneel rookgedrag op korte termijn zijn opgetreden. Bezien we de 
veranderingen op lange termijn (t2-t3) dan blijkt er bij de niet-rokers een signifi-
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cant boemerangeffect te /ijn opgetreden in de conditie met social support signi
ficant mcer van degenen m de/c conditie die er op t2 zeker niet over dachten te 
gaan roken denken er op tijdstip 3 er misschien wel//ekcr wel over om te gaan 
roken dan in beide andere condities Bij de rokers is er ook op lange termijn w b 
verandering in intentioneel rookgedrag geen significant effect vaststelbaar 

4 Praten met vrienden over de antirookc ummunicatie 
Naast de omstandigheid dat in de 'social support' benadering gewezen wordt op 
peer group invloed op rookgedrag wordt er ook een beroep op jongeren gedaan 
'peer group invloed' juist in omgekeerde zin aan te wenden nl om roken tegen te 
gaan door vrienden te bewerken samen te stoppen Op grond hiervan verwachten 
we dat men onder de 'social support' benadering relatief frequenter met vrienden 
over de communicatie zal praten (H45) De resultaten in tabel 8 24 weerspreken 
echter dc/e hypothese sterk Men heeft bij de communicatie zonder social sup
port significant meer met vrienden, maar ook met anderen over de commumcdtie 
gesproken dan in de conditie 'met social support' 

Tabel 824 - Praten over de tommunuatie met vrienden, ouden brom en 
zussen en anderen naar benaderingswijzen 

ü\perimi.ntclc LOiiditics 

heejt over arti kt 1 gesproken 
mei 

vrienden 
ouders 
broers en /ussen 
anderen 

artikel zon 
dtr social 
support 

45 (356) 
34(354) 
15 (351) 
26(349) 

artikel niet 
social 
support 

35 (394) 
30(394) 
10 (394) 
17(391) 

X2 

7 27 
0 99 
3 30 
9 89 

il S 

007 
318 

069 
002 

Opgemerkt moet worden dat de vraag met wie men over de communicatie ge
sproken heeft, alleen bij meting 2 gesteld is, zodat het analyseresultaat slechts op 
korte termijn betrekking heeft In ieder geval duidt dit resultaat op korte termijn 
op een 'boemerang effect', voorzover de communicatie met 'social support' in 
tegenstelling met die zonder 'social suppou |Uist tot communicatie over anti
rookinformatie uitnodigt 

5 Heiinneiing ι an de titel van het artikel 
Vanuit de verwachting dat de op de 'peer group' gerichte benadering een sterkere 
impact zou hebben en gezien het feit dat al in de titel van het artikel met 'social 
support' op de 'peer groups' gewezen wordt is hypothese H46 geformuleerd, 
deze houdt in dat jongeren in de 'social support' benadering zich de titel van het 
artikel beter zullen herinneren dan de jongeren in de andere conditie Volgens de 
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resultaten in tabel 8.25. vindt deze hypothese geen duidelijke bevestiging. Hoe
wel de resultaten in de verwachte richting wijzen, zijn de verschillen zeer gering 
en niet significant. 

Tabel 8.25. - Hennnenng van de titel van het artikel naar experimentele condi
ties (cxclusiej controleconditie) 

experimentell: conditila 

hennnenng titel artikel (na 
1 week) 

geheel |uist 

deels, juist 

gclteel onjuist 

artikel zon- artikel met 
der social social 
support support χ 2 dl S 

50 54 

5 5 106 2 NS 

45 41 

100(328)* 100(399)* 

* Alleen depenen die beweren minstens de titel gezien te hebben 

6 Aspect van het artikel, dat liet meeste indruk heeft gemaakt 
Om een differentiële impact van beide artikelen t.a.v. het 'social support' aspect 
te kunnen vaststellen is de vraag gesteld welk aspect van het artikel hel meeste 
indruk heeft gemaakt op de ondervraagde (als open vraag). De veronderstelling 
was dat 'social support' aspecten bij de 'social support' benadering frequent 
genoemd zouden worden en dat deze 'social support' aspecten uitsluitend in de 
'social support' benadering genoemd zouden worden. Dit geeft meteen ook een 
indicatie voor de juiste toediening van de experimentele stimuli. 
In tabel 8.26. zijn de resultaten van de analyse weergegeven. Uit vergelijking 
tussen de twee artikelen blijkt dat in het artikel zonder social support vooral 
'roken en ziekten' en 'roken en verkeer' opvallende aspecten waren. Zoals ver
wacht blijkt dat 'social support' aspecten (vgl. categorie 2, 11 en 12) nagenoeg 
uitsluitend in de conditie met 'social support' als meest opvallend aangemerkt 
zijn (mogelijk zijn de twee uitzonderingen aan codeerfouten te wijten). De fre
quentie waarmee deze aspecten genoemd worden is 19 procent, hetgeen relatief 
hoog is tegenover de meeste andere aspecten. Ook is de restcategorie in de 'social 
support' conditie relatief hoog· mogelijk zijn in deze restcategorie ook verwij
zingen naar het 'social support' aspect die echter niet zo duidelijk in een van de 
aan de codeurs gegeven categorieën te coderen waren. 

In ieder geval blijkt dat het 'social support' aspect in de 'social support' benade
ring bijna even sterk indruk heeft gemaakt als het thema 'roken en ziekten' zodat 
toch van een belangrijke impact van het 'social support' thema gesproken kan 
worden. 
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Tabel 826 Geiwemde meest opvallende aspect van het artikel naar benade 

nngswt/ze 

exnenmentclc condilits 

meest opvallende aspic t van het artikel 
1 de jeugd wil stoppen 
2 jongeren roken omdal hun vrienden roken 
3 roken en verkeer 
4 roken en ziekten 
5 kosten van het roken 
6 meer acties gewenst 
7 andere aspecten 
8 jongeren komen gemakkelijker van het 

roken al 
9 roken is niet stoer 

10 stoppen met roken is een taak voor de 
jeugd 

11 samen stoppen met vrienden 
12 vrienden bieden sigaretten aan 
13 nog anders 

AZS AMS totaal N 

5 1 9 8 7 6 ( 37) 
0 4 15 0 8 0 ( 39) 
6 4 3 1 4 7 ( 23) 

50 8 27 6 38 8(190) 
4 7 4 5 4 7 ( 23) 
0 0 0 4 0 2 ( 1 ) 
0 4 0 0 0 2 ( 1 ) 

2 1 0 0 1 0 ( 5 ) 
5 1 0 0 2 4 ( 15) 

2 5 3 5 3 1 ( 12) 
0 0 12 0 6 ( 3 ) 
0 4 2 8 1 6 ( 8) 

22 0 319 27 1(133) 

100 (236) 100 (254) 100 (490) 

χ2= 87 88 

dt = 12 
ρ « 0001 

Cone lusie 

In deze paragraaf 7ijn de hypothesen getoetst omtrent het effect van de twee 

vormen van antirookinformatie op gedrag en houdingen van jongeren, zoals deze 

in hoofdstuk 4 geformuleerd waren (H44, H45 en H46) Wat betreft verandering 

op korte termijn bleek noch verandering in rookgedrag noch verandering in 

intentioneel rookgedrag als gevolg van de benaderingen op te treden. Ook de 

houdingsdimensies 'roken is ongezond' en 'roken is gezellig' bleken niet gewij

zigd als gevolg van de communicatie De benadering zonder 'social support' bleek 

wel van invloed op de houdingsdunensie 'roken is stoer' in die zin dat men in 

deze conditie roken relatief minder stoer is gaan vinden dan in andere condities 

Ook bleek een significant effect van de communicatie op het gesproken hebben 

met vrienden en anderen over de communicatie Echter omgekeerd aan de ver

wachting jongeren m de conditie 'zonder social support' blijken frequenter met 

vrienden en anderen over de communicatie gesproken te hebben dan in de condi

tie met 'social support' Er bleek geen significant verschil in herinnering van de 

titels van beide artikelen 

Wat betreft effecten op lange termijn (t2-t3) bleek zowel een significante veran-

denng in rookgedrag als in intentioneel rookgedrag op te treden rokers blijken 

onder de 'social support' conditie significant frequenter te stoppen van t2 naar 

t3 dan in de conditie zonder 'social support' en de controle conditie Effecten op 

rookgedrag van met-rokers blijken evenwel niet vaststelbaar Daarentegen blijkt 

een significant boemerang effect op het intentioneel rookgedrag bij met-rokers 
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op te treden. Niet-rokers onder de 'social support' conditie denken significant 
minder zeker in de toekomst niet te zullen gaan roken dan in beide andere 
condities. Er bleek geen effect vaststelbaar op verandering in de houdingsdimen-
sie op lange termijn. 
Tenslotte bleek dat 'social support' een herkenbare benadering voor jongeren is 
voorzover dit aspect bij een relatief groot gedeelte (19 procent) de meeste indruk 
had gemaakt. Ook bleek dat 'social support' aspecten nagenoeg uitsluitend in de 
'social support' benadering genoemd werden als antwoord op de vraag welk 
aspect van het artikel het meeste indruk had gemaakt. 

In de volgende paragraaf zullen we effecten onder verschillende condities bestu
deren, т.п. groepscondities en liet oordeel over de artikelen. 

Я. 5. Groepsinvloeden bij effecten van antirookinformatie bij jongeren 

8.5.1. Inleiding 

In deze paragraaf wordt de in het onderzoek centrale vraagstelling omtrent 
groepsinvloeden bij individuele effecten van overredende communicatie getoetst. 
Meer specifiek onderzoeken we in deze paragraaf de veronderstelling dat indivi
duele effecten van antirookinformatie gemodificeerd worden doordat in de 
groep processen werkzaam zijn, die de effecten ervan beïnvloeden. De twee 
belangrijkste invloeden die door de groep uitgeoefend worden zijn o.i. die via het 
groepsklimaat i.e. gedrag, normen en opvattingen m.b.t. roken en de invloed van 
de leider. Door effecten onder constanthouding van deze factoren te bestuderen 
gaan we na of deze invloed inderdaad waarneembaar is. In hoofdstuk 111 zijn een 
aantal meer specifieke hypothesen omtrent groepsinvloed opgesteld. Deze zullen 
als volgt aan de orde komen. 
1. De hypothesen omtrent de invloed van groepsklimaat (H32, H33 en H34): 

peer groups en gezin. 
2. De hypothesen omtrent de invloed van 'cross-pressure' (lidmaatschap van 

groepen met tegengestelde groepsnormen c.q. een tegenovergesteld rookkli-
maat)(vgl. H35 en Ы36). 

3. De hypothese omtrent de invloed van de leider (H37). 
4. De hypothese omtrent de geringere beïnvloedbaarheid van de geisoleerden in 

de klas door het 'rookklimaat' in de klas (H41a en H41b), en de daardoor 
geringere 'vertekening' van het effect bij geisoleerden door groepsinvloed 
(H42). 

N.B. De hypothesen (H39, H40. H41). die geformuleerd zijn omtrent de rol van 
groepscohesie kunnen in dit onderzoek niet getoetst worden. Doordat cohesie op 
cliqueniveau, gemeten via de formule van Nehnevajsa ( 1953) in zeer sterke mate 
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samenhangt met groepsgrootte, is het discriminatie-vermogen ervan vooral voor 
kleine groepen gering (vgl. hoofdstuk 6). 

8 5 2. De invloed van het rookklimaat in peer groups op effecten van antirook
informatie bij jongeren 

Volgens de klassieke theorie van de massacommunicatie zoals geformuleerd door 
Klapper (1960) zijn de normen van de groep van invloed op het effect van de 
communicatie op verandering in gedrag en houding van de individuele leden. Een 
positief (rokenbestrijdend) effect van antirookinformatie is overeenkomstig deze 
theorie te verwachten indien het rookklimaat in de groep negatief (antiroken) is. 
Dat wil zeggen: groepsnormen zullen het effect van antirookinformatie a.h.w. 
versterken. Een tegengesteld (rokenbevorderend) effect is te verwachten indien 
het rookklimaat positief (pro-roken) is (vgl. H32 en H33). 
Het is de vraag of beide benaderingswijzen (de beide antirookartikelen) in dezelf
de mate effect hebben bij een gelijk rookklimaat. Gezien de aard van de 'social 
support' benadering die op 'groepsbeinvloeding' gericht is zou deze wel eens een 
sterker rokenbestrijdend effect in geval van een negatief en een gematigd positief 
rookklimaat en een sterker rokenbevorderend effect in geval van een sterk posi
tief rookklimaat kunnen hebben dan de andere benadering, daar het artikel met 
'social support' meer gericht is tegen de normen van de groep (H48). Om boven
staande hypothesen te toetsen is nagegaan of beide artikelen vergeleken met de 
controle conditie en vergeleken met elkaar onder verschillend rookklimaat een 
verschillend effect op houdingen tegenover roken en op rookgedrag hebben. 
Opgemerkt moet worden dat in de volgende analyse de cliques en het rookkli
maat daarin zoals deze vastgesteld zijn op t2 gebruikt worden. Zoals in hoofd
stuk 6 gebleken is, is er wel een sterke overeenkomst tussen cliques op tl en t2. 
Er zijn echter ook verschillen door opgetreden wijzigingen in cliquesamenstelling 
tussen tl en t2. Door veranderingen in rookgedrag en houdingen tegenover roken 
bij de cliqueleden tussen tl en t2 is ook het rookklimaat in cliques als gesom
meerd groepskenmerk veranderd. Daar de meting op t2 het dichtst gelegen is bij 
de toediening van de experimentele stimuli representeert dit o.i. meer adequaat 
het rookklimaat in de clique dan zoals dat op tl (± 5 maanden vroeger) is 
vastgesteld. 

Met behulp van de t-toets nu zal nagegaan worden of onder constanthouding van 
het percentage vrienden buiten de klas dat rookt (tl) en het percentage rokers in 
de clique (t2) effecten van de beide benaderingen volgens verwachting optreden. 
Zowel de effecten op gedragsverandering als de effecten op verandering in hou
ding zijn hiertoe geanalyseerd. 
In de tabellen 8.27. en 8.28. zijn de analyseresultaten weergegeven. 
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Tabel 8 27 I-Toets voor de ejJetten van twee artikelen met antirookmjorma-
tie op veranderingen m rookgedrag en houdingen tegenover roken onder con-
stanthoudmg van het penentage vrienden buiten de klas dat rookt 
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* Bcttkcms van de alTíortingen (gcldl ook voor volgende tabellen) 

С controle eonditie 
L[ artikel zonder'social support' 
L 2 artikel met 'social support' 
RTÏ gestopt (ti t2) 
RT2 voor het eerst gerookt (Ij t2) 
Rl 3 (weer) gaan roken (t) - t2l 
RT4 gestopt (t2 - 13) 
RT5 voor het eerst gerookt (t2 - 13) 
RT6 (weer) gaan roken (t2 13) 
HT1 wijziging in houdingsdimensie roken is ongezond' (ti - t2) 
HT2 wijziging in houdingsdimensie'roken is stoer (t [ - t2) 
HT3 wijziging in houdingsdimensie'roken is gezellig'(t) 12) 
HT4 wijziging in houdingsdimensie 'roken is ongezond' (t2 - 13) 
HT5 wijziging in houdingsdimensie'roken is stoer'(t2 13) 
HT6 wijziging in houdingsdimensie 'roken is gezellig' (t2 - 13) 

N В een positieve scori, betekent dat men het meer eens is geworden met de betreltende 
houdingsdimensie en een negatieve dat men het minder eens is Onderstreping van een getal 
geett aan dat de t-\vaarde significant is met een onbetrouubaarheidsmveau < 05 
Len * achter een getal geett aan dat eenzijdig getoetst is de relatie is in de verwachte 
richting Bij een negatief rookklimaat (0 procent en 1 50 procent in de groep rooktl is de 
hvpothese getoetst dat de benadering 'AVIS' een meer positiel effect zal hebben dan de 
benadering 'AZS' en de controleconditie en dat de benadering 'A/S' een meer positief effect 
zal hebben dan de controleconditie Bij een positief rookklimaat is de hypothese getoetst 
dat 'AZS' een meer positief etlect zal hebben dan de 'AMS' benadering en dat ieder van 
beide benaderingen minder positieve ettecten zal hebben vergeleken met de controlecondi 
tie In het geval de relatie tegengesteld is aan de verwachting en wordt (tweezijdig) getoetst 
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Tabel 8 28 t Toets voor de efjec ten van twee artikelen met antirookinforma-
tic op veranderingen m rookgedrag en houdingen tegenover roken onder con-
stanthouding van liet percentage roken m de clique 
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/ gediagsverandenng 
Uit tabel 8 27 blijkt dat het effect van de benadering met 'social support' op 
stoppen (t2-t3) vooral sterk is in de conditie waar 1 50 procent van de vrienden 
buiten de klas rookt dus bij een relatief negatief rookkJmiaat Ν В de conditie 
'0 procent rookt' bevat zo weinig eenheden die op tl rookten, dat hier geen 
conclusies over te trekken zijn in de conditie 51-100 procent rookt is het effect 
op stoppen van de social support benadering op korte termijn geringer en op 
lange termijn ongeveer gelijk aan de benadering zonder 'social support' 
Opvallend is echter ook dat onder de conditie '51 100 procent van de vrienden 
buiten de klas rookt' significant minder (weer) zijn gaan roken (tl-t2) in de 
conditie 'zonder social support' dan in de controleconditie Ook is men in de 
conditie met social support wat minder (weer) gaan roken dan in de controle
conditie (echter met significant) Deze tendens is echter omgekeerd in de condi
tie '0 procent rookt' en '1-50 procent rookt' (wederom niet significant) Deze 
bevinding is tegengesteld aan onze verwachting van een negatief effect bij een 
pro-rookkhmaat Terwijl dus het effect op stoppen (op lange termijn) min of 
meer volgens de verwachting is, is deze op (weer) gaan roken op korte termijn 
enigszins omgekeerd 

Bezien we de effecten op gedragsverandering onder constanthouding van het 
percentage rokers m de clique (tabel 8 28 ) dan blijkt dat wat het effect op 
stoppen (t2-t3) wat de 'social support' benadering betreft zich nagenoeg iden
tieke resultaten voordoen een groter stopeffect mdien 1-50 procent rookt, niet 
meer effect indien 51-100 procent rookt Daarentegen blijken er ook significant 
meer (weer) te gaan roken van tl naar t2 in de conditie '1-50 procent rookt' 
onder invloed van de 'social support' benadering (deze tendens is ook aanwezig 
bij roken van vnenden buiten de klas, alleen daar niet significant) Dus ook hier 
weer een groter boemerangeffect w b (weer) gaan roken en een positief effect 
w b stoppen in geval van een negatief rookkhmaat 
Resumerend Hoewel uit de analyse blijkt dat het groepsklimaat m b t roken 
van belang is voor de aard van de individuele effecten van antirookinformatie 
kan niet geconcludeerd worden, dat de invloed steeds in de voorspelde richting is 
in de zin van een rokenbestnjdend effect bij een negatief rookklimaat en een 
rokenbevorderend bij een positief rookklimaat Terwijl dit m b t stoppen tussen 
t2 en t3 over het algemeen wel opgaat, blijkt dit wat betreft (weer) gaan roken 
niet het geval (eerder omgekeerd) 

2 houdingueiandamg 
De resultaten met betrekking tot houdingsverandering bieden niet veel meer 
perspectief voor bevestiging van de hypothese (vgl tabel 8 27 en 8 28 ) Bi| een 
negatief rookklimaat indien 0 procent in de clique rookt en indien 0 pro 
cent van de vnenden buiten de klas rookt, treden in geval van de benadering 
zonder social support op korte teimiin positieve effecten op Bij elk der peer 
group variabelen is dit positieve effect echter slechts significant t a ν de hou-
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dingsdimensie 'roken is stoer/volwassen' Ook de benadering 'met social support' 
lieeft bij een negatief rookklimaat meer positieve (echter niet significante) effec
ten dan negatieve Op lange termijn blijken echter bij een negatief rookklimaat 
bijna uitsluitend boemerang effecten op te treden, zowel bij de benadering met 
als die zonder 'social support' Dit boemerang effect is echter alleen significant in 
geval van 'roken ongezond achten' indien 0 procent van de vrienden buiten de 
klas rookt bij beide benaderingen, in geval van 'roken gezellig achten' indien 0 
procent in de clique rookt eveneens bij beide benaderingen en in geval van roken 
gezellig achten, indien 0 procent van de vrienden buiten de klas rookt, alleen bij 
de benadering met 'social support' Dit positieve effect op korte termijn en 
boemerang effect op lange termijn treedt alleen duidelijk op bij een negatief 
rookklimaat (0 procent in de clique rookt, of geen van de vrienden buiten de 
klas rookt) Opgemerkt moet worden dat bij een negatief rookklimaat de bena
dering zonder 'social support' meer positieve effecten op korte termijn en 
minder boemerang effecten op lange termijn vertoont dan de benadering met 
'social support' 
Bij een meer positief rookklimaat zijn de effecten op korte en lange termijn niet 
zo duidelijk gescheiden Bovendien zijn onder deze condities nauwelijks signifi
cante effecten en significante verschillen in effect tussen beide benaderingen aan 
te geven Uitzondering is dat er zich een significant boemerangeffect op korte 
termijn voordoet bij de 'social support' benadering w b 'roken is gezellig' ten 
opzichte van de conditie zonder 'social support' Dit is in overeenstemming met 
de basishypothese 

Een verklaring voor het duidelijke effect bij een negatief rookklimaat en het 
ontbreken ervan bij een meer positief rookklimaat hebben we met br blijkt in 
ieder geval geen duidelijke ondersteuning van de basishypothesen omtrent te 
verwachten effecten op grond van het groepsklimaat 

? praten met ι neiidcn o\ et het artikel 
In paragraaf 8 4 bleek dat tegen onze verwachting m significant meer over het 
artikel 'zonder social support' gesproken werd Op grond van de hypothese 
omtrent de invloed van het groepsklimaat verwachten wij dat dit (boemerang) 
effect van de 'social support' benadering vooral voorkomt in groepen met een 
sterk positief rookklimaat (hoog percentage rokers) Indien het klimaat pro-
roken is zal men moeilijker met vrienden over de communicatie met 'social 
support' praten dan bij een rookklimaat waar de normen met zo sterk pro-roken 
zijn Deze hypothese zou men als correlaat van H33 en H34 kunnen zien 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 8 29 Het blijkt dat men bij een 
positief rookklmiaat m relatief veel grotere mate met vrienden over het artikel 
zonder 'social support' gesproken heeft vergeleken met het artikel met 'social 
support' dan bij een minder positief rookklimaat Het verschil in bespreking van 
beide artikelen is nagenoeg afwezig bij een negatief rookklimaat en wordt, naar
mate het percentage rokers stijgt, groter 
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Tabel 8 29. Spreken over liet artikel naar experimentele condities (exclusiej de 
controleconditie) onder constanthouding van liet rookklimaat m peer groups 
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4. herinnering van de titel van het artikel 
De herinnering van de titel van het artikel duidt o.i. onder meer op een grotere 
impact van het artikel. Immers, men zal zich beter iets herinneren wat veel 
indruk gemaakt heeft dan iets wat geen indruk gemaakt heeft. Te verwachten is 
dat het artikel met 'social support' vooral indruk maakt op degenen wier vrien
den veel roken, in groepen waar juist het proces optreedt dat in de 'social 
support' benadering beschreven wordt (H46). Derhalve zal de herinnering van 
(de titel van) het artikel met social support vooral sterk zijn in groepen met een 
sterk pro-rokenklimaat. Uit tabel 8.30. blijkt dat naarmate het percentage rokers 
in de clique groter is men in veel sterkere mate de titel van het artikel met social 
support herinnert dan die van het artikel zonder 'social support'. Indien niemand 
in de clique rookt is het percentage dat zich de titel zonder 'social support' 
herinnert significant hoger dan het percentage dat zich de andere titel herinnert. 
Er is dus een sterke specificatie van het verband door het percentage rokers in de 
clique. Wat betreft peer groups buiten de klas wordt de verwachting niet be
vestigd, integendeel, daar doet zich een zij het zwakke tegenovergestelde tendens 
voor. Een verklaring hiervoor is misschien het feit dat de kranten in de klas zijn 
uitgedeeld, en dat peer groups in de klas de referentiegroep vormden, de setting 
waarbinnen de informatie verwerkt werd. 

Tabel 8.30 Herinnering van de titel van het artikel naar experimentele condi
ties (exclusiej de controleconditie) onder constanthouding van het rookklimaat 
m peer groups 
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Conclusie In deze paragraaf is de invloed van peer groups op de verwerking van 
de antirookinformatie in twee krantenartikelen door de individuele leden van de 
groep onderzocht. Getoetst werden de hypothesen dat positieve effecten op 
houding en gedrag van de antirookartikelen eerder op zouden treden bij een 
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negatief rookklimaat (niemand of weinigen in de groep roken) dan bij een posi
tief rookklimaat (velen roken in de groep) 
Het in de vonge paragraaf (8 4.) aangetoonde stopeffect van tl naar t3 van het 
artikel met social support bleek slechts op te treden indien 1-50 procent van de 
leden in de peer group rookt. Dit effect is practiscli afwezig indien 51-100 
procent van de leden m de peer group rookt Indien niemand in de peer groups 
rookt is een stopeffect uiteraard niet vaststelbaar Geconstateerd kan worden dat 
dit effect in overeenstemming is met de hypothese Daar staat echter tegenover 
dat andere bevindingen met name w b. het (weer) gaan roken en voor het eerst 
roken met zo duidelijk volgens de verwachting met rookgedrag in peer groups 
samenhangt In cliques treden enkele boemerang effecten op bij een negatief 
rookklimaat, by peer groups buiten de kas treedt in een geval een significant 
positief effect op bij een sterk pro-rokenklimaat. 

Verandering in houding tegenover roken blijkt eveneens met duidelijk de basis
hypothese te ondersteunen. Bij een sterk negatief rookklimaat blijkt op korte 
termijn een positief effect vooral van de benadering zonder social support op 
lange termijn blijken nagenoeg alleen boemerang effecten op te treden Nagenoeg 
geen significante houdingseffecten treden op bij een meer positief rookklimaat. 

Voorzover de benadering met 'social support' ook ten doel had gesprekken over 
antirookinformatie in de groep te weeg te brengen (groepsprocessen te beïnvloe
den) bleek reeds eerder dat er sprake was van een boemerangeffect. In overeen
stemming met de hypothese omtrent de invloed van het groepsklimaat veronder
stelden wc dat dit effect vooral op zou treden in groepen met een pro-rook-
klimaat. Dit werd inderdaad in de analyse ondersteund. 
Deze bevindmg betekent o.i een ondersteuning van de hypothese omtrent 
groepsinvloed bij de verwerking van informatie, m η dat een benadering die 
bedoeld is om rookbestnjding via groepsprocessen op gang te brengen juist in 
groepen met een positief rookklimaat relatief minder kans krijgt in de intra-
groepscommumcatie dan een niet direct op de groepsnormen gerichte antirook
informatie 
Daarentegen bleek dat deze benadering juist in de groepen (echter alleen cliques 
in de klas) met een pro-rookkhmaat het best onthouden werd. Dit resultaat kan 
o.i geïnterpreteerd worden als het gevolg van de diepere impressie die een com
municatie nalaat wanneer deze aan de normen van de groep refereert en deze 
zelfs bestrijdt Ook deze bevinding toont aan dat groepsklimaat een rol speelt bij 
de verwerking van communicatie 

br zijn derhalve enkele bevindingen die de invloed van het groepsklimaat op de 
verwerking van communicaties door de leden van de groep aantonen Er zijn 
echter ook enkele bevindingen die weliswaar op groepsinvloed wijzen doch niet 
geheel stroken met on/c veiwaï Illingen m.η op het gebied van houdings- en 
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gedragsverandering. Dit leidt ons tot een voorzichtige eindconclusie over de 
groepsinvloed: Hoewel er aanwijzingen zijn dan op sommige aspecten van de 
verwerking van overredende massacommunicatieve mededelingen door de groep 
invloed wordt uitgeoefend die overeenkomt met de normen van de groep, dit 
t.a.v. andere aspecten niet of nauwelijks het geval is. F.en verklaring hiervoor kan 
op grond van dit onderzoek niet gegeven worden: nadere bestudering van het 
verloop van communicatieprocessen in primaire groepen en de wijze waarop van 
buiten de groep komende informatie verwerkt wordt is daarom gewenst. Met 
name doelen we hierbij op een meer intensieve studie van de groepsprocessen. 
Op grond van de resultaten van onderhavig onderzoek nu kan naar onze mening 
niet geconstateerd worden dat de invloed van groepsnormen in primaire groepen 
op de effecten van overredende massacommunicatie heel erg groot is - hoewel 
ze ongetwijfeld wel optreedt. Het is uiteraard altijd mogelijk dat het onderwerp 
van communicatie i.e. rookgedrag niet zo centraal in de waarden van peer groups 
is, dat de normering daarvan als belangrijk wordt ervaren. 

К 5.3. De invloed van het rookklimaat in het gezin 

De invloed van het rookklimaat in het gezin op het individuele effect van anti
rookinformatie op houding en gedrag is ook onderzocht. De analyseresultaten 
waren van dien aard dat geconcludeerd kon worden dat gezinsklimaat m.b.t. 
roken effecten van antirookinformatie bij jongeren nauwelijks beïnvloedt, al
thans effecten van de antirookinformatie in dit onderzoek. 

& 5.4. Cross-pressure en antirookinformatie 

In hoofdstuk 3 is als hypothese gesteld dat jongeren die onder cross-pressurc 
staan relatief vaker hun gedrag en houding in de richting van de anti-rook com
municaties zouden veranderen dan jongeren die niet onder cross-pressurc staan 
(vgl. H36). Van cross-pressure is er sprake indien men lid is van groepen die 
onderling strijdige normen hebben i.e. differentiële normen t.a.v. roken of een 
differentieel rookklimaat. In dit onderzoek is cross-pressure geoperationaliseerd 
in mate van onderscheidenheid van rookgedrag in de betreffende groep. Drie 
soorten groepen zijn hierbij van centraal belang voor de jongere nl. peer groups 
in de klas, peer groups buiten de klas en het gezin. 
Drie tegengestelde 'rookklimaten' kunnen zich dan voordoen: 
1. Een tegengesteld rookklimaat tussen de peer groups in en die buiten de klas. 

In de ene peer group waar men lid van is wordt veel gerookt en in de andere 
niet. 

2. Een tegengesteld rookklimaat tussen peer groups in de klas en het gezin. 
3. Een tegengesteld rookklimaat tussen peer groups buiten de klas en het gezin. 
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De hypothese m b t de roi van antirookinformatie in een situatie van cross-
pressure kan nu getoetst worden bij ieder van deze situaties Een toetsing die de 
drie groepen tegelijk betreft zoals dit in het schema in paragraaf 3 3 4 en in H37 
weergegeven wordt is in dit onderzoek met uitvoerbaar door een te gering aantal 
eenheden in de subcategorieën Getoetst zijn de effecten telkens per paar refe
rentiegroepen binnen de condities 'identiek rookklimaat' en 'verschillend rook-
klimaat' Geen van de analyses leverde een ondersteuning op van de hypothese, 
dat onder cross-pressure meer effecten in de richting van de communicatie op
treden dan zonder cross-pressure 

8 5 5 De invloed van de leider op het effect van antirookinformatie bij jongeren 

Vanuit de theorie die aan de (opinie)leider in de groep een belangrijke rol toe
kent w b de wijze waarop massacommunicatieve mededelingen in groepen ver
werkt worden, hebben we gesteld dat de groepsleider in peer groups invloed zal 
uitoefenen op de verwerking van antirookinformatie (vgl par 3 4 2) Om inder
daad die invloed van de leider te toetsen is de volgende hypothese geformuleerd 
leden van groepen met een minder geprononceerd rookklimaat zullen als gevolg 
van antirookinformatie frequenter in de nchting van het gedrag van de leider(s) 
veranderen (H38) De hypothese wordt derhalve getoetst binnen groepen met 
een minder geprononceerd rookklimaat (1 50 procent m de groep rookt) omdat 
bij een meer extreem rookklimaat (0 procent rookt en 51 100 procent rookt) 
het gedrag van de leider geen of nauwelijks variatie vertoont Indien 0 procent 
rookt roken leiders uiteraard ook met het effect van leiderschap en rookklimaat 
zijn dan niet duidelijk te scheiden Indien 51 tot 100 procent rookt, roken 
leiders in de meeste gevallen ook, hier is dan eveneens het effect van rookklimaat 
en leiderschap moeilijk te scheiden In feite bleek ook dat in het laatste geval de 
eenheden in de analyse te genng m aantal werden om conclusies t a ν de hypo
these te kunnen trekken Ook echter m de conditie '1-50 procent van de chque-
leden rookt' is het aantal eenheden vaak erg gering (vgl tabel 8 31) 

In ieder geval blijkt uit deze tabel niet dat rokers m deze conditie significant 
vaker hun gedrag m de richting van de communicatie veranderen (frequenter 
stoppen cq minder frequent (weer) gaan roken en minder frequent voor het 
eerst roken), indien de leider rookt dan indien hij niet rookt als gevolg van de 
communicatie Slechts m een geval is de relatie significant in de verwachte rich
ting nl onder de 'social support' benadering heeft men frequenter voor het eerst 
tussen tl en tl gerookt indien de leider rookt dan indien deze niet rookt 

Afgezien van het feit dat relaties niet significant zijn, blijkt, dat de relaties in de 
'social support' conditie alle in de verwachte richting gaan, de relaties in de 
conditie zonder 'social support' blijken daarentegen of zwakker (RT2, RT3) of 
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Tabel 8.31 - Verandenngen in rookgedrag van tl naar t2 en van t2 naar tJ naar 
rookgedrag van cliqueleiders m de peer groups onder comtanthouding van de 
experimentele condities en het percentage rokers m de clique 

percentage rokers m 
de clique 1 50'/ rookt 

e\p cond 

rookgedrag 
leider 

(12) 

RT1 

S 

RT2 

S 

RT3 

S 

RI 4 

S 

RT5 

S 

RT6 

S 

controle 

leider 
leider rookt 
rookt met 

21(14) 27(33) 

NS 

27(33) 15(33) 

NS 

13(55) 8(65) 

NS 

14(14) 4(24) 

NS 

9(23) 12(26) 

NS 

7 (44) 12 (60) 

NS 

AZS 

leider 
leider rookt 
rookt met 

21(49) 10(21) 

NS 

26(49) 24(45) 

NS 

10(106) 7(72) 

NS 

17(18) 6(41) 

NS 

8(24) 10(24) 

NS 

Π (47) 

NS 

AMS 

leider 
leider rookt 
rookt met 

18(19) 37(17) 

NS 

50(10) 13(38) 

ρ Ï- 025 

24(33) 18(78) 

NS 

24(17) 38(21) 

NS 

33 ( 3) 10(29) 

NS 

17(61) 15(64) 

NS 

zelfs in tegengestelde richting te verlopen (RT1, RT4, RT5, RT6) Voor de 
controlecondities geldt dit eveneens, zwakker (RT1, RT2, RT3), tegengesteld 
aan de verwachting (RT4, RT5, RT6). De trend is dus dat de hypothese enige 
geringe steun ondervindt in de conditie met social support (slechts in één geval 
significant) en niet in de conditie zonder social support. Hoewel de invloed van 
(het rookgedrag van) de leider op veranderingen in rookgedrag als gevolg van de 
communicatie zwak is, is het mogelijk dat de invloed van de leider niet zozeer 
gezocht moet worden in een directe invloed op gedrag van leden als op de 
'commumcabiliteit' van het onderwerp in de groep. Per hypothese kunnen we 
dan veronderstellen dat antirookinformatie minder 'communicabel' wordt in de 
groep indien de leider rookt. Deze hypothese kan getoetst worden door na te 
gaan of de mate waann men met vrienden gesproken heeft over de antirookcom
municatie afhankelijk is van het rookgedrag van de leider in de groep. Ook deze 
hypothese wordt getoetst voor w.b. de conditie 1-50 procent in de clique rookt. 
In tabel 8.32. is het resultaat van de analyse weergegeven. 

Uit deze tabel blijkt dat deze hypothese gesteund wordt in geval van de benade
ring zonder 'social support'. In het geval van de benadering met 'social support' 
is er geen verschil. Het artikel met 'social support' wordt met vrienden besproken 

307 



Tabel 8.32. Praten met vrienden over de artikelen naar het rookgedrag van de 
leider m de eliquc, indien 1-50 procent van de eliqucleden rookt 

.irlikel 

rookgedrag leider 

heelt met vrienden 
over het artikel ge
sproken 

zonder 'social support' 

leider 
leider rookt 
rookl met totaal 

34 55 42 
(105) (65) (170) 

X2 - 6 48 dr= 1 p-s, .01 

met 'soeul support' 

leider 
leider rookt 
rookt met totaal 

32 32 32 
(34) (67) (101) 

χ 2 = 00 dt = 1 NS 

onafhankelijk van het rookgedrag van de leider. Mogelijk wordt de invloed van 
de leider op de bespreekbaarheid van het artikel doorliet 'social support' aspect 
uitgeschakeld (in groepen met een niet duidelijk pro- of antirookklimaat). 

Resumerend: De invloed van het rookgedrag van de leider op het effect van 
antirookinformatie op rookgedrag van de leden van de groep kon slechts in 
zwakke mate bij het artikel met 'social support' vastgesteld worden: een wat 
groter boemerangeffect indien de leider rookt bij deze benadering dan bij de 
andere en de controleconditie. 

Getracht is na te gaan wat de invloed is van het rookgedrag van de leider op de 
communicatie over antirookinformatie in de groep. We veronderstelden hierbij 
dat rokende leiders antirookinformatie relatief meer zouden 'weren' dan niet-
rokende leiders. Deze hypothese werd ondersteund in het geval van het artikel 
zonder 'social support'. Echter niet bij het artikel met 'social support' waar geen 
invloed van het rookgedrag van de leider op de bespreking ervan vaststelbaar was. 
Mogelijk doorbreekt het 'social support' aspect de invloed van de leider (bij een 
zwak pro-rookklimaat). 

8.5.6. Isolement in de klas en effecten van antirookinformatie 

Geisoleerdheid in de klas is mogelijk een factor die van belang is voor effecten 
van antirookinformatie voorzover groepspressie bij geisoleerden minder zou wer
ken Vanuit deze veronderstelling zijn m.b.t. roken de volgende hypothesen 
opgesteld (vgl. par. 3.4.4. H42a en H42b en H43). 
1. Geisoleerden in de groep zullen relatief frequenter roker zijn in groepen met 

een negatief rookkhmaat en relatief frequenter niet-roker zijn in groepen met 
een pro-rookklimaat (|-I42a en H42b). Uit tabel 8.33. blijkt dat het verschil 
tussen geïsoleerde en niet-geisoleerdc leerlingen wat betreft rookgedrag en 
veranderingen daarin nagenoeg totaal afwezig is, indien men het percentage 
rokers in de klas constant houdt. 
De hypothese wordt derhalve niet ondersteund. 
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Tabel 8. J J. - VcrantJcnng in rookgedrag naar isolement in de klas onder con
stanthouding van het percentage rokers in de klas 

rookkliina.it in de 
k | j s ( t | ) 

isolement in de 
klasdj) 

rookt tegenwoordig 
(tl) 

gestopt l |-l2 

voor liet eerst ge
rookt t | - t2 

(weer) gjan roken 
tl -12 

Q'i rookt 

met-
gei4()leir- geïsoleer
de leer- de leer
ling Img 

8(13) 10(62) 
NS 

6(16) 5(78) 
NS 

l-25'í rookt 

mel-
geisoleer- geïsoleer
de leer- de leer
ling Img 

17(126) 13(783) 
NS 

8( 12) I9( 85) 
NS 

14( 51) 17(354) 
NS 

I3( 84) 10(549) 
NS 

26-68", ro 

geïsoleer
de leer
ling 

41(165) < 
NS 

I9( 52) 
NS 

26( 38) 
NS 

I2( 86) 
NS 

2. Relatief geïsoleerde leerlingen in klassen met een pro-rookklimaat /uilen als 
gevolg van antirookinformatie frequenter gedrag en houding in de richting 
van de communicatie veranderen dan meer geïntegreerde leerlingen in de7e 
klassen. 
Deze hypothese blijkt in deze vorm niet toetsbaar door het geringe aantal 
geïsoleerde leerlingen: т.п. bij opsplitsing van de geisolcerdcn naar /owel 
experimentele condities als rookklimaat in de klas wordt het aantal analyse-
eenheden te klein om nog zinvolle uitspraken te doen (vgl. tabel 8.33., 
waarin alleen een opsplitsing is gemaakt naar rookklimaat m de klas). Daar 
de hypothese met impliceert dat geisoleerden ook met bij een negatief rook
klimaat frequenter in de richting van de communicatie zullen veranderen is 
de hypothese getoetst onder constanthouding van de experimentele stimuli 
alleen. Hierbij bleek niet dat er verschil is tussen relatief geisoleerden en 
niet-geisoleerden qua beïnvloedbaarheid van rookgedrag door antirookinfor
matie. Opgemerkt moet worden dat isolement in de klas altijd een kwestie 
van gradatie is. Volledig isolement zal /Hden voorkomen. Bovendien is geble
ken dat er nogal verandering is opgetreden in isolement waarbij we veronder
stelden dat een bepaalde groep leerlingen in de klas met relatief lage status 
a.h.w. enerzijds een recruteringsveld van potentiële cliqueleden, anderzijds 
een afdankveld voor Overtollige' of 'niet aangepaste' cliqueleden fungeert. 
Voor deze groep kunnen de normen van de clique waar deze geisoleerden lid 
van zouden willen worden als gedragsregulerend gaan werken, zodat het 
groepsklimaat en wellicht ook het gedrag van de leider in de referentiegroep 
maatgevend wordt voor het rookgedrag van de relatief geïsoleerde. Groeps-
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beïnvloeding geschiedt hier met name als gevolg van directe groepspressie dan 
wel doordat de groep als aantrekkelijke clique fungeert (als aspiratiegroep). 
De omstandigheid dat een van beide benaderingen 'social support' aspecten 
bevat biedt ons nog een mogelijkheid om de geringere groepsbeinvloeding 
van de geïsoleerde - zij het meer indirect - te toetsen. Immers de 'social 
support' benadering doelt op 'groepsinvloed' en 'groepsbeinvloeding' van het 
rookgedrag; deze groepsinvloed wordt volgens de hypothese echter in minde
re mate ervaren door de geïsoleerde leerling; verondersteld kan worden dat 
de geïsoleerde leerling de 'social support' benadering zowel minder geloof
waardig als minder goed zal vinden dan de benadering zonder 'social 
support', omdat hij het element van 'social support' ook in feite minder zal 
ervaren in zijn situatie. 
Uit tabel 8.34. blijkt dat dit inderdaad het geval is. Vooral sterk is de relatie 
tussen benaderingswijze en oordeel over de eerlijkheid van het artikel bij de 
geïsoleerde. Dit resultaat verwijst o.i. naar een duidelijk geringere groepsin
vloed bij de geïsoleerde of althans in de perceptie van de geïsoleerde. 
Tenslotte, te verwachten is dat de geïsoleerde minder frequent met vrienden 
over het artikel zal praten dan de niet-geisoleerde. Inderdaad blijkt 42 pro
cent van de niet-geisoleerden tegenover slechts 20 procent van de geisoleer-
den over het artikel gesproken te hebben met vrienden. Opvallend is echter 
dat niet-geisoleerde leerlingen significant vaker met vrienden over het artikel 
zonder 'social support' praten, terwijl de geïsoleerde leerlingen vaker met 
vrienden over het artikel met 'social support' praten (dit laatste is overigens 
niet significant). De 'social support' benadering kan juist voor de niet-
geisoleerde vanwege zijn gebondenheid aan de groep en de groepspressie een 
'heet hangijzer' vonnen, in tegenstelling tot de geïsoleerde die daaronder 
minder gebukt gaat. 

Conclusie: Hoewel het met mogelijk was de geringere groepsbeinvloeding van het 
rookgedrag en de houding tegenover roken van de geïsoleerde leerling direct aan 
te tonen in dit onderzoek, kon een mogelijk geringere groepsbeinvloeding indi
rect uit de reactie op de artikelen en het spreken over de artikelen met vrienden 
afgeleid worden. Geisoleerden oordelen frequenter positief over het artikel zon
der 'social support' en achten dat ook frequenter eerlijker dan het artikel met 
'social support'. Bij de niet geisoleerden bleek geen verschil in oordeel tussen 
beide artikelen. Geisoleerden hebben minder frequent met vrienden over het 
artikel gesproken dan niet-geisoleerden. Echter, opvallend is, dat geisoleerden 
frequenter over het artikel met 'social support' gesproken hebben met vrienden 
terwijl niet-geisoleerden juist frequenter over het artikel zonder 'social support' 
gesproken hebben' als verklaring hiervoor is gesuggereerd dat de 'social support' 
benadering voor de niet-gesoleerde leerling door zijn groepsgebondenheid als het 
ware eerder een moeilijk bespreekbaar onderwerp zal zijn. 
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Tabel 8.34 - Oordeel over de kwaliteit en eerlijkheid van het artikel en het 
artikel besproken hebben met vrienden naar benaderingswijze (ex¡). с ) onder 
constanthouding van het isolement m de klas (t2) 

isolement m de 
klas (t2) 

e\p Londities 

oordeelt artikel goed 

X2 S 

oordeelt artikel 7eker 
wel eerlijk 

X2 S 

artikel besproken met 
vrienden** 

X2 S 

geïsoleerde leerling 

AZS AMS totaal 

76(25) 54(37) 63(62) 

2 21 p « 10* 

65(23) 29(35) 43(58) 

6 18 p « 01 

1L (26) 25 (40) 20 (66) 

.30 NS 

met geïsoleerde leerling 

AZS AMS totaal 

60(323) 60(351) 61(674) 

00 NS 

44(304) 46(322) 45(626) 

.15 NS 

48(330) 26(354) 42(684) 

8 70 ρ < 005 

* bij eenzijdige toets 
** χ 2 (relatie isolement - artikel besproken met vrienden) 14,34 dt = 1 ρ < .0001 

Ook hier weer wordt de vraag van belang of het oordeel over het artikel het 
effect ervan op gedrag beïnvloedt, m.a.w. of het positieve oordeel een gunstig 
effect betekent en een negatief oordeel een boemerangeffect. Dit zal onderwerp 
van de laatste paragraaf zijn. 

& 6. Het oordeel over antirookinformatie en het effect ervan op houding en 
gedrag m.b.t. roken 

Bij eerdere analyses is de vraag naar voren gekomen of het oordeel over het 
artikel het effect ervan beïnvloedt. Indien men het artikel meer positief waar
deert en meer eerlijk acht zal men meer geneigd zijn de adviezen (stoppen met 
roken, niet (opnieuw) gaan roken) op te volgen. Uit onderzoek is inderdaad 
gebleken dat informatie die zeer geloofwaardig is, althans waarvan de bron als 
geloofwaardig beschouwd wordt, op korte termijn meer positieve effecten heeft. 
Op lange termijn echter bleek de tendens wel (eens) omgekeerd: een sterker 
positief effect bij zwak geloofwaardige informatie. 
Gordon noemt 'source credibility': 'the force in a communication, that a per
ception of intent (right, wrong or irrelevant) has upon the nature (in this case 
the behevability) of a message at hand'. (Gordon 1976.) Hoewel 'source credibi
lity' en 'message believabtlity' met hetzelfde zijn zullen ze in de praktijk vaak 
samen vallen. 
De stelling '.. . when the stimulus is not renewed, material presented by a high 
ethos source looses in persuasiveness and that given by a poor source gains ...'. 
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(Anderson and Clcvenger, 1963), is in dit onderzoek toetsbaar doordat liet oor
deel over de geloofwaardigheid (i.e. eerlijkheid) van de beide benaderingen opge
nomen is. Hoewel slechts zeer weinig leerlingen de artikelen duidelijk oneerlijk 
of slecht vonden (zie par. 8.3.) is er toch variatie in de mate waarin men ze goed 
en eerlijk beoordeelt. We onderzoeken het verschil in verandering van gedrag en 
houding tussen degenen die zeer positief en degenen die minder positief oordelen 
over het artikel. Uit tabel 8.35. blijkt dat wat betreft het artikel met 'social 
support' in alle gevallen wat betreft gedragsverandering een relatie in de te ver
wachten richting gevonden wordt: indien men het artikel goed acht stopt men 
frequenter tussen tl en tl en tussen t2 en 13' heeft men minder frequent voor 
het eerst gerookt tussen tl en tl en tussen tl en t3 en gaat men minder frequent 
(weer) roken tussen tl en t2 en tussen t2 en t3 dan wanneer men liet artikel 
minder positief beoordeelt. Ook zijn de relaties wat betreft het 'social support' 
artikel in de verwachte richting, indien men het artikel eerlijk vindt (uitgezon
derd stoppen tussen tl en t2 en tussen t2 en t3). 

Tabel 8.35. Verandering m rookgedrag (tl-t2 en i2-tJ) naar liet oordeel over 
de kwaliteit en eerli/kheid van het artikel onder constanthouding van de experi
mentele eondities 

счрспшспісіс 
(.ondines 

oordect o\or kuj I iU' i t v.ui 
hel j r l l k e l 

1 iwslopl t | (1 

2 vonr l u t L'LTSI ycruoki i ] - n 

"i (weer) μ.Μη rnken i j - t ? 

4 iiL'stopi l i l i 

5 vnur llCt L'LFSt ü i rnuk i 11'1! 

6 (weer) «.KHI roken и ¡ ι 

Dordeel o\er di. 
eerlnklleid 

л/s 
w e d 
nodi 
s l e d l l ' 

¡aicd vledil \ - S 

25( SI ι 17 (65) 0 81 N'S 

14( 98) H (42) 2 9 3 ()''* 

9(162) l ì (79) (1 Sf, NS 

24( Mi) 17 (46) 0 20 NS 

17( 42) 4 (22) (199 NS 

181104) 14(57) 0 23 NS 

nie t /L 

¿ L k u k e r ' / e 

we l ke i Hiel 

1 і і ч і и р і 11 ід 25| i l ) 201 81 ι (1 OH \ S 

2 uKir h u і ч г ч ü-riHikl l | η 1Ч( 7(1) 2Kl 71] I !| NS 

1 ( « e e n ¡..uu roken ι i - n 11(114) 8 (12 ï | 0 S7 NS 

A ü is lnpl (2 \) 17( 10) : ' ( 14) 1)11 \ S 

s mor hei eusi euuok i І І - І Ч , 17( t i2l 9( >-4l 11 52 NS 

6 ( « o u i e.i in r. ikul ( i-I 1 18(114) 1мГ>9| 0 07 \ S 

wis 
uoed 
ime h 
slee h I/ 

ïcicd skehl X - S 

Π ι 36) Ι8ι 67) 2 31 0 7 ' 

14(1 161 261 55) 2 75 OS" 

9(197) 201101) 6 67 Ons» 

33ι 36) 24ι SO) 0 SO NS 

lOi 91) 18( 38) 1 10 NS 

8(175i 18i 83) 4 76 0 2 ' 

niet /e 
?eker ker'/e-
uel k i r met 

23( 30) 21( 73) O06 NS 

I4( 76] 2(li 95] 0 SS NS 

8(129) 161169] 3 82 02S 

24i 25) ' m 61) 0 06 NS 

3( 62) 21( 67) 7 70 0025-

8(1191 14(139) 2 3S 0 7 ' 

Ыі ι ο ι / ι μ ί ΐ ί ΐ ί t o o t s 

312 



De relaties zijn bijna alk significant of bijna significant. Bij het artikel zonder 
'social support' Liggen de relaties minder duidelijk. Terwijl de relaties op korte 
termijn meestal in de te verwachten richting zijn (zij het meestal verre van 
significant) zijn ze op lange termijn eerder tegengesteld aan de verwachting: bij 
een positief oordeel wordt juist minder gestopt, gaat men frequenter voor het 
eerst roken en gaat men frequenter (weer) roken. Ook deze relaties zijn niet 
significant. Geconcludeerd kan worden dat wat de 'social support' benadering 
betreft het oordeel over het artikel duidelijk van invloed is op de aard van de 
effecten en bij een positief oordeel zowel op korte als lange termijn meer positie
ve effecten heeft. Bij benadering zonder 'social support' speelt het oordeel niet 
zo'n duidelijke rol: er is een tendens naar positieve effecten op korte en boe-
merangeffecten op lange termijn bij een positief oordeel waarneembaar. 
Wat betreft de verandering in houding tegenover roken (tabel 8.36.) blijkt dat 
zowel bij de benadering met als die zonder 'social support' over het algemeen 
positieve effecten optreden op korte termijn. Indien men positief oordeelt is 
men het relatief meer eens geworden met de stelling dat roken ongezond is, 
relatief minder eens met de stoerheid van het roken (deze echter niet in de 
'social support' conditie) en relatief minder eens met de 'gezelligheid' van het 
roken. In de conditie zonder 'social support' blijkt de tendens op lange termijn 
in alle gevallen omgekeerd: een negatief effect bij een positief oordeel vergeleken 
met een meer negatief oordeel. De relaties zijn echter geen van alle significant 

Tabel 8.36. - t Toets van het ejject van liet verschil m oordeel over de kwaliteit 
en geloofwaardigheid van het artikel op houdingsverandenng als gevolg van de 
antirookinfonnatie naar benadermgswi/ze 
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(met een betrouwbaarheidsmveau van 5 procent) Bij de benadering met 'social 
support' is de relatie met verandering in roken ongezond achten eveneens meer 
negatief bij een positief oordeel Verandering in roken 'gezellig achten' с q 'stoer 
achten' op lange termijn blijkt niet zo duidelijk aan het oordeel over het artikel 
met 'social support' gerelateerd Ook hier weer zijn de effecten van de benade
ring zonder 'social support' op de lange termijn meer negatief bij een positief 
oordeel dan bij een negatief oordeel 

Resumerend 
Het oordeel over het artikel speelt duidelijk een rol en de aard van de effecten 
Wat betreft gedragsverandering is dit nagenoeg alleen het geval bij de benadering 
met 'social support' 
Opgemerkt moet worden dat het effect van het oordeel vooral blijkt uit verande-
nngen op lange termijn Immers het oordeel over de artikelen is vastgesteld op 
t2. Dus het oordeel over de artikelen kan het gevolg zijn van veranderingen in 
gedrag en houding van tl naar t2 evenzeer als veranderingen het gevolg kunnen 
zijn van het oordeel indien iemand tussen tl en t2 is gaan roken zal hij wellicht 
negatiever oordelen over de ontvangen antirookinformatie Veranderingen van t2 
naar t3 zijn vastgesteld ná het oordeel over het artikel 
Desalniettemin blijft het een opmerkelijke bevinding dat bij de benadering zon
der 'social support' wat betreft gedragsverandering het oordeel over het artikel 
nauwelijks van belang is voor het effect terwijl dit bij de 'social support' benade
ring in sterke mate het geval is en wel in positieve zin 
De hypothese omtrent positieve effecten op korte termijn en meer negatieve op 
lange termijn bij grotere geloofwaardigheid krijgt w b de benadering 'zonder 
social support' enige ondersteuning Bij de benadering met 'social support' 
blijkt deze hypothese wat betreft gedragsverandering op lange termijn geen en 
wat betreft houdingsverandenng op lange termijn enigszins ondersteund te wor
den 

8 7 Systematische weergave van de analyseresultaten met betrekking tot de 
effecten van antirookinformatie 

In deze paragraaf zal een systematisch overzicht gegeven worden van de resulta
ten van de analyse in het licht van de m de probleemstelling geformuleerde 
hypothesen omtrent de relatie tussen de beide anti-rookartikelen en verande
ringen in houding en gedrag m b t roken Ook zullen daarnaast onderzoeksresul
taten m b t een aantal hypothesen die met expliciet in de probleemstelling maar 
pas in de loop van de analyse geformuleerd zijn aangegeven worden 

H30 Jongeren die met roken en jongeren die wel roken, maar een negatieve 
houding hebben t o ν roken, zullen zich in sterkere mate blootstellen aan 
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anti-rookjnformatie dan jongeren die roken en/of een positieve houding 
hebben tegenover roken. 
Er is geen duidelijke ondersteuning van deze hypothese zoals uit tabel 
8 7., 8.8., 8.9 en 8.10. blijkt Eerder blijkt dat jongeren die roken zich 
zelfs wat frequenter blootstellen dan jongeren die niet roken (alleen signi
ficant bij de NCR V-cursus). 
Ook blijkt een meer positieve houding tegenover roken wat meer samen 
te gaan met blootstelling aan antirookinformatie (wat betreft 'roken is 
ongezond' m geval van de artikelen en wat betreft 'roken is gezellig' bij 
de NCR V-cursus). Selectieve blootstelling naar bestaande houdingen en 
gedrag blijkt derhalve nauwelijks. 

H31. Rokers met een sterk positieve houding ten opzichte van roken (conso
nante rokers) zullen indien blootgesteld minder goed de titel van een 
antirookartikel in de krant onthouden dan rokers met een negatieve hou
ding (dissonante) rokers of met-rokers die er aan blootgesteld zijn. 
Deze hypothese wordt ondersteund voor wat betreft rokers t.o.v. niet-
rokers (tabel 8.15.) Rokers met een positieve houding (alleen w.b. de 
dimensie 'roken is stoer') blijken minder goed de titel van het artikel te 
onthouden dan rokers met een minder positieve houding (tabel 8.16.). Er 
is derhalve enige steun voor H31. 
Over selectieve perceptie van de antirookinformatie was in de probleem
stelling geen expliciete hypothese opgenomen. In de analyse is echter 
getoetst of personen die een positieve houding hebben tegenover roken, 
de antirookinformatie meer negatief evalueren dan personen die niet ro
ken of een negatieve houding hebben tegenover roken. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel de beide artikelen als de anti
rookinformatie meer negatief worden beoordeeld (zowel naar kwaliteit 
als eerlijkheid) door rokers en door personen met een positieve houding 
tegenover roken. Alle verbanden uitgezonderd die m.b.t. 'roken is stoer' 
zijn in sterke mate in de verwachte richting 

H32. Niet-rokers in groepen met een overwegend pro-rookklimaat zullen a g.v. 
de informatie eerder geneigd zijn toch te gaan roken dan met-rokers in 
groepen met een overwegend anti-rookklimaat. 
Uit de analyseresultaten blijkt geen ondersteuning van deze hypothese 
(vgl. tabel 8.27. en 8.28 ) 

H33. Correlaat van H32 Rokers in groepen met een anti-rookklimaat zullen 
relatief frequenter stoppen agv. de antirookinformatie dan rokers in 
groepen met een pro-rookklimaat 
Deze hypothese wordt ondersteund wat betreft de benadering met 'social 
support' voorzover het stoppen tussen t2 en t3 betreft en voor wat 
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betreft de conditie 1-50 procent rookt versus 51-100 procent in de peer 
groups rookt. 

H34. Houdingen tegenover roken zullen in groepen met een pro-rookkliniaat 
als gevolg van de antirookinformatie eerder positiever worden, terwijl 
deze in groepen met een antirookklimaat eerder negatiever zullen wor
den. 
Deze hypothese vindt in de data geen duidelijke ondersteuning (vgl. tabel 
8.27. en 8.28.) noch op korte noch op lange termijn. 

H35. Onder rokers die zich in groepen met tegengestelde normen m.b.t. roken 
(i.e. rookkJimaat) bevinden, zal stoppen en weer beginnen relatief vaker 
voorkomen dan onder rokers die zich in groepen met overeenstemmend 
rookklimaat bevinden. 
Deze hypothese is al in hoofdstuk 7 bij de 'etiologie' van het rookgedrag 
getoetst bij een verschillend rookklimaat van peer groups in en buiten de 
klas. 
Uit tabel 7.28. blijkt dat hoewel de samenhangen in de verwachte rich
ting gaan deze voor stoppen en (weer) gaan roken niet significant vastge
steld konden worden. Wel bleek dat naarmate het rookklimaat meer 
verschillend was frequenter voor het eerst gerookt werd tussen tl en t2 
(p < .01). Indicaties voor een grotere verandermgsgenchtheid onder te
gengesteld groepsklimaat zijn er dus wel. 

H36. Jongeren die wat betreft hun roken onder 'cross-pressure' staan zullen 
relatief vaker gedrag en houding m.b.t. roken in de richting van de anti
rookcommunicatie veranderen dan pngeren die niet onder cross-pressure 
staan. 
Deze hypothese werd in de data niet (vgl. par. 8.5.4.) ondersteund. 

H37. Deze hypothese kon door een te gering aantal eenheden bij de vereiste 
elaboratie niet getoetst worden. 

H38. Leden van groepen met een minder geprononceerd rookklimaat zullen op 
grond van de antirookinformatie frequenter in de richting van het gedrag 
van leden met hoge status veranderen Dit impliceert dat indien personen 
met hoge status roken (of gaan roken) ook niet-rokende groepsleden 
frequenter zullen gaan roken dan indien groepsleden met hoge status niet 
roken. 
De hypothese vond geen duidelijke ondersteuning in de data. Onder de 
conditie met 'social support' zijn de relaties alle in de verwachte richting, 
echter slechts in een geval significant. Een luermee gerelateerde hypo
these, die m de analyse opkwam is de hypothese dat antirookinformatie 
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minder 'communicabel' wordt indien de leider rookt. Uit tabel 8.32. 
blijkt dat onder de conditie 'zonder social support' deze relatie in de 
verwachte richting optreedt. Geen relatie is er in de conditie met 'social 
support'. Mogelijkerwijs doorbreekt het 'social support' artikel de invloed 
van de leider op de communicabiliteit. 

H39, H40, Deze hypothesen konden in dit onderzoek niet getoetst worden door 
H41 het mislukken van de meting van groepscohesie. 

H42a. De relatief gei'solecrden zullen relatief minder roken in klassen met een 
pro-rookklimaat dan de niet-gei'soleerden. 

H42b. Zij zullen daarentegen relatief meer roken in klassen met een anti-rook-
klimaat dan de niet-gei'soleerden. 
Uit tabel 8.33. blijkt dat er geen steun is voor deze hypothesen. 

H43. Relatief geïsoleerde leerlingen in klassen met een overwegend pro-rook
klimaat zullen als gevolg van de antirookinformatie frequenter gedrag en 
houding in de richting van de communicatie veranderen dan meer geïnte
greerde leerlingen in deze klassen. 
Deze hypothese bleek door een te gering aantal eenheden (т.п. gei'soleer-
den) niet toetsbaar. Er konden enkele andere hypothesen opgesteld wor
den die indirect indicaties voor minder groepspressie in geval van gei'so-
leerden konden geven. Een ervan was dat de geïsoleerde leerling de 'social 
support' benadering, die op groepsinvloed gericht is, minder geloofwaar
dig en minder goed zal vinden, voorzover deze minder strookt met zijn 
ervaring, dan de niet-gei'soleerde leerling. 
In tabel 8.34. wordt deze hypothese ondersteund. 
Een volgende impliciete hypothese is dat gei'soleerden minder frequent 
met vrienden over het artikel spreken dan niet-gei'soleerden. Deze hypo
these wordt eveneens ondersteund (tabel 8.34.). Niet-gei'soleerde leer
lingen bleken ook significant vaker met vrienden over het artikel zonder 
'social support' te praten, terwijl gei'soleerden frequenter (echter niet 
significant) over het artikel met 'social support' praatten met vrienden. 
De 'social support' benadering kan juist voor de niet-gei'soleerde moeilijk 
bespreekbaar zijn (a.g.v. groepspressie). 

H44. Individuen onder de 'social support' benadering zullen relatief vaker ge
drag en houdingen m.b.t. roken in de richting van de communicatie 
veranderen dan individuen met een benadering zonder 'social support' en 
in de controleconditie. 
a. Indien zij roker zijn zullen ze vaker stoppen en vaker een nega

tieve houding ten opzichte van roken ontwikkelen. 



b Indien zij met-roker zijn zullen ze relatief minder vaak gaan roken 
(de 'recruitment rate' zal lager zijn) en zullen ze relatief stelliger 
beweren nooit te zullen gaan roken in de toekomst 

Aangezien verandering van houding t o ν roken zowel voor rokers als 
met-rokers in dezelfde richting (negatief) te verwachten is, is de hou-
dingsverandering voor rokers en met-rokers gezamenlijk getoetst 

H44a wordt ondersteund voor wat betreft stoppen van t2 naar t3 (lange 
termijn) (tabel 8 21 ) 

H44b wordt in de data met ondersteund (voor w b gaan roken) (tabel 
8 21) Wat betreft het meer stellig gaan beweren nooit te zullen roken 
blijkt eerder (van t2 naar t3) het omgekeerde het geval (tabel 8 23 ) 
Wat betreft houdingsverandering blijkt de 'social support' benadering niet 
meer positief effect te hebben dan de benadering zonder 'social support' 
Er is wat houdingsverandenng betreft geen steun voor H44 (tabel 8 22 ) 

H45 Individuen onder de 'social support' benadering zullen frequenter over de 
communicatie met anderen (vrienden) praten dan individuen onder de 
andere benadenng 
Deze hypothese wordt in de data niet ondersteund Integendeel, de rela
tie is significant in omgekeerde richting (vgl tabel 8 24 ) 

H46. Personen onder de 'social support' benadering zullen zich relatief beter 
de titel van het artikel kunnen herinneren dan personen onder de andere 
conditie 
Deze hypothese wordt in de data met ondersteund (vgl tabel 8 25 ) 
Nagegaan is ook of 'social support' aspecten 'indruk' hebben gemaakt, 
d w z of ze als social support aspecten herkenbaar waren Dit was oven 
gens geen expliciete hypothese 

Uit de analyse bleek dat 'social support' kenmerken behalve dat deze 
inderdaad uitsluitend genoemd werden in de 'social support' conditie 
tamelijk frequent genoemd werden als het aspect wat de meeste indruk 
had gemaakt (vgl tabel 8 26 ) Het verschil tussen de aangegeven aspee 
ten in de verschillende condities is sterk significant (p < 0001) 

H47 Veranderingen in kennis m b t de schadelijke gevolgen van roken zullen 
in beide benaderingen ongeveer gelijk zijn 
Deze hypothese is niet getoetst daar de kennisitems op de houdings-
dimensie 'roken is ongezond' gerepresenteerd zijn Houdingsverandering 
a g ν beide communicaties is getoetst bij H44 

H48 De te verwachten positieve effecten van het artikel met 'social support' 
zuUen vooral optreden bij een negatief en gematigd positief rookklimaat 
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Bij een sterk pro-rookklimaat evenwel zijn sterkere boemerangcffecten te 
verwachten. Deze hypothese wordt in de data niet ondersteund voor wat 
betreft verandering in gedrag en houding (zie label 8 27 en 8 28 ) Er 
bleek echter enige steun voor deze hypothese m b t effecten op het 
bespreken van beide artikelen door vrienden 
Het artikel /onder 'social support' bleek bij een pro-rookklimaat (51-100 
procent rookt) relatief neer besproken met vrienden dan het artikel met 
'social support', terwijl er in de conditie '0 procent rookt' nauwelijks 
verschil is in bespreking van beide artikelen De gevonden negatieve rela
tie tussen het 'social support' artikel en het bespreken van het artikel met 
vrienden (boemerangeffect) bleek sterker naarmate een groter percentage 
van de peer groups in de klas rookt (vgl tabel 8 29 ) 
In dit kader is ook de impliciete hypothese onderzocht dat het artikel 
met 'social support' vooral indruk zal maken in groepen waar veel ge
rookt wordt en dat de herinnering in die groepen aan het 'social support' 
artikel daarom relatief sterker zal zijn dan in groepen waarin weinig of 
niet gerookt wordt Deze hypothese werd in sterke mate ondersteund 
voor w.b 'subgroepen in de klas' maar met voor vriendengroepen buiten 
de klas (vgl tabel 8.30 ) 

Tenslotte is de tijdens de analyse opgekomen vraag omtrent de rol van de 
geloofwaardigheid van beide artikelen voor het effect ervan op rookge
drag onderzocht Hierbij bleek dat bij een gunstig oordeel (zowel naar 
kwaliteit als eerlijkheid van de antirookinformatie) meer positieve effec
ten optraden in geval van het artikel met 'social support' Het oordeel 
over de kwaliteit en eerlijkheid bleek bij de conditie zonder 'social sup
port' nauwelijks een rol te spelen (vgl tabel 8 35) 
W b houdingsverandering bleek een gunstig oordeel (bij beide benade
ringen) op korte termijn positieve effecten te hebben Op de lange ter
mijn bleek invloed van het oordeel op het effect niet (significant) aan
wijsbaar (vgl tabel 8.36 ) 

8 8 Conclusies over effecten van antirookinformatie 

Het doel van de analyse van dit hoofdstuk was na te gaan wat voor effecten 
antirookinformatie via massamedia bij jongeren kan hebben en of effecten moge-
toegeschreven kunnen worden aan groepsfactoren, m η aan de normen en struc
turen van peer groups. Aan de hand van de toetsing van een aantal, grotendeels al 
m hoofdstuk 3 en 4 geformuleerde hypothesen, werd getracht nader inzicht in 
deze vraag te krijgen. 
Effecten van twee soorten antiroomformatie zijn onderzocht, deze verschilden 
slechts op één punt, nl het al of met 'social support' opnemen in de boodschap 
Verondersteld werd dat de benadering met 'social support' beter in staat zou zijn 
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roken te bestrijden, daar deze erop gericht is een der oorzaken van roken (peer 
group invloed) weg te nemen of minstens te verzwakken Te verwachten was ook 
dat deze benadering duidelijker m interactie met grocpsfactoren zou werken dan 
de benadering zonder 'social support' 

De analyse m b t het functioneren van antirookinformatie heeft de volgende 
resultaten opgeleverd 
1 Jongeren staan erg positief tegenover antirookacties in het algemeen, con 

crete antirookdcties worden positief beoordeeld (zowel de NCRV-cursus als 
de door ons verstrekte antirookinformatie wordt positief beoordeeld) Dit 
duidt er o ι op dat antirookacties niet reeds bij voorbaat boemerangeffecten 
in zich dragen Indien jongeren al bij voorbaat tegen antirookacties zijn, zijn 
boemerang effecten bijna onvermijdelijk Ook bleek dat verandering in opi 
me over antirookacties met te wijten was aan de door ons gevoerde actie 

2 Er blijkt noch w b de door ons verstrekte artikelen noch wat betreft de 
NCRV-cursus duidelijk sprake van selectieve exposure op grond van 'pre
existing views' m b t roken (i с rookgedrag en houding) Een geringe selec
tieve exposure was er naar de mate waarin men krant leest (voor beide 
artikelen) en de mate waann men tv kijkt voor de NCRV-cursus Ook blijkt 
dat naarmate men negatiever oordeelt over antirookacties men ook minder 
frequent de beide artikelen leest. 

Ook het proces van selectief onthouden bleek slechts ¿wak aanwezig Daar
entegen bleek dat teksten duidelijk significant selectief beoordeeld werden 
op grond van 'pre-existing views' indien men rookt en naarmate men roken 
minder ongezond acht en naarmate men roken meer gezellig vindt oordeelt 
men minder positief over de artikelen en over de NCRV-cursus Selectieve 
evaluatie nu kan 'mede' verantwoordelijk zijn voor liet optreden van ge
ringer effect door teksten negatief te evalueren kan men zich wellicht ont 
trekken aan de consequenties ervan voor het rookgedrag Dit houdt in meer 
boemerangeffecten bij een meer negatieve beoordeling van de communicatie 

3 Wat betreft het effect van beide benaderingswijzen blijkt dat rokers onder de 
'social support' conditie frequenter gestopt zi|n op de lange termijn (t2-t3) 
dan rokers in beide andere condities Fr bleek geen gedragseffect op de korte 
termijn 
Er blijkt nauwelijks sprake van houdingsverandermg als gevolg van beide 
artikelen op korte termijn en op lange termijn Slechts een houdingsdimensie 
blijkt op korte termijn beïnvloed door de benadering zonder 'social support' 
in deze conditie is men geneigd roken minder stoer te gaan vinden dan in 
beide andere condities Tenslotte wat intentioneel rookgedrag betreft blijkt 
dat in de 'social support' benadering niet rokers die op t2 zeker niet er over 
denken te gaan roken sifnificant frequenter erover zijn gaan denken (mis 
schien) wel te gaan roken op Η 
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In tegenstelling tot de verwachting blijkt dat onder de conditie met 'social 
support' significant minder met vrienden over het artikel gesproken wordt 
dan in de conditie zonder 'social support' 

4 Bestudering van de effecten van beide benaderingen op houding en gedrag 
onder constanthouding van groepsvanabelen - het rookklimaat in peer 
groups, het gezinsklimaat m.b t roken, cross-pressure van peer groups onder 
ling in en buiten de klas en van peer group en gezin, leiderschap en isolement 
in de klas — leverde de volgende resultaten op 
— Er is geen eenduidige ondersteuning van de hypothese dat antirookinfor 

matie bij een negatief rookklimaat meer positieve en bij een positief 
rookklimaat meer negatieve effecten op gedrag en houding heeft Wel 
blijkt dat onder verschillend rookklimaat in sommige gevallen verschillen
de effecten optreden het vermelde stopeffect van de 'social support' 
benadering tussen t2 en t3 blijkt slechts op te treden indien 1-50 procent 
in de peer group (in of buiten de klas) rookt, in geval 50-100 procent 
rookt is het nagenoeg afwezig Dit geeft enige steun aan de hypothese 
van een meer positief effect bij een meer negatief rookklimaat 

Echter bevindingen met betrekking tot (weer) gaan roken en voor het 
eerst roken ondersteunen de hypothese niet Er is een positief effect op 
(weer) gaan roken (tussen tl en t2) indien 51-100 procent van de vrien
den in of buiten de klas rookt en een zwak negatief effect indien 0 
procent of 1-50 procent van de peer group in of buiten de klas rookt 
Wat betreft houdingsverandering blijken alleen bij een negatief rookkli
maat — geen van de leden van een clique rookt/memand van de vrienden 
buiten de klas rookt — duidelijke effecten op te treden positieve effec
ten op korte termijn vooral t a v dimensie 'roken is stoer' doch boe-
merangeffecten op lange termijn vooral t a ν dimensie 'roken is gezellig' 
en voor peer groups buiten de klas t a ν de dimensie 'roken is ongezond' 
Bij een meer positief rookklimaat /ijn verschillen in effecten tussen beide 
artikelen op lange en korte termijn veel zwakker Fr is een zwakke ten
dens naar een wat sterker boemerang effect op korte termijn van de 
social support benadering onder deze conditie 

Er is een duidelijke ondersteuning van de hypothese indien we het effect 
van de artikelen op de communicatie erover in de peer group bezien bij 
leden van groepen met een pro rookklimaat wordt relatief frequenter 
over het artikel zonder 'social support' gepraat in vergelijking met het 
artikel met 'social support' dan in groepen met een negatief rookklimaat 
het artikel zonder 'social support' dat met tracht in te spelen op het 
groepsklimaat blijkt aldus meer bespreekbaar bij een positief dan bij een 
negatief rookklimaat Het rookklimaat in de groep heeft aldus duidelijk 
invloed op de communicatie over de antirookinformatie 

- Opmerkelijk is ook de bevinding dat het 'social support' artikel beter 
onthouden wordt in groepen met een pro-rookklimaat Bhjkbaar maakt 
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de communicatie diepere indruk in groepen waarvan de normen meer in 
strijd zijn met de communicatie. Opmerkelijk is ook dat deze bevinding 
alleen geldt voor cliques binnen de klas; mogelijke verklaring: uitreiking 
van de kranten in de klas maakt dat op dat moment de cliques in de klas 
de directe referentiegroepen waren voor wie de communicatie bedreigend 
was. 
Gezinsklimaat m.b.t. roken blijkt geen invloed te hebben op het effect 
van beide artikelen op houding en gedrag. 
Grotere beïnvloedbaarheid van leerlingen onder 'cross-pressure' (d.w.ζ. 
lidmaatschap van groepen met een verschillend c.q. tegenstrijdig groeps-
klimaat) kon niet vastgesteld worden. 
Roken door de leider van de groep heeft nauwelijks invloed op het effect 
van antirookinformatie — er is slechts een tendens waarneembaar dat de 
'social support' benadering een wat groter boemerangeffect heeft indien 
de leider rookt dan de andere benadering. 
Gebleken is wel dat (rookgedrag van) de leider van invloed was op de 
mate waarin het artikel met vrienden besproken is: indien de leider niet 
rookte werd meer met vrienden over de informatie gesproken. Dit geldt 
slechts voor het artikel zonder 'social support'. Mogelijk schakelt het 
'social support' artikel de invloed van de leider enigszins uit. 
Isolement in de klas blijkt geen sterkere bei'nvloedingsmogelijkheid voor 
antirookinformatie van buiten met zich te brengen - geisoleerden veran
deren niet duidelijk meer in de richting van de communicatie dan niet-ge-
isoleerden. 
Wel blijkt dat geisoleerden minder frequent met vrienden over de artike
len hebben gesproken. 
Geisoleerden oordelen frequenter positief over het artikel zonder 'social 
support' en beoordelen dat ook frequenter als eerlijk dan het artikel met 
social support. Een verklaring hiervoor is dat geisoleerden vanuit hun 
situatie de in het artikel met 'social support' aangegeven invloed van 
vrienden in mindere mate ervaren en dus onjuist zullen vinden. 
Geisoleerden blijken in tegenstelling tot niet-gei'soleerden frequenter over 
het artikel met 'social support' gesproken te hebben met vrienden dan 
over het artikel zonder 'social support'. Een verklaring hiervoor is dat de 
'social support' benadering voor geisoleerden door minder groepsge-
bondenheid gemakkelijker bespreekbaar is. 
De hypothese dat bij een positief oordeel over de antirookinformatie 
meer positieve effecten t.a.v. rookgedrag en houding tegenover roken 
zouden optreden wordt deels bevestigd: wat betreft gedragsverandering 
alleen voor de 'social support' benadering: bij een positief oordeel gaat 
men minder frequent voor het eerst roken tussen tl en t2 en tussen t2 en 
t3, minder frequent (weer) roken van tl naar t2 en van t2 naar t3 dan bij 
een negatief oordeel, dus een positief effect op korte en lange termijn. 
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Bij de benadering zonder 'social support' heeft dit oordeel blijkbaar 
minder invloed op gedragsverandering. 
Echter wat houdingsverandering betreft heeft het oordeel over het artikel 
wel invloed op het effect: de hypothese van positieve effecten bij sterke 
geloofwaardigheid op korte termijn en minder positieve op de lange ter
mijn werd enigszins ondersteund. 

8. 9. De implicaties van de resultaten voor antirookcampagnes bij jongeren 

Evenals in hoofdstuk 7 zullen we trachten enkele implicaties van de door ons 
gevonden resultaten voor antirookvoorlichting aan jongeren te traceren. 
1. Het feit dat antirookinformatie zo positief beoordeeld wordt door jongeren 

en het feit dat jongeren zelfs een grote behoefte hieraan tonen т.п. ook 
aan antirookinformatie via massamedia duidt erop dat de jongeren zelf een 
positief effect van dergelijke campagnes verwachten. 
Een vermeerdering van antirookcampagnes lijkt daarom mogelijk en wense
lijk. 

2. Bij de overwegingen over het opzetten van dergelijke campagnes moet be
trokken worden dat deze niet alleen op de gezondheidsaspecten maar ook 
uitgebreid op andere aspecten ingaan, zoals het 'gezelligheidsmagc', 'het 
stoerheidsmage', daarnaast moet ook de beïnvloeding van dal rookgedrag in 
peer groups overwogen worden: het 'social support' aspect zou naast de 
andere aspecten expliciet in de campagne opgenomen moeten worden. 
Van het 'social support' aspect kan gesteld worden dat het ook op lange 
termijn een positief effect kan hebben op rookgedrag (stoppen met roken, 
minder frequent voor het eerst roken) dat echter het groepsklimaat vooral 
wat betreft het stoppen en de geloofwaardigheid van de informatie met name 
voor het voor het eerst roken voorwaarden zijn waaronder een meer rokenbe-
strijdend effect kan optreden. Dit betekent o.i. dat zowel de geloofwaardig
heid van de 'social support' benadering nog verhoogd zou moeten worden als 
ook de tegenstand van groepen met een sterk pro-rookklimaat beter geantici
peerd en opgevangen zou moeten worden. 

3. Communicatie over de antirookinformatie binnen peer groups zou sterk be
vorderd moeten worden (voortvloeiend ook uit het social support aspect). 

4. In de toekomst te voeren antirookcampagnes bij jongeren moeten middels 
onderzoek geëvalueerd worden om te zien of verbetering mogelijk is en om 
na te gaan of op den duur wellicht toch sterke boemerangeffecten optreden. 
Indien men 'onderzoeksloos' te werk gaat bij het opzetten en uitvoeren van 
deze campagnes en dus afziet van de bijsturende werking van onderzoek 
loopt men grote kans juist datgene te bevorderen wat men wilde tegengaan, 
nl. verdere verspreiding van rookgewoonten bij jongeren. In dit onderzoek 
werd slechts het effect van twee stimuli, op één moment in de tijd toege-
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diend, onderzocht. Intensievere campagnes kunnen de effecten van de 'social 
support' benadering mogelijk verbeteren. Doch ook verslechtering kan als 
mogelijkheid niet worden uitgesloten. 
Bij lezers van dit hoofdstuk over mogelijke beïnvloeding van rookgedrag van 
jongeren middels antirookinformatie zal ongetwijfeld een tamelijk onbevredi
gend gevoel blijven hangen voorzover de resultaten lang niet beantwoorden 
aan dat wat op grond van eerder geformuleerde hypothesen verwacht had 
mogen worden. 
Er treden slechts zwakke effecten op en de groepsinvloed op de verwerking 
van informatie blijkt voor dit onderzoek hoewel aantoonbaar aanwezig toch 
niet erg groot. 
Beschouwen we dit onderzoek echter als een aanzet tot een adequaat toetsen 
van effecten van antirookinformatie bij jongeren c.q. effecten van informatie 
in het algemeen en de rol, die primaire groepen kunnen spelen bij de verwer
king daarvan door de groepsleden, dan kan het o.i. toch als succesvol gezien 
worden. 
In de eerste plaats doordat blijkt dat antirookinformatie geenszins effectloos 
is; anderzijds doordat blijkt dat in de groep effect-bepalende factoren aan
wezig zijn. Hierbij moet men bedenken dat het in deze studie slechts twee 
incidentele stimuli betrof, waarvan men geen groot effect mocht verwachten. 
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¡loo i ds tuk 9 
EMPIRIE EN THEORIE, CONVERGENTIE EN DIVERGENTIE 

9 ¡ Inleiding 

Ter afsluiting is het zinvol om de resultaten in het licht van de in de probleem
stelling geformuleerde theorie en hypothesen te evalueren Hierbi) is het ook van 
belang tekortkomingen in dit onderzoek te signaleren opdat toekomstig onder 
zoek, dat zich met dezelfde of gelijksoortige problematiek bezighoudt, uit de 
deficiënties lenng kan trekken Onderzoek moet geëvalueerd worden in het licht 
van de relatie tussen theone en empirie Centrale vraag is in hoeverre onderzoek 
het theoretisch gestelde 'waar' kan maken, empirisch (valide) kan aantonen De 
vraag naar convergentie en divergentie van empirie en theorie zal gesplitst wor
den naar de twee centrale theoretische gebieden waarop dit onderzoek zich 
beweegt 
a Theoneen omtrent de factoren, die van imlocd /ijn op rookgedrag van jonge

ren 
b Theorieën omtrent de factoren die van invloed zijn op effecten van overre

dende (massa) communicatie 
Achtereenvolgens zullen we de resultaten van dit onderzoek in het licht van 
beide theoretische gebieden bezien 

Aan het slot zullen enkele implicaties van de resultaten voor de rookbestnjding 
onder jongeren aangegeven worden 
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9.2. Theorieën over de determinanten van rookgedrag bij jongeren 

De hypothesen welke in hoofdstuk 2 opgesteld werden ter verklaring van het 
rookgedrag bij jongeren werden in de analyse in hoofdstuk 7 grotendeels onder
steund. Deze resultaten betekenen zowel een convergentie van theorie en empirie 
in dit onderzoek als een convergentie van de resultaten van onderhavig onder
zoek met dat van voorgaand onderzoek. Om dit aan te tonen zullen we de 
belangrijkste resultaten nogmaals de revue laten passeren en aangeven in hoeverre 
er sprake is van convergentie of divergentie. 

/. De invloed van gezin en gezinsleden op rookgedrag van jongeren 

Uit de literatuur (voor referenties naar de literatuur zij verwezen naar hoofdstuk 
2) is bekend dat rookgedrag van gezinsleden van de jongere van invloed is op zijn 
rookgedrag. D.w.z. de kans dat hij rookt is groter indien zijn vader en/of moeder 
en/of broers en/of zussen roken. Deze relaties werden in dit onderzoek beves
tigd. Uit de analyse van de paneldata (verandering in rookgedrag van tl naar t2) 
kwam naar voren dat het roken door gezinsleden vooral van invloed is voorzover 
het stoppen tegengaat. Het rookgedrag van alle gezinsleden (behalve de vader) 
bleek sterker negatief met stoppen van tl naar t2 samen te hangen dan met 
(weer) gaan roken en voor het eerst roken. 
Onze conclusie was dat roken in het gezin meer van invloed is op de continuering 
dan de initiëring van de rookgewoonte. De analyseresultaten zijn wat het laatste 
betreft wat minder in de lijn van eerder uitgesproken verwachtingen. De theorie 
dat kinderen gaan roken doordat ze de ouders imiteren wordt hierdoor wat 
minder plausibel. Het loutere aanwezig zijn en gemakkelijk toegang hebben tot 
rookwaar in huis is meer in overeenstemming met deze hypothese. Men is door 
de gelegenheid om te roken minder geneigd om te stoppen. 
Uit de toetsing van de discriminatiehypothese (H5) bleek dat een ouderlijk rook
verbod in samenhang met rookgedrag van ouders van invloed is op het initiëren 
van de rookgewoonte. 

Naarmate de ouders zelf meer roken en tegelijk het kind verbieden te roken zal 
het kind dat als discriminerend ervaren en eerder beginnen met roken. Deze 
hypothese werd in dit onderzoek duidelijk bevestigd. Overigens betekent dit niet 
dat niet tegelijk andere factoren zoals peer groups hiervan invloed zijn: immers 
een kind in een discriminatoire situatie zal vooral dan beginnen indien zijn 
vriendjes roken: het gelijktijdig bestuderen van beide invloeden was in dit onder
zoek niet mogelijk door een te klein aantal eenheden. 

2 De invloed van peer groups op het rookgedrag van jongeren 

Uit de literatuur (zie hoofdstuk 2) is eveneens gebleken dat er een sterke corre
latie is tussen rookgedrag van jongeren en dat van vrienden. Deze relatie werd 
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ook in ons onderzoek bevestigd. Analyse van de paneldata (en enkele andere 
gegevens) leverde de bevinding op, dat het roken in peer groups (zowel peer 
groups (subgroepen) in de klas als peer groups buiten de klas) vooral sterk van 
invloed is op het voor het eerst roken (tl — t2) en op liet (weer) gaan roken (tl 
- t2) en nauwelijks op het stoppen (tl t2). Dit laatste kan er overigens op 
duiden dat een negatieve normering m.b.t. rookgedrag in peer groups nauwelijks 
effectief aanwezig is. Dus dat in de groep waar weinig gerookt wordt weinig druk 
uitgeoefend wordt op de roker om te stoppen. 
Opmerkelijk in dit kader is ook de bevinding dat in tegenstelling met geslacht 
rookgedrag geen duidelijk segregatiecriterium vormt voor subgroepen in de klas. 
Rokers kiezen niet duidelijk vaker rokers dan niet-rokers als degenen met wie ze 
vaak omgaan. Evenmin kiezen niet-rokers vaker niet-rokers dan rokers. Rookge
drag blijkt hierbij nauwelijks een groepsvormend criterium. Deze bevinding is 
niet in overeenstemming met die van Mausner en Platt (1971). Echter hun studie 
ging over College Students. Het feit dat roken nauwelijks een groepsvormend 
criterium is betekent o.i. dat roken in peer groups geen erg sterk normatief 
karakter draagt. Het zal voor een groot gedeelte op toeval berusten of men als 
niet-roker in een groep komt waar rokers zijn. Zijn er echter rokers in de groep 
dan is de kans groter dan men ook gaat roken. In tegenstelling met rookgedrag 
blijkt geslacht een bijna maximaal segregatiecriterium. Peer groups op school 
vormen zich nagenoeg uitsluitend tussen sexegenoten. Deze bevinding is conform 
die van Coleman (1958) en Greenberger en Sorensen (1971) die eveneens een 
duidelijke geslachtssegregatie vonden bij High School leerlingen. Wij zijn in dit 
onderzoek verder gegaan dan de constatering van peer group invloed op rookge
drag en verandering daarin. Getracht is te onderzoeken hoe deze invloed tot 
stand komt: welke processen in peer groups er verantwoordelijk voor zijn. 
Uit de analyse kwam naar voren dat de ruilfunctie van sigaretten in peer groups 
belangrijk is ter verklaring van het rookgedrag. 
De andere theorieën — de sociale roltheorie: roken als uitdrukking van een eman
cipatiebehoefte en de groepsintegratietheorie, waarbij gerookt wordt om de 
groepsintegratie te versterken — bleken nauwelijks ondersteuning te vinden in de 
data. De 'waarde' van deze laatste conclusie is echter ook afhankelijk van de 
mate waarin de getoetste hypothesen de theorie in voldoende mate representeer
den. Dit is naar onze mening wel voldoende, doch het is niet onmogelijk dat 
andere hypothesen formuleerbaar zijn, die nog directer de theorie representeren. 
De ruilfunctie van rookwaar en de invloed daarvan lijkt ons echter onmiskenbaar 
ook gezien de aard van de getoetste hypothesen en de gevonden evidenties. 
Verder is de structurele differentiatie binnen de groep (leiderschap) in verband 
gebracht met rookgedrag en veranderingen daarin van tl naar t2. Ook is de 
ruiltheorie met de structurele differentiatie in de groep in verband gebracht ter 
verklaring van de functie van het rookgedrag voor leden van de groep. 
De hierover opgestelde hypothesen vonden nagenoeg alle bevestiging in de onder
zoeksresultaten: 
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a. Leiders zijn frequenter roker dan met-leiders m peer groups waarin 50-100 
procent rookt. In peer groups waar 1-50 procent rookt is er geen verschil in 
roken door leiders en niet-leiders: ondersteuning van de hypothese dat niet-
rokende leden in groepen met een pro-rookklimaat relatief lagere posities 
innemen (vgl. Hll). 

b. In peer groups (in de klas) waarvan de leiders roken blijken niet-rokers 
frequenter voor het eerst te roken (tl - tl) en (weer) te gaan roken dan in 
groepen waar de leiders niet roken, deze relatie blijft, zij het wat zwakker, 
onder constanthouding van het percentage rokers in de peer group bestaan 
(vgl. Hl2). 

с De hypothese dat er in groepen met een pro-rookklimaat (50-100 procent 
rookt) een positieve samenhang op zal treden tussen het aangeboden krijgen 
van sigaretten en status in de groep, terwijl deze in groepen met een anti
rookklimaat afwezig dan wel negatief zou zijn, werd in de data sterk onder
steund (H13): hierdoor blijkt de ruilfunctie van sigaretten in peer groups 
deels gekoppeld aan statusverschillen (vgl. Homans 1961); de sigaret isa.h.w. 
een 'betaalmiddel' voor de verdiensten van de leider. 

d. De hypothese, dat de leider status 'koopt' middels het uitdelen van sigaretten 
in groepen met een pro-rookklimaat (niet in groepen met een anti-rook-
klimaat) werd in de data nauwelijks ondersteund. 

e. De theorie dat vooral leiders rookgedrag van gezin naar de peer groups over
brengen werd m de data ondersteund. Gezinsinvloed op rookgedrag van de 
leiders bleek groter dan op dat van de niet-leiders, die meer onder invloed 
van het rookgedrag van de leider zijn gaan roken (vgl. H12). Vooral de leider 
vervult zeer waarschijnlijk een intermedierende rol in het verspreiden van 
rookgedrag van gezin naar peer group. 

De ruilfunctie die rookwaar in de samenleving heeft en vervult blijkt centraal te 
staan in het initiëren en (her)initieren van rookgedrag bij jongeren. Deze ruil
functie blijkt bovendien gekoppeld aan statusvcrschillen in de groep, zodat waar-
schijnlijk de structurele differentiatie in peer groups afhankelijk van het rook-
klimaat mede van invloed is op de mate waarin 'de ruilfunctie' als belangrijk 
wordt ervaren en wordt geactiveerd. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze ruilfunctie vooral geactiveerd wordt op 
fuiven. Opmerkelijk is de bevinding van de zeer sterke samenhang tussen het 'op 
feestjes in verleiding komen' (op tl) en het voor het eerst roken (tussen tl en t2) 
en het (weer) gaan roken (van tl naai t2). Dit betekent o.i. dat fuiven zeer 
belangrijke aanleidingen zijn om te gaan roken, waar de peer group invloed zich 
concentreert. Het lijkt ons gewenst de rol van fuiven bij het rookgedrag in 
toekomstig onderzoek nader te onderzoeken o.m. door na te gaan hoe frequent 
men fuiven bezoekt, met wie en hoe men daar eventueel tot roken komt. 
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? Sociaal s truc tunk fai toren en rookgedrag 

De relaties tussen sociaal-structurele factoren en rookgedrag bleken in sterke 
mate overeen te komen met die uit elders vernclit onderzoek (vgl par 2 3 ) 
- er blijkt geen verschil in rookmcidentie tussen jongens en meisjes 
- jongens beginnen meer op jongere leeftijd 
- jongens roken over het algemeen een grotere hoeveelheid sigaretten dan meis

jes 
naarmate men ouder is stijgt de rookmcidentie bij jongens is de stijging meer 
geleidelijk, bij meisjes is deze vooral sterk na de 12 jaar 
er is geen aanwijzing dat de beginleeftijd vervroegd is, de elders gevonden 
samenhang tussen leeftijd en beginleeftijd (die wij ook constateerden) blijkt 
een artefact van de methode te zijn 
naarmate het beroepsniveau van de vader (SES) lager is, is de rookmcidentie 
bij jongeren groter 

- naarmate het opleidingsniveau van de school lager is is de rookmcidentie 
groter (LTS > MAVO > HAVO/VWO) 
De relatie tussen SES en rookmcidentie blijkt grotendeels verklaard te wor
den door schoolsoort, behalve voor de LTS waar de relatie blijft bestaan als 
verklaring werd luer gesuggereerd, dat arbeiderskinderen op de LTS roken als 
compensatie voor de geringe maatschappelijke perspectieven (vergeleken met 
leeftijdgenoten) 

- er is een tendens dat m het zuiden van het land meer gerookt wordt (de 
districten Nijmegen en Maastricht hebben de hoogste rookmcidentie in verge
lijking met de districten Groningen, Utrecht en Den Haag) 
katholiciteit van de school en rookgedrag blijken in tegenstelling met eerder 
verricht onderzoek (Fokkens 1960 en Straits en Sechrest 1963) niet gerela
teerd 
evenmin werd een relatie in rookmcidentie gevonden tussen stad en platte 
land 

- verandenngen in rookgedrag van tl naar t2 bleken niet of nauwelijks gerela
teerd aan structurele factoren uitgezonderd schoolsoort en urbanisatiegraad 
a naarmate het opleidingsniveau van de school lager was had men frequen

ter voor het eerst gerookt tussen tl en t2 en was men frequenter (weer) 
gaan roken tussen tl en t2 

b naarmate de urbanisatiegraad lager was, zijn rokers frequenter gestopt 
tussen tl en t2 maar hebben niet rokers frequenter voor het eerst ge
rookt с q zijn frequenter (weer) gaan roken tussen tl en t2 

4 Psvihologischt jactaren ui wokgediag 

Psychologische variabelen bleken slechts zwak gerelateerd aan rookgedrag en 
veranderingen daann 
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De volgende verbanden zijn vastgesteld: 
naarmate men hoger scoort op neuroticisme, sociabiliteit, extraversie en im
pulsiviteit is men frequenter roker. 
De relatie tussen extraversie en roken en die tussen sociabiliteit en roken 
werd grotendeels verklaard door groepsfactoren (percentage rokers in de peer 
groups) d.w.ζ. 'extraverten' en 'sociabelen' zijn frequenter roker omdat ze 
meer op de groep ел groepsnormen georiënteerd zijn. Deze verklaring is zoals 
we eerder (par. 2.4.1.) betoogd hebben ook meer waarschijnlijk dan de 
cortex-stimuleringstheorie van Eysenck ( 1965). 
Neuroticisme en impulsiviteit blijken in interactie met groepsfactoren in
vloed te hebben op veranderingen in rookgedrag. 

— naarmate men zich meer actief inzet voor zijn gezondheid (en schade ver
mijdt) des te minder frequent is men roker en des te frequenter stopt men 
van tl naar t2. 
Naarmate men minder onbezorgd is voor de gezondheid en naarmate men 
meer angst heeft voor ziekte en pijn stopt men eveneens meer. De hier 
genoemde gezondheidsdimensies 'actieve gezondheidsbemoeienis' (schadever
mijding), jeugdige onbezorgdheid voor de gezondheid' en 'angst voor ziekte 
en pijn' hangen niet of nauwelijks samen met het (weer) gaan roken, c.q. 
voor het eerst roken. 

— naarmate schoolprestaties minder zijn is men frequenter roker en minder 
frequent gestopt. Mogelijke verklaring: roken als compensatie voor de erva
ring van geringere maatschappelijke toekomstperspectieven. 

— naarmate min minder Ordelijk' en 'net' is, is men frequenter roker en stopt 
men minder frequent. 

5. Invloed van (massa) communicatieve factoren zoals deze in het verleden ge
werkt hebben 

Van de volgende vormen van mogelijke communicatieve beïnvloeding zijn de 
relaties met rookgedrag (tl) onderzocht: 
1. Voorlichting over de gevaren van het roken vanuit verschillende bronnen 

(onderwijzers l.o., leraren, ouders, krant en televisie). 
2. Exposure aan televisie, krant in het algemeen. 
3. Exposure aan rookwarenreclame (gemeten door kennis van slagzinnen uit de 

rookwarenreclame). 

ad 1. 
Voorhchting over de gevaren in het verleden bleek slechts zwak hoewel signifi
cant met rookgedrag te correleren: 
Degenen die van onderwijzers op de lagere school voorlichting hebben gehad 
bleken minder frequent roker te zijn, minder frequent dagelijks te roken en beter 
gezondheidsrisico's te kennen. Over het algemeen kan het effect van de voorlich-
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ting door onderwijzers op de lagere school als positief beoordeeld worden Voor-
lichting door leraren op school bleek een significant omgekeerde tendens te 
geven men is frequenter roker indien men voorlichting van leraren heeft gehad 
Gebleken is dat dit boemerang effect toeneemt naarmate (meer) leraren in de 
klas roken 
Van de andere bronnen heeft voorlichting door ouders wel enig positief effect 
Geen samenhang werd gevonden tussen rookgedrag en het wel eens gezien of 
gehoord hebben van antirookvoorlichtmg via krant en televisie Wel bleek de 
kennis dat roken oorzaak is van hart- en vaatziekten met voorlichting via de 
televisie samen te hangen Al met al blijken interpersoonlijke bronnen van com-
mumcatie in deze bevindingen van meer belang dan (massa) communicatieve 
hetgeen strookt met de conclusie van massacommunicatie-onderzoekers (vgl 
Katz en Lazarsfeld 1955, Klapper 1960) 

ad 2 
Van exposure aan de televisie en aan de krant m het algemeen verwachten we, 
dat, gezien het over het algemeen in een positief daglicht plaatsen van rokers, 
vooral op de televisie, meer exposure tot meer roken zal leiden 
Bij sterkere televisie exposure was men frequenter roker 
Bij matige exposure aan de krant bleek men minder frequent roker dan bij sterke 
en zwakke exposure Voor deze laatste onverwachte samenhang hebben we geen 
verklaring 

ad3 
Naarmate de exposure aan rookwarenreclame (geïndiceerd rd door kennis 
van slagzinnen) sterker is, is men frequenter ook roker, stopt men minder fre
quent (tl - t2) en gaat men frequenter (weer) roken van tl naar t2 Geen relatie 
was er met het voor het eerst roken tussen tl en t2 Wij concludeerden dat 
rookwarenreclame wel degelijk een rokencontmuerende functie vervult doch dat 
het effect op de imtienng van rookgedrag nagenoeg afwezig is 

6 Overige fat toren en rookgedrag 

Van de ovenge factoren die blijkens de literatuur met roken samenhangen bleken 
de meeste in de verwachte nchting 

naarmate men meer zakgeld ontvangt rookt men meer frequent en stopt men 
minder frequent 

— naarmate men frequenter bier drinkt (tl), is men frequenter ook roker, stopt 
men minder frequent (tl — t2), gaat men frequenter (weer) roken (tl t2) 
Deze samenhangen bleken alle nogal sterk De poging deze samenhangen te 
verklaren vanuit groepsfactoren (normering in de groep), door zakgeld of 
door feestvieren (waarvoor we jammer genoeg met de juiste indicator had 
den) mislukte, al werd duidelijk dat mmstens een gedeelte van de samenhang 

331 



aan genoemde factoren te wijten was De geïntendeerde verklaringen behels
den verschillend gedrag m b t genotmiddelen in hedonistisch ingestelde ver
sus met hedonistisch ingestelde groepen, veel zakgeld leidt tot gelegenheid te 
roken en te drinken, op feestjes rookt en drinkt men veel 
sportbeoefening bleek nauwelijks met rookgedrag samen te hangen, ook de 
relaties in de literatuur, vgl par 2 5 6 , zijn luer met eenduidig 
echter jongeren die zeiden op tl bereid te zijn roken te laten voor de sport 
zijn frequenter gestopt van tl naar t2, het is mogelijk dat hier een meeteffect 
is opgetreden doordat jongeren door de vraag bewust werden gemaakt van 
de relatie roken en sport zijn ze later gestopt Dit doet niets af aan de 
conclusie dat een campagne die zich op de bewustwording van die relatie 
ncht succes zou kunnen hebben 

- naarmate meer leraren roken in de klas zijn leerlingen frequenter roker, de 
relatie is zwak doch significant 
indien men dagelijks de tanden poetst is men minder frequent roker (zwakke 
relatie) 

7 Consistentie tussen attitude en gedtag bi] roken 

Er bleek een sterke mate van consistentie tussen attitude en gedrag en attitude 
en gedragsverandering wat betreft roken Deze consistentie tussen houding en 
gedrag bleek vooral sterk bij de houdingsdunensie 'roken is gezellig', wat minder 
sterk bij de houdmgsdimensie 'roken is ongezond' en nagenoeg afwezig bij de 
houdingsdunensie 'roken is stoer' De relatief zwakke relatie tussen houding en 
gedrag die andere onderzoekers vonden kan verklaard worden doordat ze slechts 
de houdingsdunensie 'roken is ongezond' in het onderzoek betrokken hebben 
Uit dit onderzoek blijkt echter dat de houding tegenover roken eerder als een 
multidimensioneel concept opgevat moet worden en dat de verschillende dimen
sies een verschillende impact hebben op rookgedrag en veranderingen daarin 

De onderzoeksresultaten met betrekking tot de analyse van de determinanten 
van rookgedrag bij jongeren zijn m sterke mate consistent met zowel de theoreti
sche bespiegelingen in hoofdstuk 2 als met de resultaten van eerder verricht 
onderzoek Er is dus sprake van een zeer grote convergentie tussen theorie en 
empine Echter de gegeven resultaten en de gegeven verklaringen zijn weliswaar 
bevredigend, toch blijven een groot aantal vragen en problemen, onder meer 
1 De vraag naar de interactie tussen al deze factoren en verklaringen (hoewel 

deze wel enigszins zijn onderzocht) is nog deels onopgelost Er zou verder 
onderzoek gedaan moeten worden naar rookgedrag en verandering daarin 
onder constanthouding van veel meer factoren tegelijk Noodzakelijk is dan 
wel dat zo'n onderzoek veel meer onderzoekseenheden zal moeten bevatten 
dan die wij tot onze beschikking hadden 

332 



2. De hier nog slechts in de kiem gegeven theorieën omtrent groepsprocessen, 
omtrent roken als compensatiegedrag voor geringe maatschappelijke toe
komstperspectieven, en omtrent de invloed van reclame zouden uitgebouwd 
en aan nog preciesere toetsing onderworpen moeten worden. 

9.3. Theorieën omtrent de factoren die van invloed zijn op effecten van overre
dende (massa) communicatie, i.e. antirookinformatie bij jongeren 

Terwijl we in de vorige paragraaf een sterke convergentie tussen theorie en 
empirie konden constateren, zijn de bevindingen betreffende de factoren die van 
invloed zouden zijn op effecten van overredende (massa) communicatie veel 
minder in overeenstemming met onze theoretsiche verwachtingen. Bevindingen 
ondersteunen slechts gedeeltelijk de theoretisch afgeleide hypothesen. 
Uit de literatuur omtrent effecten van (massa) communicatie en de literatuur 
omtrent de effecten van antirookinformatie zijn een aantal (groepen) factoren 
naar voren gekomen die mogelijk van invloed zijn op de effecten van de door ons 
verstrekte antirookinformatie via beide kranteartikelen (vgl. hoofdstuk 3 en 4): 
1. Een negatieve of positieve houding tegenover antirookinformatie in het alge

meen en tegenover de door ons verstrekte antirookinformatie in het bijzon
der. 

2. Processen van selectieve exposure, selectieve evaluatie en selectieve retentie. 
3. Boodschapsvariatie: verwacht werd dat de benadering met 'social support' in 

de boodschap effectiever zou zijn in bestrijding van rookgedrag dan de bena
dering zonder 'social support' in de boodschap doordat de 'social support' 
benadering juist bewust maakt van groepsinvloed en deze ook tracht te be
nutten. 

4. Het rookklimaat in peer groups (geïndiceerd door percentage rokers) en 
rookklimaat in het gezin (geïndiceerd door de mate waarin binnen het gezin 
gerookt wordt). 

5. Het rookgedrag van de leider in de groep. 
6. Het al of niet geïsoleerd zijn van de peer group. 
7. Het lid zijn van meerdere groepen met tegengestelde normen m.b.t. roken 

(geïndiceerd door tegengesteld rookklimaat): 'cross-pressure'. 
8. De sociale cohesie in de groep voorzover dat een factor is die groepspressie 

t.a.v. rookgedrag zou kunnen versterken. 

Vanwege de onmogelijkheid 'sociale cohesie' voor subgroepen in de klas eendui
dig vast te stellen — in feite bleek de ontwikkelde index een artefact van de 
methode - zijn hypothesen over sociale cohesie niet getoetst. 
De resultaten met betrekking tot de overige factoren waren a.v.: 
1. lir bleek onder jongeren een zeer positieve houding te bestaan zowel tegen

over antirookinformatie in het algemeen als tegenover de specifieke antirook-
informatie die door ons verstrekt is en die via de i.v.-cursus van de NCRV. 
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Dit betekent ο ι dat er in principe geen belemmering is voor liet optreden 
van positieve effecten van antirookinformatie bij jongeren 

Processen van selectieve exposure (het zich slechts aan informatie blootstel
len, die overeenkomt met 'existing views' en gedrag) en selectieve retentie 
(het ontliouden van slechts die informatie, die overeenkomt met 'existing 
views' en gedrag) bleken hoogstens zeer zwak aanwijsbaar Daarentegen bleek 
in zeer sterke mate selectieve evaluatie van de informatie (beoordelmg van de 
informatie overeenkomstig 'existing views' en gedrag) op te treden Dit is in 
overeenstemming met de conclusie van Sears en Freedman (1967), dat met 
zozeer selectieve exposure een rol speelt dan wel selectieve evaluatie van 
informatie 
Of evaluatie van de informatie verantwoordelijk is voor geringere effecten is 
een andere vraag Nagegaan is daarom of effecten van beide artikelen vaneer
den naar de aard van de evaluatie van beide artikelen Hierbij kwamen we tot 
de onverwachte bevinding dat de evaluatie de effecten van benadering met 
'social support' wel beïnvloedde, terwijl deze bij de benadering zonder 'social 
support' nauwelijks een rol speelde Hoe beter men het artikel met 'social 
support' beoordeelde, hoe groter het rokenbestnjdende effect 

De veronderstelde differentiële effecten van beide benaderingswijzen (beide 
artikelen) bleken slechts in beperkte mate voor te komen Bovendien bleek 
überhaupt weinig effect van beide benaderingen op gedragsverandering vast-
stelbaar, wel bleek dat significant meer rokers (t2) gestopt waren (op t3) 
onder de 'social support' conditie dan onder de conditie zonder 'social sup
port' en de controle conditie Dus een positief effect op lange termijn Dit is 
het emge effect wat t a v gedragsverandering vaststelbaar was Wat houdings-
verandenng betreft is het enige vaststelbaar effect, dat op korte termijn (tl -
t2) degenen onder de conditie zonder social support' roken significant min
der stoer zijn gaan vinden Op lange termijn zet dit effect zich echter met 
door 

Wat betreft verandering in intentioneel rookgedrag bleek dat van de niet-
rokers (op t2 zowel als t3) frequenter onder de conditie met 'social support' 
zeiden eerst (t2) zeker niet en later (t3) misschien wel/zeker wel te gaan 
roken dan in beide ovenge condities een boemerang effect dus 
Een ander 'onverwacht' boemerang effect op korte termijn was dat tegen de 
verwachting m jongeren m de conditie zonder 'social support' meer met 
vrienden over het artikel gesproken hebben dan jongeren in de conditie met 
'social support' We verwachtten immers dan het omgekeerde het geval zou 
zijn Wel werden 'social support'-aspecten in het artikel vaak genoemd door 
jongeren in de 'social support' conditie Dit naar aanleiding van de vraag welk 
aspect van het artikel het meeste indruk had gemaakt Het feit dat 19 pro
cent in deze conditie 'social support'-aspecten noemde betekent dat het 



'social support'-aspect wel degelijk een belangrijke indruk heeft gemaakt op 
de lezer. 

4. Onderzoek naar effecten van beide benaderingswijzen op rookgedrag en hou
dingen tegenover roken onder een variërende rookklimaat in peer groups en 
gezin bleek geen eenduidige resultaten op te leveren die de basishypothese, 
dat meer positieve (rokenbestrijdende) effecten zouden optreden naarmate 
het rookklimaat meer anti-roken was, ondersteunden. 
Gedragsverandering bleek zowel positief beihvloed (frequenter stoppen op 
lange termijn) als negatief (frequenter (weer) gaan roken op korte termijn) 
indien liet percentage rokers in de clique laag was. Ook de resultaten met 
betrekking tot de effecten op houdingsverandering bleken de basishypothese 
niet duidelijk te ondersteunen: er zijn zowel ondersteunende als ontkennen
de resultaten. Zo zijn er bij een negatief rookklimaat wat meer positieve 
effecten op korte termijn dan bij een positief rookklimaat. Echter ook meer 
boemerang effecten op lange termijn doen zich onder deze conditie voor. De 
basishypothese werd echter ondersteund door de bevindingen met betrek
king tot bespreking van het artikel met vrienden: het artikel zonder 'social 
support' bleek relatief meer besproken met vrienden dan het artikel met 
'social support' in geval van een positief rookklimaat. Bij een negatief rook
klimaat bleken beide artikelen nagenoeg evenzeer besproken. 

Indien er veel gerookt wordt in de groep is de communicabiliteit van het 
artikel zonder 'social support' blijkbaar veel groter dan van het artikel met 
'social support'. 

Opvallend is dat de titel van het artikel met 'social support' juist meer 
herinnerd wordt indien de meesten in de clique roken. Verklaring hiervoor is 
dat juist in die groepen het 'social support' aspect diepe indruk maakt omdat 
het direct correspondeert met de feitelijke groepssituatie en gericht is tegen 
het groepsklimaat. 
Er is derhalve geen duidelijke overeenstemming tussen theorie en empirie wat 
gedrags- en houdingsverandering onder verschillende condities betreft. Echter 
wel waar het gaat om communicabiliteit van de artikelen in de groep en de 
impact van het artikel in de groepscontext. Wat betreft het gezin kon geen 
invloed op de effecten van de communicatie vastgesteld worden. 

5. Het rookgedrag van de leider in de clique bleek niet duidelijk van invloed op 
het effect van de communicatie op houding en gedrag van de leerlingen met 
betrekking tot roken. Wel bleek, dat, indien de leider rookt, er relatief veel 
minder over de antirookinfomiatie gesproken werd met vrienden dan indien 
de leider niet rookt. Dit geldt echter alleen voor het artikel zonder 'social 
support'. Bij het artikel met 'social support' was geen invloed van het rookge
drag van de leider op de 'communicabiliteit' van het artikel in de groep 
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vaststelbaar. Het blijkt derhalve dat de leider invloed uitoefent op de bespre
king/bespreekbaarheid van buiten de groep komende communicatie in de 
groep. Echter er zijn indicaties dat het 'social support' aspect deze invloed 
verzwakt. 

6. Uit de analyses van effecten van de artikelen onder condities van tegengestel
de groepskümaten (peer groups in de klas versus peer groups buiten de klas, 
peer groups in de klas versus gezin en peer groups buiten de klas versus gezin) 
kon geen groter effect bij een verschillend dan bij een identiek rookklimaat 
vastgesteld worden. De hypothesen omtrent 'cross-pressure' werden derhalve 
niet ondersteund. 

7. Ook de hypothese welke inhield dat gei'soleerden meer 'vatbaar' zouden zijn 
voor antirookinformatie — vanwege geringere groepspressie - werd in de 
data niet gesteund. Effecten op rookgedrag en houding tegenover roken bij 
gei'soleerden en niet-geisoleerden verschilden onderling niet. Een verklaring 
hiervoor is wellicht dat gei'soleerden maar betrekkelijk geïsoleerd zijn in de 
klas en zij vaak slechts tijdelijk geïsoleerd zijn zoals af te leiden valt uit de 
bevinding dat er nogal sterke wisseling is van gei'soleerden en niet-geisoleer
den van tl naar t2 (vgl. hoofdstuk 6). 
Wel bleek dat gei'soleerden het artikel met 'social support' minder als eerlijk 
en goed beoordeelden dan het artikel zonder 'social support' terwijl er bij de 
niet-geisoleerden geen verschil in oordeel was. Een verklaring hiervoor is dat 
het artikel met 'social support' meer in strijd is met de ervaring van geisoleer-
den, doordat zij zelf de groepsinvloed minder ervaren. Dit is een indirecte 
ondersteuning van de hypothese van minder groepsinvloed bij relatief gei'so
leerden. Gei'soleerden in de conditie met 'social support' hebben frequenter 
met hun vrienden over het artikel gesproken dan gei'soleerden in de conditie 
zonder 'social support'. Niet-geisoleerden spraken echter frequenter overliet 
artikel in de conditie zonder 'social support'. Verklaring hiervoor is, dat juist 
door zijn grotere groepsbinding het 'social support' artikel voor de niet-
geisoleerde moeilijker bespreekbaar zal zijn. 

De hierboven geschetste analyseresultaten wijken op meerdere punten af van de 
theoretische vooronderstellingen in de probleemstelling. Daartegenover zijn er 
ook een aantal resultaten waar duidelijk convergentie bestaat en wel zodanig dat 
de theoretische veronderstellingen omtrent groepsinvloed bij overredende 
(massa) communicatie niet gefalsificeerd konden worden in dit onderzoek. Beide 
artikelen blijken een verschillende impact te hebben op de wijze waarop informa
tie in de groep verwerkt wordt afhankelijk van het 'rookklimaat' in de groep. 
Het effect van beide communicaties op houding en gedragsverandering m.b.l. 
roken was ook onder constanthouding van groepsinvloed erg beperkt en onder
steunt derhalve vroegere bevindingen (vgl. Klapper 1960) dat het veranderings
effect van massacommunicatie mededelingen gering is. 
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Er zijn evenwel ook positieve (in de door de communicatie gewenste richting 
optredende) effecten vastgesteld Dit in tegenstelling met studies die alleen net
toverandering meten. De beide massacommunicatieve stimuli blijken onder ver
schillende condities verschillende effecten te hebben Hoewel dat in deze studie 
gebleken is moeten toch enkele kritische kanttekenmgen bij het onderzoek ge
maakt worden, over factoren die mogelijk wat duidelijker ondersteunmg van de 
hypothesen in de weg gestaan hebben Dit zal het onderwerp van de volgende 
paragraaf zijn 

9 4 Enkele kritische kanttekeningen bij het onderzoek 

Een kritische bezinning op het onderzoek en de resultaten is nodig op de eerste 
plaats om de resultaten adequaat te kunnen evalueren Op de tweede plaats om 
toekomstig onderzoek op hetzelfde of soortgelijke terreinen te adviseren en/of te 
stimuleren. Voorop zij gesteld dat dit onderzoek duidelijk een stap verder gaat 
dan vergelijkbare onderzoeken betreffende roken onder jongeren Dit is deels zo 
vanwege het meer adequate onderzoeksdesign, met name het panelkarakter en de 
experimentele opzet in natuurlijke setting, en deels vanwege het aantal factoren 
zowel onafhankelijke als afhankelijke factoren, dat opgenomen is 
Vooral het opnemen van groepskenmerken als contextuele variabelen ter verkla
ring van rookgedrag is van centrale betekenis geweest in dit onderzoek. Het 
mzicht in 'het rookgedrag van de jeugd' kon hierdoor aanzienlijk verbeterd wor
den en meer adequaat getoetst Het m een design mbouwen van een vorm van 
'sociaal systeem analyse' (vgl Riley 1963) blijkt lonend te zijn. Onder sociaal 
systeem analyse verstaat Riley (1963, p. 465) die analyse die 'attempts to study 
the full set of cross-level relationships among selected properties of individual 
members and their groups' Slechts weinig onderzoeken wenden zich tot dit 
onderzoeksdesign. Toch zal de weg van het sociologisch onderzoek de weg van 
sociaal systeem analyse op moeten gaan door de aard van het object van dat 
onderzoek de menselijke samenleving Geavanceerde computertechnieken ma
ken het mogelijk de complexiteit van de berekeningen die voor dit soort analyse 
noodzakelijk is, te overwinnen Contextuele en relationele analyses van een rela
tief groot aantal eenheden zal in de toekomst ongetwijfeld steeds meer 
toegankebjk worden zodat sociaal systeem analyse frequent toegepast kan wor
den 

De hoge nadruk op betrouwbaarheid en de daaruit blijkbaar resulterende bevre
digende betrouwbaarheid (zie par. 6.4 ) van de metingen is een additionele factor 
die het onderzoek tot een o ι geslaagd onderzoek gemaakt heeft. 
Naar onze mening is dit onderzoek in zoverre geslaagd te noemen dat het een 
weg aangeeft waarlangs rookgedrag bij jongeren en de beïnvloeding daarvan meer 
adequaat bestudeerd kunnen worden. 
Er zijn echter enkele kritische kanttekenmgen te maken, zij het met over de 
gekozen opzet, maar wel over de uiteindelijke uitvoering van het onderzoek 
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1. Het aantal eenheden dat in de analyse opgenomen is, is vaak nog te gering 
voor het verrichten van meer complexe elaboraties. Toch zijn deze laatste 
nodig om de complexiteit van oorzaken van rookgedrag bij jeugdigen ade
quaat te ontrafelen en vooral ook de wijze van interactie van de diverse 
factoren aan te tonen. Dit laatste is nodig om nog meer precies rookgedrag te 
verklaren. 

2. Het probleem van te weinig analyse-eenheden is deels te wijten aan de toch 
nog relatief hoge panelmortality in dit onderzoek. Bij toekomstig onderzoek 
zou men nog meer moeten trachten de uitval te beperken. Het opnemen van 
meer eenheden in het onderzoek was door beperkte financiële middelen niet 
mogelijk. 

3. Meting van de sociale cohesie van subgroepen in de klas bleek niet mogelijk 
met de gebruikte techniek; meer adequate meetwijzen dienen ontwikkeld en 
aangewend te worden. 

4. De antirookinformatie bestond uit twee incidentele stimuli (echter is dat in 
het feitelijke proces van de massacommunicatie vaak meer? ). Mag men van 
incidentele stimuli wel zo'n groot effect verlangen? Het lijkt in ieder geval 
zinvol in toekomstig onderzoek ook het effect van herhaaldelijk - en wel
licht via meerdere media — toegediende stimuli te onderzoeken. 

5. Het feit dat groepsinvloed op de verwerking van antirookinformatie maar in 
beperkte mate aangetoond kon worden ligt wellicht aan het feit dat rookge
drag in het geheel niet zo centraal in het waardenpatroon van peer groups is 
dat het streng genormeerd wordt. Enige indicatie daarvoor is al, dat groeps
vorming op basis van roken door ons niet gevonden werd. Doch ook de 
geringe invloed van peer group factoren op stoppen met roken (in tegenstel
ling met gezin) wijst o.i. op een relatief zwakke normering, althans de afwe
zigheid van een duidelijke antirooknormering in groepen met een negatief 
rookklimaat. Ook de geringe invloed van de leider op de effecten van anti
rookinformatie in de groep zou van hieruit verklaarbaar zijn. Daarnaast zou 
ook de afwezigheid van 'cross-pressure' effecten Iiierdoor verklaard kunnen 
worden. 

De enige mogelijkheid om differentiële effecten bij verschillende groepscon
texten te toetsen in toekomstig onderzoek is een onderwerp van communi
catie te kiezen dat waarschijnlijk hoger in het waardenpatroon van peer 
groups ligt. Toekomstig onderzoek met hetzelfde of gelijksoortig design over 
andere waarden in peer groups zou hier uitsluitsel kunnen geven. 

9.5. Eindconclusie 

De stelling dat massacommunicatie functioneert temidden van een groot aantal 
andere factoren en invloeden (vgl. Klapper 1960), kan ook in dit onderzoek 
onderschreven worden. Dat vergeleken met andere factoren de invloed van (inci-
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déntele) massacommunicatieve stimuli gering is, blijkt ook uit dit onderzoek: 
onder meer zijn structurele en culturele aspecten van peer groups en gezin, 
opleidingsniveau van de school, de mate waarin men bier drinkt in sterkere mate 
met rookgedrag en veranderingen daarin geassocieerd dan massacommunicatieve 
variabelen, inclusief de experimentele stimuli. Ondanks dit geringe effect blijkt 
uit dit onderzoek toch ook dat het mogelijk is middels massacommunicatieve 
stimuli (ook al zijn het incidentele stimuli) houding en gedrag te beïnvloeden. De 
mate waarin die invloed uitgeoefend kan worden hangt echter weer af van zowel 
niet-communicatieve factoren (bv. het rookklimaat in peer groups) als van facto
ren in het communicatieproces zelf zoals de geloofwaardigheid van de boodschap 
en de aard van de inhoud (zoals het soort appeal dat men opneemt of het soort 
benadering dat men toepast). 

Een interessante bevinding in dit onderzoek is dat een benadering, die erop 
gericht is middels de boodschap zelf de rol van de primaire groep ten aanzien van 
roken te beïnvloeden, — de 'social support' benadering - een andersoortig effect 
heeft dan een benadering die dit aspect ('social support') niet heeft doch er 
verder volkomen aan gelijk is. Beide benaderingen hebben blijkbaar een verschil
lend effect op verandering in houding en gedrag. Dit differentieel effect wordt 
zelf weer bepaald door andere factoren (i.e. rookklimaat in peer groups). Er is 
echter in dit onderzoek ook een differentieel effect van beide benaderingen op 
de communicatie over de boodschap in de groep vastgesteld. Ook de invloed op 
communicatieprocessen in de groep kan als effect van massacommunicatieve 
stimuli aangemerkt worden (vgl. de 'agenda setting function' van massamedia). 
Ook dit effect op communicatieprocessen in de groep wordt weer mede bepaald 
door extra communicatieve factoren: het rookklimaat in de peer groups en het 
rookgedrag van de leider. Ook blijkt het effect van beide benaderingen op rook
gedrag verschillend afhankelijk van de mate waarin men de boodschap geloof
waardig vindt. 
Uit deze bevindingen kan ons inziens afgeleid worden dat het element van 'social 
support' in de boodschap op andere wijze houding en gedrag van intragroepcom-
municatie beïnvloed dan een benadering zonder 'social support'. Hiermee is niet 
gezegd dat de benadering met 'social support' ook altijd gunstiger is ten aanzien 
van beïnvloeding van rookgedrag bij jongeren. Duidelijk is zij gunstiger voor wat 
betreft het stoppen op lange termijn bij een minder positief rookklimaat in peer 
groups en op minder (weer) gaan roken en minder voor het eerst roken op korte 
en lange termijn indien men het 'social support' artikel geloofwaardig acht. 
Er is ook een indicatie voor, dat bij de 'social support' benadering de invloed van 
(het rookgedrag van) de leiders op de bespreekbaarheid van het artikel in de 
groep uitgeschakeld is in tegenstelling met de benadering zonder 'social support'. 
Dit effect kan niet zonder meer als gunstig beoordeeld worden voorzover niet 
bekend is wat het effect van de uitschakeling van de invloed van de leider op de 
bespreekbaarheid is op het uiteindelijke resultaat van de bespreking (verandering 
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in rookgedrag) Ook de bevinding dat er meer over het artikel zonder 'social 
support' in peer groups gesproken wordt en dit in sterkere mate naarmate liet 
percentage rokers in de peer groups stijgt, betekent met dat het uiteindelijke 
effect op gedrag van de 'social support' benadering ongustiger of gunstiger zal 
zijn Verder onderzoek naar de uitkomst van communicatieprocessen binnen de 
groep en de gevolgen daarvoor voor houding en gedrag van de leden is hier nodig 

In dit onderzoek is het inzicht in de factoren die rookgedrag bij jongeren bepalen 
0 ι verbeterd We hebben op grond van de resultaten zelfs een aantal aanbeve
lingen kunnen doen voor concrete antirookacties (vgl par 7 9 en 8 9 ) Even 
eens is meer inzicht verkregen in (mogelijke) effecten van antirookinformatie op 
rookgedrag van jongeren en de rol welke groepsfactoren daann kunnen spelen 
Hiermee is zowel voor de rookbestnjdmg bij jongeren als voor toekomstig evalue
rend onderzoek een basis gelegd om op verder te bouwen zowel wat betreft 
theorie als onderzoeksmethode Tenslotte zullen we de uit dit onderzoek geresul
teerde aanbevelingen voor rookbestnjdmg onder jongeren ter volledigheid herha
len 

1 De nadruk m anti-rookcampagnes die tot nu toe bijna uitsluitend lag op de 
gezondheidsaspecten van roken zou ook op andere aspecten van roken gelegd 
moeten worden Getracht zal moeten worden het 'gezelligheidsimage' с q 
'stoerheidsimage' van roken te ondermijnen 

2. Een ouderlijk rookverbod zal zorgvuldig gehanteerd moeten worden De kans 
op een boemerangeffect is groot, vooral indien de ouders zelf roken Het is 
de vraag of men in het laatste geval niet beter ervan afziet de met-rokende 
jongere expliciet te verbieden om te gaan roken Bij de reeds rokende jongere 
kan een rookverbod een licht positief effect hebben Van belang is wel dat de 
ouders zelf een goed voorbeeld geven door niet te roken 

3 Voorlichting reeds op de lagere school kan gunstig werken, er zou dan echter 
ook veel aandacht besteed moeten worden aan het ondermijnen van het 
'gezelligheids-, 'stoerheidsimage' van roken 

4 Bovendien zou het gunstig zijn de met-rokende tevoren te waarschuwen 
tegen de peergroupinvloed waaraan hij bijna onvermijdelijk komt bloot te 
staan 

5 Rookwarenrcclame zou, gezien het rokenbevordcrende effect, geheel verbo 
den moeten worden 

6 De jongere zou bewust gemaakt moeten worden, welke processen in peer 
groups roken bevorderen 

7 Ook zou roken door leraren in de klas afgeraden moeten worden 
8 Het feit dat antirookinformatic zo positief beoordeeld wordt door jongeren 

en het feit dat jongeren zelfs een grote behoefte hieraan tonen m η ook 
aan antirookinformatie via massamedia — duidt erop dat de jongeren zelf een 
positief effect van dergelijke campagnes verwachten 
Een vermeerdering ν,ιη antirookcampagnes lijkt daarom mogelijk en wense
lijk 
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9 Bij de overwegingen over het opzetten van dergelijke campagnes moet be 
trokken worden dat deze niet alleen op de gezondheidsaspecten maar ook 
uitgebreid op andere aspecten ingaan, zoals het 'gezelligheidsimage', 'het 
stoerheidsimage' en ook de beïnvloeding van dat rookgedrag in peergroups en 
gezin het 'social support' aspect zou naast de andere aspecten expliciet in de 
campagne opgenomen moeten worden 
Van het 'social support' aspect kan gesteld worden, dat het ook op lange 
termijn een positief effect kan hebben op rookgedrag (stoppen met roken, 
minder frequent voor het eerst roken), dat echter het groepsklimaat wat 
betreft het stoppen en de geloofwaardigheid van de informatie wat betreft 
het voor het eerst roken voorwaarden zijn waaronder een meer rokenbestnj-
dend effect kan optreden Dit betekent o ι dat zowel de geloofwaardigheid 
van de 'social support' benadering nog verhoogd zou moeten worden als ook 
de tegenstand van groepen met een sterk pro-rokenkhmaat beter geantici 
peerd en opgevangen zou moeten worden 

10 Communicatie over de antirookinformatie binnen peergroups zou sterk be
vorderd moeten worden (voortvloeiend ook uit het social support aspect) 

11 In de toekomst te voeren antirookcampagnes bij jongeren moeten middels 
onderzoek geëvalueerd worden om te zien of verbetering mogelijk is en om 
na te gaan of op den duur wellicht toch sterke boemerangeffecten optreden 
Indien men 'onderzoeksloos' te werk gaat bij het opzetten en uitvoeren van 
deze campagnes en dus afziet van de bijsturende werking van onderzoek loopt 
men grote kans juist datgene te bevorderen wat men wilde tegengaan, namelijk 
verdere verspreiding van rookgewoonten bij jongeren 
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SUMMARY 

The two main issues in this study are 
1 Why do adolescents start smoking and continue their smoking habits ' Most 

smokers start smoking between eleven and seventeen years old Before and 
after this period there are only few people who start smoking 

2 Why does anti-smoking information seemingly have so little influence on 
smoking behaviour in case of adolescents9 

Although previous research has learned that a lot of factors are related to 
smoking behaviour of adolescents, it is still not clear how smoking habits emerge 
and are sustained and what factors are responsible for smoking Tlus obscurity is 
in the first place due to the fact that previous research was nearly exclusively 
cross-sectional in character and therefore it was impossible to determine the time 
sequence of most factors whether smoking behaviour was the determinant of 
(some of) the factors or the factors were the determinants of smoking behaviour 
was not always clear, an example is the strong correlation between smoking of 
friends and smoking oneself does a smoker choose friends that are smoking too 
or does an adolescent become a smoker because his friends smoke ' 
In our study we have chosen for a panel approach, you can better control the 
time sequence of variables then Changes in smoking behavior from time 1 to 
time 2 (and time 3) could be related to possible determinants at time 1 
Secondly, in those studies having a panel character too, no identification of the 
lesearch subjects had taken place (with the exception of 2 studies) Hence, it was 
not possible to examine individual turnover and gross changes 
Measuring of individual turnover makes it possible to study processes of change 
in smoking behaviour more adequately it may be that different kinds of change 
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(e.g. stopping, going to smoke (again) from time 1 to time 2 and first smoking 
between tl and t2) are related to different kinds of determinants. Those factors 
which operate in case of stopping to smoke need not be the same as the factors 
which operate in case of first smoking. Thirdly, most previous studies have taken 
into account only a restricted number of explanatory variables. The elaboration 
of the relations between smoking behavior and explanatory variables was very 
limited as well. 
Finally, in previous studies some factors have been measured indirectly and 
hence may be unreliable, e.g. peer group influence. 
In our study we have tried to avoid this objections by means of a panel ap
proach, identification of the research subjects, taking into account as many 
relevant factors as possible and measuring peer group influence more directly by 
including concrete peer groups in their own rights as units of analysis. 
Moreover also, we supposed that the fact, that the study of effects of an
ti-smoking-information has yielded such weak results, was brought about by 
measuring net effects rather than gross-effects and individual turnover. Theories 
about effects of persuasive (mass) communication (cfr. Klapper, 1960) suggest 
that processes of selective exposure, selective perception and selective retention, 
group norms and (opinion) leadership are mainly responsible for the weak 
effects of persuasive communication. We assumed therefore that, among other 
things, group factors would interfere with the way in which communications will 
be processed in the group. We supposed that the latter would be still stronger in 
case of a communication that referred to group norms and group influences in 
the message itself. We developed therefore two communications, one, with 
'social support', which was almost identical to the second, the one without 
'social support'. The only difference being: the first one pointed, contrary to the 
second one, to the influence of friends on smoking behavior and warned against 
this influence. 

Design and execution of the research 

A survey was carried out with a national sample of 30 high schools, belonging to 
three schooltypes (Lower Technical School, Middle General Training, Higher 
General Training - LTS, MAVO, HAVO/VWO). The sample was drawn as 
follows: five districts in the country were so selected, that they geografically 
represented the whole country; in each district six schools were selected at 
random, two of each type. In each school three classes of three different degrees 
were selected at random. Measurements were carried out three times (December 
1975, May 1976 and December 1976). 
At the first time a lot of dependent and independent factors were measured 
including: smoking behavior, attitudes towards smoking and knowledge of the 
dangers of smoking, a lot of data about the smoking history of the adolescent, 
opinions about health, extraversion, neuroticism, sociability and impulsivity, 
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smoking of parents and siblings, anti-smoking information in the past by several 
sources, exposure to television and newspapers in general, knowledge of slogans 
from smoking adverts, beer drinking, level of occupation of the father, age, sex, 
degree of urbanisation of the place of residence, sociometrie relations within the 
class, friends outside the class and their smoking behavior, participation in 
sports, school results and order and neatness. The schools were matched after 
the first measurement on schooltype and, as well as possible, on the percentage 
of smokers in the classes. 
After that, the matched schools were assigned at random to two experimental 
conditions and one control condition. Two experimental stimuli were admin
istered to the pupils in either of the experimental conditions: 
1. an article in the daily newspaper 'De Volkskrant' without 'social support' in 

the communication. Tlds communication contained a lot of arguments 
against smoking. 

2. an article with 'social support' in the same newspaper containing the same 
arguments against smoking, but in addition a discription of peer group 
influence on smoking behavior of youth and a warning against this influence 
and an admonition to use peer groups influence against smoking. 

The articles were exclusively printed for this study in a standard specimen of 'De 
Volkskrant' on page 3. This was done to simulate 'mass communication' as 
precisely as possible. The only difference being the addition of the word 'school 
edition' on the front page. A week after treatment a second measurement was 
carried on. 
Now mainly dependent variables were measured again: smoking behavior, atti
tudes towards smoking and knowledge about the dangers of smoking; some data 
about the experimental stimuli were ascertained too. And also in this case, the 
sociometrie question was repeated. In December 1976, the third and last 
measurement was carried out; it was almost identical to the second measurement 
except that questions about the experimental stimuli and the sociometrie 
question were not repeated. To detect subgroups (= peer groups) within the 
class, the relationships within the class were analysed by means of the method of 
clique detection developed by Hubbell (1965). The reliability of this technique 
has been established by the strong stability of cliques structure from time 1 to 
time 2 and the near maximum sex-segregation of cliques in the class (cfr. tabled 
B6 and B8 in the appendix). 
Factor analysis of the items which measured attitudes towards smoking and 
knowledge of the dangers of smoking resulted, at each of the three measure
ments, in three dimensions. The factor structures between the three measure
ments were almost identical. 
The dimensions are: 'smoking in sociable' (promoting social intercourse), 
'smoking is sturdy' and 'smoking is bad for one's health'. 
The factor analysis of the items which measured opinions about health yielded 
three factors: 'harm avoidance/active health interference', '(youthful) care
lessness about one's health' and 'fear for illness and pain'. 
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Finally, factor analysis of the items, supposing to measure personality character
istics, resulted in the expected dimensions: 'neuroticism', 'sociability', 'extraver
sión' and 'impulsivity'. 

ƒ As to question 1 the following results have been obtained (in brackets the 
strength of the relationship is indicated^-)). 

a. Confirmation of previous research results in so far as it concerns the relations 
between explanatory variables and smoking behavior at t l . 
Adolescents are most frequent smokers: 
— as they think 'smoking is sociable' (strong) 
— as they don't think 'smoking is bad for one's health' (moderate) 
— as more friends smoke (strong) 
— as they drink more beer (strong) 
— as parents smoke and as parents smoke more (moderate) 
— as the educational level of the school is lower (moderate) 
— as they are older (moderate) 
— as parents do not forbid them to smoke now (moderate) 
— as their parents had forbidden them to smoke in the past (weak) 
— as their schoolachievements are lower (weak) 
— as they are less inclined to see health as influençable by themselves and 

avoid harm to their health (moderate) 
— as they are more 'careless about one's health' (weak) 
— if they are not informed by primary school teachers about health 

consequences of smoking (weak) 
— if they are informed by secondary school teachers (weak) 
— if they are not informed by their parents (weak) 
— as they know more 'slogans from smoking adverts' (moderate) 
— as they are more 'neurotic' (weak) 
— as they are more 'sociable' (weak) 
— as they are more 'extravert' (weak) 
— as they are more 'impulsive' (weak) 
— as they get more pocket money (moderate) 
— as more teachers smoke in the classroom (weak) 
— if they brush their teeth daily (weak) 

As to the percentage of smokers boys and girls are almost equal. However, 
boys, that smoke, smoke more cigarettes than girls, that smoke. Girls usually 
start smoking later than boys. 

1) Very strong means a correlation coethcient above 60 
strong a corrélation coefficient between 40 and 60 
moderate a correlation coefficient between 25 and 40 
weak a correlation coefficient less than 25 

346 



These findings are largely in accordance with findings of previous cross-
sectional studies 
The relations between smoking and extraversion and between smoking and 
sociability appeared to be explained largely, as we expected, by the per
centage of smokers in the peer groups In general it appeared that psycholog
ical factors influenced smoking behaviour in interaction with social factors 
Further research is needed with more units of analysis than we had 

b Analysis of the individual changes (turnover) in smoking behavior from tl to 
t2 brought about some very interesting results It appeared, as expected, that 
the processes of stopping, first smoking and going to smoke (again) are not 
always related to the same determinants at tl 
Stopping to smoke was negatively associated with 
— addiction (indicated by every day smoking) (very strong) 
— 'smoking in the family circle' (parents and siblings) (strong) 
— 'smoking is sociable' (strong) 
— beer drinking (strong) 
— knowledge of slogans of smoking adverts (moderate) 
— amount of pocket money (strong) 
— getting cigarettes offered by friends often (strong) 
— offering of cigarettes to friends often (strong) 
— 'youthful carelessness about one's health' (weak) 
and positively with 
— 'harm avoidance' (moderate) 
— 'fear for illness and pain' (moderate) 
— 'order and neatness' (moderate) 
Going to smoke (again) was positively associated with 
— getting into the temptation of smoking on parties (very strong) 
— 'smoking is sociable' (strong) 
— the percentage of smokers in peer groups (in- and outside the class) (both 

moderate) 
— getting cigarettes offered by friends (strong) 
— smoking behavior of the clique leader (moderate) 
— smoking behavior in the family (moderate) 
— drinking beer (strong) 
— knowledge of slogans from smoking adverts (moderate) 
and negatively with 
— 'smoking is bad for one's health' (moderate) 
— educational level of the school (moderate) 

First smoking (between tl and t2) was positively associated with 
— 'the temptation on parties' (very strong) 
— 'smoking interdiction (' ) by the parents (moderate), as the parents 

smoke more themselves, the relationship becomes stronger 
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- the percentage of smokers in the peer groups inside and outside the class 
(both strong) 
Also, if the percentage of smokers in the subgroups inside the class 
differed more from that of peer groups outside the class, one starts 
smoking more frequently between 11 and t2 

- getting cigarettes offered by friends (strong) 
- smoking behaviour of the clique leader (strong) 
- beer drinking (moderate) 
and negatively with 
- 'the educational level of the school' 

We concluded from these and also from some other indications in the data that 
initiating smoking behaviour was mainly caused by peer group factors, while 
continuing smoking is mainly affected by addiction, smoking behaviour in the 
family, smoking adverts, attitudes towards one's health and beer drinking 
The educational level of the school is associated with going to smoke (again) and 
first smoking it is possible that some adolescents initiate and continue smoking 
behaviour as a compensation for their low future (job) perspectives in society 
Remarkable is the smoking contmuation function of smoking adverts Also 
remarkable is the 'boomerang effect' of the smoking interdiction by parents, 
which increases as parents smoke more themselves In fact no 'boomerang effect' 
was found when neither of the parents smoked Tins finding supported our, so 
called, discrimination hypothesis youngsters whose parents smoke and whose 
parents at the same time forbid them to smoke are in a situation, in which they 
could easily feel themselves discriminated A solution to remove this discrimi
nation is going to smoke Cross sectional studies — including our study have 
found a positive correlation between a smoking interdiction and not smoking 
Related to changes in smoking behaviour, it appears that interdiction stimulates 
smoking 

We explain this seeming contradiction by the supposition that many parents are 
inclined to withdraw their interdiction after their child has started smoking 
rather than by the supposition that youngsters start smokmg less frequently, if 
parents forbid them to smoke 
Another important finding is that attitude-behavior consistency is very strong 
This is contrary to many other studies However, the strenghth of the relation
ship is mainly due to the attitude dimension 'smoking is sociable' This 
dimension hasn't been studied in other studies as far as 1 know 

One interesting result, too, is the finding that it is mamly the function of 
exchanging cigarettes in social mtercourse, which stimulates cigarette smoking in 
peer groups The theory that a cigarette functions as a sort of 'means of 
payment' in the group was strongly supported in that it could be affirmed that 
offering cigarettes by friends' was related to group structure and that going to 
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smoke (again or first) was related to both group structure (leadership) and 
offering cigarettes by friends. 
The theory that youngsters smoke because they assume the role of an adult and 
anticipate on adulthood, was not clearly supported by the data. No more 
support was there for the theory, which poses, that youngsters smoke because 
smoking should further the integration of the group (social integration theory). 

2 As to question 2, the following results have been obtained: 

a. It appeared that youth has a very positive attitude towards anti-smoking 
campaings in general, just as towards the specific anti-smoking information 
which we gave them and the anti-smoking information of a particular anti-
smoking course on the Dutch TV. Only about 5 per cent judged clearly 
negatively. 
This means, in our opinion, that in principle there is no hindrance for anti-
smoking information to have positive effects on youth. 

b. Processes of selective exposure to and selective retention of anti-smoking 
information were at best only weakly visible. On the other hand, selective 
evaluation of information was very strong in the data. This is in accordance 
with the conclusion of Sears and Freedman (1967) who on the basis of 
evidence from a lot of studies concluded that not so much selective exposure 
plays a part in the effects of mass communication as well the selective 
evaluation of information. 
We have checked whether a different evaluation of the information really 
leads to different effects. Our findings were rather strange: evaluation of the 
anti-smoking information appeared to bring about the expected difference in 
effects in case of the 'social support' article but not in case of the article 
'without social support'. In case of positive evaluation there was a 
significant more positive effect of the article with 'social support' (in the 
short and in the long run), than in case of a relatively negative evaluation of 
the article. However, we couldn't explain why evaluation in one case worked 
but not in the other. 

с The supposed differential effects of both articles appeared to occur only 
very limited: 
Net effects were almost totally absent. No short time gross effects on 
behaviour change could be established. In the long run, significant more 
smokers (at t2) stopped at t3 in the condition with 'social support' than in 
the condition without 'social support' and the control condition. 
The only significant effect on attitude change was that, on the short run (t 1 
- t2), those under the condition without 'social support' judged smoking 
significantly less 'sturdy/adult-like' than those under both other conditions. 
This effect did not remain so in the long run. An unexpected boomerang 
effect on short term change was, that, against expectations, more adolescents 
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in the condition without 'social support' spoke with friends about the article 
than in the condition with 'social support', the article that, among other 
things, tried to influence group processes 
At the question, what point in the article was most impressive one 
mentioned only in the 'social support' condition 'social support' aspects, 
which was, of course, logical however not necessary In case of a wrong 
treatment (intermixing of the articles) or m case of hardly differentiating 
texts between both articles or in case 'social support' aspects hadn't 
impressed anyone, this wouldn't have occurred The fact that 19 per cent in 
the condition with 'social support' said that 'social support' aspects had 
impressed them most, means, in our opinion, that the 'social support' appeal 
really has a considerable impact on adolescents 

d The study of the effects of both articles under a varying smoking climate in 
peer groups and family didn't show only supporting evidence what we expec
ted Our basic hypothesis was that positive effects of anti-smoking informa
tion could be expected in case of a relatively negative smoking climate 
(indicated by a low percentage of smokers in the group or no smokers at all 
in the group), while boomerang effects were expected in case of a more 
positive smoking climate Tins expectation was based on the assumption that 
a communication, that is directed against the norms of the group, would 
yield greater boomerang effects, anti-smoking information is clearly directed 
against a positive smoking climate Behavior change appeared to be influen
ced both positively (more frequent stopping at long-term change) and 
negatively (more frequent going to smoke (again) at short-time change) by a 
relatively negative smoking climate m the peer group As to effects in 
attitude change, results didn't support the basis hypothesis very well either 
There are some supporting and some denying results So there are, in case of 
a negative smoking climate in the peer group, some more positive short-term 
effects, but more long-term boomerang effects also 

However, the basic hypothesis was supported by the findings as to 'talk with 
friends about the article' The article without 'social support' was significant
ly more discussed with friends than the article with 'social support' in the 
case of a positive smoking climate In case of a negative smoking climate, 
there was no difference in discussing both articles with friends The article 
with 'social support' is directed against a positive smoking climate more than 
the article without 'social support' 
The commumcabdity of the 'social support' article is apparently much less 
than that of the article without 'social support', if more than 50 per cent of 
the chque members smoke 
It is striking, that the title of the article with 'social support' has been 
remenbered more frequently when most members of the clique smoke, 
although, in that case, there was less communication about the article An 
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explanation for this is, that in these very peer groups the 'social support' 
aspects has a strong impact, because it corresponds with the real situation of 
the group and, moreover, is directed against a positive smoking climate in the 
group. 
As to the difference in effects of both articles under a varying smoking 
climate in the family, no different effects could be established. 

e. The smoking behavior of the leader in the clique didn't appear very clearly 
to exert an influence on the effect of both articles on the smoking behaviour 
and attitudes of clique members. However, it appeared that when the leader 
didn't smoke, one talked more about the article with friends in the condition 
without 'social support' than when the leader smoked. No influence of the 
smoking behavior of the leader was observed in the condition with 'social 
support'. 
Therefore, it appears that the leader exerts an influence on the discussion/ 
discussiability of communications from outside the group, however this 
influence appears to be weakened by the 'social support' approach. 

f. We tested the hypothesis that cross-pressure, i.e. membership of groups with 
a contrary smoking climate between family and peer groups, between peer 
groups inside and outside the class, - would further positive effects. No 
different effects could be established between the conditions of a contrary 
versus an identical smoking climate. There was consequently no support for 
this hypothesis. 

g. The hypothesis that, because*hey are exposed less to group pressure, isolates 
in the class should be more susceptible of anti-smoking information, wasn't 
supported either. Probably, this result could be explained in that isolation 
from peer groups in the classroom is only limited and, moreover, is mostly a 
temporary matter. We found a rather great exchange of isolates and non
isolates from tl to t2. However it appeared that isolates judged the article 
with 'social support' less honestly and well than they judged the article 
without 'social support'. This result could be explained in that the intent of 
the article with 'social support' is contrary to experiences of isolates, who 
experience group pressure to conformity in a less degree than non-isolates. 
Consequently, this result is an indirect support for the hypothesis of less 
group pressure in case of isolates. 
Isolates in the condition with 'social support' have talked more about the 
article with friends than isolates in the condition without 'social support'. 
Non-isolates however have talked about the article with friends more 
frequently in the condition without 'social support'. An explanation for this 
is, that because their stronger group ties, the non-isolates find it more 
difficult to talk about the article with 'social support'. 
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Tins result indicates, that certain forms of anti-smoking information have 
certain effects within different group contexts As to the communication 
within the group, effects are very clear It is clear too, that the 'social 
support' aspect is responsible for different group effects The effects on 
changes in smoking behavior and attitudes towards smoking weren't so 
clearly influenced by group factors and certainly not in that degree as 
expected However, different effects under different conditions could be 
established 

We have to make some critical notes about this study to further future research 
and to point at possible improvements for future research Firstly, this study has 
clearly an advantage compared with previous research The panel-character and 
the experimental design of the study are powerful m detecting factors who 
influence smoking behavior and effects of anti smoking information 
Also, the inclusion of a great number of dependent and independent variables 
was an important improvement compared with other studies The inclusion of 
group characteristics as contextual variables and the treatment of peer groups as 
units of analysis in their own right was of crucial significance in detectmg factors 
which influence smoking behavior of youth 

Social system analysis in the sense, as Riley (1963) has meant it, appears to be a 
powerful sociological research design 
This design however poses high demands on the reliability of the measurements 
These demands were well met in this study as appears from reliability tests and 
validity checks which have been executed (cfr par 6 4 ) 
Some, more negative, critical notes could be made too 
1 The number of units of analysis appeared to be often too small for the 

execution of more complex elaborations of relationships between variables 
2 The panel mortality, which was yet relatively high, was one of the causes of 

too few units and will have to be decreased in future research 
3 Measurement of social cohesion m the subgroups m the class was not 

possible with the used technique Hypotheses about effects of cohesion on 
processing anti-smoking information in the group couldn't be tested 

4 The anti-smoking information in this study consisted of two incidental 
stimuli, however, in the process of masscommumcation you have got often 
incidental stimuli as well 
Could one expect great effects from an incidental stimulus9 

It seems meaningful in future research to examine effects of more repeated 
stimuli and stimuli from more media 

5 The fact, that group influence on the processing of anti-smoking information 
in the group could be shown in a limited degree only is possibly due to the 
fact, that smoking behavior is not so central in the value patterns of the peer 
groups that it is severely regulated The hypotheses of different effects under 
different group conditions might be tested better by examining communica 
tions about more central values in peer groups 

352 



The results of the analysis have led to some new insights into the factors and 
processes which further smoking behavior among youth We were also able to 
show that group factors and other factors (among other things evaluation of the 
communication) influence the effects of anti smoking communication among 
youth A final question to be asked is what are the implications of these results 
in solving the smoking problem among youth Some implications that can be 
denved, although we pretend here by no means to be exhaustive, are 
1 The emphasis in anti-smoking campaigns, which until now lias been put 

almost exclusively upon health aspects of smoking, should be put upon other 
aspects of smoking as well One should try to undermine the sociable image 
and the image of sturdiness of smoking 

2 Parents should be careful in forbidding their children to smoke, the chance 
of a boomerang effect is rather great, especially, if the parents smoke them
selves It is questionable whether in the last case one shouldn't abandon the 
interdiction at all In case of the already smoking adolescent, a smoking 
interdiction could have a weak positive effect It is important that parents 
give a good example by not smoking themselves 

3 Anti-smoking information at primary school can have favourable effects, 
more attention should also be paid then to the undermining of the 'sociable 
image' and the image of'sturdiness' of smoking 

4 Moreover, it would be favourable to warn non-smokers in advance against 
the influence of peer groups to which they will be exposed almost inevitably 

5 Smoking adverts should be interdicted entirely, because of effects that 
further smokmg 

6 The adolescent should be made aware of which processes in peer groups 
further smoking behaviour 

7 Smoking by teachers in the classroom should be dissuaded or interdicted 
8 The positive judgement of anti-smoking campaigns by adolescents and the 

fact that adolescents express a great need of anti smoking campaigns 
(including campaigns by means of mass media), points to the fact that 
adolescents expect a positive effect from such campaigns themselves 
An increase of anti-smoking campaigns seems therefore possible and 
desirable 

9 As to the consideration about the set up of such campaigns it is important to 
take into account the sociable image and image of sturdiness besides the 
healthy aspects, in addition to this one should consider the influence of peer 
groups on smoking behavior and the influence of peer groups on anti-
smoking information, the social support aspect should be included in the 
campaign exphcitely 

10 Communication about anti-smoking information within the peer groups 
should be strongly furthered (because of the social support aspect) 

11 Future anti-smoking campaigns directed towards adolescents should be 
evaluated by means of research to check if improvements are possible and to 
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examine if after all in the long run yet strong boomerang effects may occur. 
If one proceeds 'researchless' at the planning and execution of campaigns 
and therefore abandons the possibility of research to allow corrections of the 
plans, the risk of furthering exactly that, what one wants to fight, namely 
stronger diffusion of smoking habits among youth, will be great. 
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Bijlage 1 

VRAGENLIJST I 

Onderzoek: JEUGD EN ROKEN 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN 

SOCIOLOGISCH INSTITUUT: VAKGROEP SOCIOLOGIE VAM DE MASSACOMMUNICATIE 

December 1975 

Respondentno. 

INVULLEN ENQUETEUR: 

Schoolnr. 

Klas 

Schooltype Openbaar 

Bijzonder R.K. 

Bijzonder Prot. 

Bijzonder 

anderszins 

1 

2 

3 
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1. Achternaam 

Voornaam 

2. Geboortedatum (dag-maand-jaar) 

3. Geslacht 1. Jongen 2. Meisje 

4. Adres en Woonplaats 

5a.Wat is (was) het beroep van je vader 7 

Wanneer je vader niet (meer) werkt of overleden is, schrijf dan het 

laatste beroep neer. 

beroep vader 

5b.Wat voor werk doet (deed) hij precies ? 

Soort werk 

5c.Is (was) je vader zelfstandig, dus heeft hij een eigen bedrijf of is (was) 

hij in dienst van anderen (bijvoorbeeld en bedrijf of instelling) ? 

1. zelfstandig, heeft een eigen bedrijf 

2. in dienst van anderen. 

5d.Geeft (gaf) je vader leiding over een aantal mensen (bijvoorbeeld per

soneel, bedlenden) ? 

1. leidinggevend 

2. met leidinggevend 

6. Heb je ooit gerookt? 1. ja > DOOR NAAR VRAAG 7 

2. nee ) DOOR NAAR VRAAG 22 

7. Hoe oud was je toen je voor het eerst rookte ? 
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8. Hoe kwam je aan je allereerste sigaret (of shag of pijp of sigaar) 

1. van ouders 

2. van broers of zusjes 

3. van vrienden of vriendinnen 

A. van anderen η.1 

5. zelf gekocht (of gevonden of weggepakt). 

9. Hoe lang duurde het voor je daarna - na je eerste sigaret - weer rookte 

1. Ik heb daarna nooit meer gerookt ^ DOOR NAAR VRAAG 22 

uren 

dagen 

weken 

maanden 

jaren 

^ 
DOOR NAAR VRAAG 10 

10. Rook je tegenwoordig nog 1 . j a ^ DOOR NAAR VRAAG 1 1 

2. nee y DOOR NAAR VRAAG 15 

II. Wat rook je meestal ? 

(MEER ANTWOORDEN 

MOGELIJK) 

1. shag 

2. sigaret zonder filter 

3. sigaret met filter 

4. sigaar 

5. pijp 

12. Hoe vaak rook je 7 1 . iedere dag. -^ DOOR NAAR VRAAG 13a 

2. niet iedere dag, maar wel 

elke week ^ DOOR NAAR VRAAG 13b 

3. minder dan een keer per 

week, maar wel elke maand—) DOOR NAAR VRAAG 14 

4. minder dan een keer per 

maand • -} DOOR NAAR VRAAG 14 

13a. Hoeveel rook je dan ongeveer per dag ? 

Ik rook sigaretten (shagjes) per dag -> DOOR NAAR VRAAG 14 

13b. Hoeveel rook je dan ongeveer per week ? 

Ik rook sigaretten (shagjes) per week -> DOOR NAAR VRAAG 14 

14. Ben je wel eens sinds je regelmatig 1. ja — 

rookt gestopt met roken ? 2. nee 

—> DOOR NAAR VRAAG 15 

-> DOOR NAAR VRAAG 19 
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15. Waarom ben je toen gestopt met roken ? 

JE MAG MEERBERZ ANTWOORDEN AANGEVEN. 

1. Ik vond het roken niet lekker 

2. Ik vond roken slecht voor de gezondheid 

3. Ik vond roken te duur 

4. Míjn ouders verboden me te roken 

5. Ik vond roken slecht voor sport 

6. Omdat mijn vriendjes ook niet rookten of gestopt waren 

7. Andere reden : 

16. Hoe moeilijk vond je het stoppen met roken ? 

1. Heel erg moeilijk 

2. Moeilijk 

3. Ging wel 

4. Gemakkelijk 

5. Heel erg gemakkelijk 

DE VRAGEN 17 EN 18 ZIJN ALLEEN VOOR DEGENEN DIE WEL EENS 

GESTOPT ZIJN MET ROKEN MAAR LATER WEER BEGONNEN. 

17. De laatste keer dat je gestopt bent met roken hoe lang 

heb je het toen volgehouden ? 

dagen 

weken 

maanden 

jaren 
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18. Waardoor ben je weer begonnen ? Was dit doordat anderen je ertoe 

overhaalden of uit jezelf ? 

1. Door vrienden o£ vriendinnen 

2. Door ouders 

3. Door broers of zusjes 

4. Door anderen 

5. Helemaal uit mezelf weer begonnen. 

DE VRAGEN 19, 20 EN 21 ZIJN VOOR ALLEN DIE TEGENWOORDIG ROKEN, 

DE ANDEREN KUNNEN DEZE VRAGEN OVERSLAAN EN GAAN DUS DOOR NAAR 

VRAAG 22. 

19. Hoe gevaarlijk vind je het roken voor je eigen gezondheid ? 

1 . Heel gevaarlijk 

2. Gevaarlijk 

3. Niet gevaarlijk 

4. Helemaal niet gevaarlijk 

20. Zou je op willen houden met roken 7 

1. Zeker wel 

2. Misschien wel 

3. Misschien niet 

4. Zeker niet 

21. Zou je op kunnen houden met roken als je dat zou willen ? 

1. Zeker wel 

2. Misschien wel 

3. Misschien niet 

l*. Zeker met 
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DE VRAGEN 22, 23 EN 24 ZIJN ALLEEN VOOR DIEGENEN DIE TEGENWOORDIG NIET 

ROKEN DE ANDEREN GAAN DIRECT DOOR NAAR VRAAG 25. 

22. Heb je er wel over gedacht om (weer) te gaan roken7 

1. ja 

2. nee 

23. Denk je dat je nog wel eens zult gaan roken7 

1 . zeker wel 

2. misschien wel 

3. misschien niet 

4. zeker niet 

24. Bij welke gelegenheid kom je erg in verleiding om te gaan roken9 

(per gelegenheid aangeven of zij verleidelijk is ja of nee) 

INDIEN NOOIT CIJFER 11 OMCIRKELEN. 

1. op feestjes 

2. als ik bij mijn vrienden ben 

3. als ik thuis ben 

4. als ik me gespannen voel 

5. als ik op school ben 

6. als ik moeilijkheden met de 
studie heb 

7. in de vakantie 

8. als ik me alleen voel 

9. als ik verdrietig ben 

10. bij andere gelegenheid 

1 1. nooit 

1. j a 

1. j a 

1. j a 

1. j a 

1. j a 

1. j a 

1. j a 

1 . j a 

] . j a 

2 . 

2 . 

2 . 

2 . 

2 . 

2 . 

2 . 

2 . 

2 . 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN WEER VOOR ALLEN. 
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VOOR ALLhN 

25. HIERONDER VOLGEN EEN AANTAL MENINGEN OVER ROKEN WIL JE VAN IEDERE MENING 

AANGEVEN OF JE HET ERMEE EENS BENT DOOR EEN CIRKEL OM HET CIJFER TE ZETTEN, 

DAT BIJ JOUW ANTWOORD PAST. HET CIJFER 6 BETEKENT DAT JE HET ER HELEMAAL 

MEE EENS BENT, CIJFER 5 GEWOON MEE EENS, CIJFER 4 EEN BEETJE EENS, CIJFER 3 

EEN BEETJE ONEENS, CIJFER 2 ONEENS, CIJFER 1 HELEMAAL ONEENS. 

Roken is lekker 

Roken is goed voor de 

zenuwen 

De jeugd moet van het 

roken worden afgehouden 

Volwassenen moeten zelf 

eerst maar eens stoppen 

toet roken 

Roken is slecht voor de 

gezondheid 

Roken is slecht voor je 

conditie 

Sportmensen roken niet 

Als je jong bent is roken 

niet zo gevaarlijk 

Wie zich gezond voelt kan 

rustig blijven roken 

Roken is goed voor een 

prettige omgang met anderen 

Het zou mij niet kunnen 

schelen als roken helemaal 

verboden werd 

Als je rookt, voel je je 

meer volwassen 

Roken staat stoer 

Roken is een teken van 

volwassenheid 

Rokers hebben meer lef 

Veel roken is slecht voor 

je gezondheid 

helemaal 

oneens 

oneens 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

beetje 

oneens 

beetje 

eens 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

helemaal 

eens 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Ь 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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Roken bevordert de 
gezelligheid 

Rokers hebben een veel 
grotere kans op longkanker 
dan met-rokers 

Hoe langer je rookt hoe 
meer je eraan vast zit 

Rokers hebben een veel 
grotere kans op hart
en vaatziekten dan 
met-rokers 

Het verband tussen roken 
en longkanker is nog niet 
definitief aangetoond 

Roken kan je leven gemiddeld 
10 jaar korter maken 

Roken verhoogt de feest
stemming 

helemaal 
oneens 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

oneens 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

beetje 
oneens 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

beetje 
eens 

4 

U 

4 

4 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

helemaal 
eens 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

26. Doe je behalve gym aan (lichamelijke) sport' 

1. zeer veel (3 tot 5 keer per week) 

2. veel (I tot 2 keer per week) 

3. weinig (minder dan I keer per week) 

4. practisch niet (minder dan 1 keer per maand) 

5. nooit 

27. Ben je bereid voor de sport het roken te laten' 

1. ja 

2. nee 

3. ik rook niet 
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NU VOLGEN ENKELE VRAGEN OVER ROKEN DOOR FAMILIE EN VRIENDEN. 

28a. Rookt je vader ? I. ja ^ DOOR NAAR VRAAG 28b. 

2. nee ^ DOOR NAAR VRAAG 28c. 

3. heb geen 
vader 
(meer) > DOOR NAAR VRAAG 29a. 

28b. Hoeveel rookt je vader ? 1. veel (minstens 1 pakje sigaretten per dag 
of 6 sigaren of 8 pijpen) 

2. matig (10-25 sigaretten of 3-6 sigaren of 
U-S pijpen). 

3. weinig (minder dan 10 sigaretten per dag of 
minder dan 3 sigaren of 4 pijpen). 

28c. Maakt je vader wel eens bezwaren 1. vaak 

tegen jouw roken ? 2. soms 

3. nooit 

4. nooit, ik rook niet 

29a. Rookt je moeder Î I . ja > DOOR NAAR VRAAG 29b. 

2. nee ^ DOOR NAAR VRAAG 29c. 

3. heb geen 
moeder 
(meer) ^ DOOR NAAR VRAAG 30. 

29b. Hoeveel rookt je moeder ? I. veel (minstens een pakje (25) sigaretten 

per dag) 

2. matig (10-25 sigaretten per dag) 

3. weinig (minder dan 10 sigaretten per dag). 

29c. Maakt je moeder wel eens bezwaren 

tegen jouw гокеп ? 
1. vaak 

2. soms 

3. nooit 

4. nooit, ik rook nieu 
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ALLEN, OOK DEGENEN DIE NIET ROKEN. 

30. Verbieden je ouders je het roken ? 1. ja 

2. nee 

3. heb geen ouders (meer) 

31. Hebben ze je vroeger ooit verboden te roken ? 1. ja 

2. nee 

3. heb geen ouders (meer) 

32a. Hoeveel broers ouder dan 8 jaar heb je ? 

32b. Hoeveel broers roken ? 

33a. Hoeveel zussen ouder dan 8 jaar heb je ? 

33b. Hoeveel zussen roken ? 

34. Met wie in deze klas ga je veel om (heb je veel contact) ? 

Als je met niemand in deze klas veel omgaat omcirkel hieronder A. 

Als je wel veel contact hebt met bepaalde personen uit de klas vul dan 

de namen onder B. in. Zet de naam (achternaam en voornaam) van degene 

met wie je het meeste omgaat bovenaan; degene, met wie je daarna het 

meeste omgaat op de tweede plaats enzovoorts. 

Geef tevens aan of die persoon volgens jou rookt of niet door het 

cijfer voor 'rookt' of 'rookt niet' te omcirkelen. 

A. MET NIEMAND 

B. MET I. rookt 
2. rookt niet 

1. rookt 
2. rookt niet 

1. rookt 
2. rookt niet 

1 . rookt 
2. rookt niet 

1. rookt 

2. rookt niet 
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1 . rookt 

'2. rookt niet 

!. rookt 

'2. rookt niet 

1. rookt 

'2. rookt niet 

1. rookt 

'2. rookt niet 

I. rookt 

'2. rookt niet 

35a. Hoeveel vrienden en vriendinnen heb je waar je veel шее omgaat en die 

niet in deze klas zitten ? (AAflTAL INVULLEN) 

35b. Hoeveel daarvan roken er volgens jou ? 

36a. Praat je met je vrienden of vriendinnen wel eens over roken ? 

1 . vaak ^ DOOR NAAR VRAAG 36b. 

2. soms ) DOOR NAAR VRAAG 36b. 

3. nooit ^ DOOR NAAR tfRAAG 37. 

36b. Praat je dan ook wel eens over de gevaren van het roken ? 

1. vaak 

2. soms 

3. noo i t 

37. Bied je je vrienden wel eens sigaretten of shag aan ? 

1. vaak 

2. soms 

3. nooit 

4. nooit, ik rook niet 
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38. Bieden je vrienden je wel eens sigaretten of shag aan? 

1. vaak 

2. soms 

3. nooit 

39. NU VOLGEN EEN AANTAL MENINGEN OVER GEZONDHEID DIE JE KUNT HEBBEN. ZOU JE 

WEER DOOR HET CIJFER DAT BIJ JOUW ANTWOORD PAST TE OMCIRKELEN AAN KUNNEN 

GEVEN, OF JE HET ERMEE EENS BENT. 

6 BETEKENT HELEMAAL MEE EENS, 5 MEE EENS, 4 BEETJE EENS, 3 BEETJE ONEENS, 

2 ONEENS, 1 HELEMAAL ONEENS. 

Ik besteed veel aandacht 

aan mijn gezondheid 

Omdat ik me fit voel hoef 

iV me weinig om mijn 
gezondheid te bekommeren 

Gezondheid is niet zo 

belangrijk 

Of je gezond bent of niet 

daar kun je zelf weinig 

aan doen 

Als je niet gezond bent, 

tel je niet meer mee 

Om mijn gezondheid maak ik 

me weinig zorgen 

Dokters kunnen bijna alle 

ziekten genezen 

Ik ben niet bang om ziek 

te worden 

Ik heb er veel voor over 

om een goede conditie te 

bezitten 

Gezondheid is het aller

belangrijkste in het leven 

Als je jong bent, hoef je 

je over je gezondheid geen 

zorgen te maken 

helemaal 

oneens 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

ont ens 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

beetje 

oneens 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

beetje 

eens 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

helemaal 

еепь 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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Het is voor het grootste 

gedeelte van jezelf 

afhankelijk of je gezond 

blijft 

Ik vermijd gevaarlijke 

situaties zoveel mogelij'k 

Ik ben niet bang voor pijn 

Ik vermijd zoveel mogelijk 

alle"; wat mijn gezondheid 

kan schaden 

helemaal 

oneens 

1 

1 

• 

1 

oneens 

2 

2 

2 

2 

beetje 

oneens 

3 

3 

3 

3 

beetje 

eens 

A 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

5 

5 

helemaal 

eens 

6 

6 

6 

6 

àQ. Van wie of vaar heb je wel eens gehoord over de gevaren van het roken 

voor de gezondheid. 

BIJ IEDER ANTWOORD JA OF NEE AANGEVEN. 

1. onderwijzers op de lagere school 

2. leraren hier op school 

3. ouders of andere familieleden 

4. in de krant gelezen 

5. op de televisie 

6. ergens anders 

1. ja 

1 . ja 

1 . ]a 

1 . ja 

1 . ja 

1 . ja 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

41. Wat vind je van acties tegen het roken? 

1. helemaal niet mee eens 

2. niet mee eens 

3. mee eens 

4. helemaal mee eens 

42. Vind je mensen die roken bestrijden verstandig? 

1. erg onverstandig 

2. onverstandig 

3. verstandig 

4. erg verstandig 

43. Vind je het goed dat die mensen doorgaan met het bestrijden van roken' 

1. ja 

2. kan me niet schelen 

3. nee 
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44. Kun je aangeven hoe in het algemeen je studieresultaten op school zijn1 

1. zeer goed 

2. goed 

3. ruim voldoende 

4. voldoende 

5. onvoldoende 

6. slecht 

45. NU ENKELE VRAGEN CVER JE KARAKTER. CIJFER VAN HET ANTWOORD DAT VAN 

TOEPASSING IS OMCIRKELEN. 

Voel je je vaak zomaar nu eens vrolijk, 
dan veer bedroefd 

Flap je vaak het eerste eruit waaraan 
je denkt 

Voel je je some zo maar, zonder enkele 
reden ellendig 

Ben je gewend om te stoppen en na te 
denken voordat je iets gaat doen 

Voel je je vaak lusteloos en vermoeid 
zonder een goede reden 

Ben je geneigd je op de achtergrond 
te houden als je in gezelschap van 
anderen bent 

Ben je gauw afgeleid bij je studie 

Vind je jezelf een levendig en vlot 
persoon 

Dwalen je gedachten tijdens een gesprek 
gauw af 

Zou je ongelukkig zijn als je niet veel 
contacten met anderen zou hebben 

Ben je liever bezig met het maken van 
plannen dan met het uitvoeren ervan 

Doe je dingen vaak zomaar ineens (m 
een opwelling) ook al kun je erdoor 
in moeilijkheden komen 

ja misschien 
ja 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

misschien 
nee 

3 

nee 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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Geef je over het algemeen meer om het 
lezen van boeken dan om gezelschap 
van mensen 

Kun je op saaie feestjes gemakkelijk 
leven in de brouwerij brengen 

Houd je ervan alleen te werken 

Heb je soms het gevoel dat je het ene 
moment overloopt van energie en het 
volgende langzaam en traag bent 

Ben je vaak in een sombere bui (humeurig) 

Ben je behalve tegenover je beste vrienden, 
gereserveerd en op een afatand 

Ben je geneigd je vrienden te beperken en 
er slechts enkelen te kiezen 

ja misschien 

ja 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

misschien 
nee 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

nee 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Vind je dat er op de televisie of in de krant meer gewezen zou moeten 

worden op de gevaren van het roken voor de gezondheid? 

1. ja 

2. kan me niet schelen 

3. nee 

Hoe vaak kijk je naar de T.V.7 

1. ledere dag 

2. bijna ledere dag (4-6 keer in de week) 

3. een paar keer in de week (2 à 3 keer) 

4. een keer per week 

5. minder dan een keer per week 

6. nooit 

Hoe lang kijk je dan gewoonlijk per keer? 

1. meer dan drie uren 

2. twee tot drie uren 

3. een tot twee uren 

4. minder dan een uur 
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Hoe vaak lees je de krant' 

1. iedere dag (6x in de week) 

2. 3-5 keer per week 

3. 1-2 keer per week 

4. minder dan 1 keer per week 

5. nooit 

Wat lees je dan over het algemeen in de krant' 

JE MAG MEERDERE ANTWOORDEN AANGEVEN. 

1. over politiek 

2. over sport 

3. over ongelukken 

4. over misdaden ( ν ι vali .inbraken en dergelijke) 

5. de strips 

6. het vervolgverhaal 

7. de beursberichten 

β. advertenties 

9. andere rubrieken, namelijk 

Hoeveel zakgeld krijg je per week (of per maand)
7 

f per week 

f per maand 

Als je jezelf een punt zou moeten geven tussen 0 en 10 voor orde en 

netheid, welk punt zou je dan jezelf geven' 

ALLEIN VOOR DIEGENEN DIE TEGENWOORDIG ROKEN. 

Waar rook je het meeste? Wanneer je thuis bent of als je op school bent' 

1. thuis 

2. op school 

3. in beide gevallen evenveel 

VOOR ALLEN. 

Drink je wel eens bier? 

I . J a ^ DOOR NAAR VRAAG 54b 

2. nee )D00R NAAR VRAAG 55 
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Hoe vaak drink je bier' 

1. dagelijks 

2. 5 à 6 keer per week 

3. 3 à 4 keer per week 

4. 1 à 2 keer per week 

5. minder dan 1 keer per week 

Hoeveel glazen drink je ongeveer per keer' 

Poets je je tanden dagelijks? 

1. ja 

2. nee 

Kun je aangeven bij welk merk sigaretten of shag de volgende slagzinnen 

horen' Als je het niet weet, een kruisje zetten achter weet niet in het 

lege hokje. 

De Shag Met de Milde Smaak weet niet CL 
Een Leeuw van een Shag weet niet η 
Draai een voor Elkaar weet niet E=L 
Leef met Plezier, Rook met Plezier , weet niet CL 
Anders dan Anderen , ueet niet CL 
Mild kent geen grenzen weet niet Π 
1 Lov' it weet niet CL 

Roken de leraren hier op school als ze voor de klas staan' 

1. allemaal 

2. de meesten 

3. enkelen 

4. een 

5. geen 

Mag je in de klas roken? 

1. vaak 

2. soms 

3. nooit HARTELIJK DANK VOOR JE MEDEWERKING! 
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VRAGENLIJST II 

Onderzoek JEUGD EN ROKEN 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN 

SOCIOLOGISCH INSTITUUT VAKGROEP SOCIOLOGIE VAN DE MASSACOMMUNICATIE 

mei 1976 

Respondentoo 

INVULLEN ENQUETEUR 

Schoolnr 

Klas 

Schooltype 
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1. Achternaam 

Voornaam 

2. Geboortedatum (dag-maand-jaar) 

3. Geslacht 1. Jongen 2. Meisje 

4. Woonplaats 

5. Heb Je ooit gerookt ? 1. ja ν DOOR NAAR VRAAG 6 

2. nee > DOOR NAAR VRAAG 12 

6. Rook je tegenwoordig nog ? 1. ja » DOOR NAAR VRAAG 7 

2. nee > DOOR NAAR VRAAG 11 

7. Hoe vaak rook je ? 1. iedere dag 

2. niet iedere dag, maar wel elke week 

3. minder dan een keer per week, maar 

wel iedere maand 

4. minder dan een keer per maand 

β. Hoe gevaarlijk vind je het roken voor Je eigen gezondheid ? 

1. Heel gevaarlijk 

2. Gevaarlijk 

3. Niet gevaarlijk 

4. Helemaal niet gevaarlijk 

9. Zou je op willen houden met roken 7 

1. Zeker wel 

2. Ulsschien wel 

3. Misschien niet 

4. Zeker niet 
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10. Zou je op kunnen houden met roken als je dat zou willen ? 

1. Zeker wel 

2. Misschien wel 

3. Misschien niet 

4. Zeker niet 

DE VRAGEN 11, 12 EN 13 ZIJN ALLEEN VOOR DIEGENEN DIE TEGENWOORDIGNIET ROKEN. 

DE ANDEREN GAAN DIREKT DOOR NAAR VRAAG 14. 

11. Wanneer heb je voor het laatst gerookt ? 

1. dat is meer dan een jaar geleden 

2. dat Is minder dan een jaar maar meer dan een half Jaar geleden 

3. dat is minder dan een half jaar maar meer dan 1 maand geleden 

4. dat is minder dan een maand maar meer dan een week geleden 

5. dat is een week of minder geleden 

12. Heb je er wel over gedacht om (weer) te gaan roken "> 

1. ja 

2. nee 

13. Denk je dat je nog wel eens zult gaan roken ? 

1. zeker wel 

2. misschien wel 

3. misschien niet 

4. zeker niet 
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VOOR ALLEN 

14 HIERONDER VOLGEN EEN AANTAL MENINGEN OVER ROKEN WIL JE VAN IEDERE ME

NING AANGEVEN OF JE HET ERMEE EENS BENT DOOR EEN CIRKEL OM HET CIJFER 

TE ZETTEN, DAT BIJ JOUW ANTWOORD PAST HET CIJFER 6 BETEKENT DAT JE HET 

ER HELEMAAL MEE EENS BENT, CIJFER 5 GEWOON MEE EENS, CIJFER 4 EEN BEETJE 

EENS, CIJFER 3 EEN BEETJE ONEENS, CIJFER 2 ONEENS, CIJFER 1 HELEMAAL ON

EENS 

Roken is lekker 

De jeugd moet van het 

roken worden afgehouden 

Volwassenen moeten zelf 

eerst maar eens stoppen 

met roken 

Roken is slecht voor de 

gezondheid 

Roken is slecht voor Je 

conditie 

Als je Jong bent is ro

ken niet zo gevaarlijk 

Wie zich gezond voelt 

kan rustig blijven rokei 

Roken is goed voor een 

prettige omgang met ande 

ren 

Het zou mij niet kunnen 

schelen als roken helema 

verboden werd 

Als je rookt, voel Je je 

meer volwassen 

Roken staat stoer 

helemaal 

oneens 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 1 

al 1 

1 

1 

oneens 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

beetje 

oneens 

3 

3 

3 

Э 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

jeetje 

eens 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

helemaal 

eens 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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Roken is een teken van 

volwassenheid 

Rokers hebben meer lef 

helemaal 

oneens 

1 

1 

1 
Veel roken is slecht voor 

je gezondheid 1 

Roken bevordert de geze 

llgheld 

Rokers hebben een veel 

grotere kans op longkanl 

dan met-rokers 

Hoe langer je rookt hoe 

meer je eraan vast zit 

Rokers hebben een veel 

grotere kans op hart- ei 

vaatziekten dan met-rok 

Roken kan je leven gemic 

deld 10 jaar korter make 

Roken verhoogt de feest

stemming 

-
1 

er 1 

1 

1 

ers 

η 1 

1 

oneens 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

beetje 

oneens 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

beetje 

eens 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

eens helemaal 

eens 

5 6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

15. Praat je met vrienden of vriendinnen wel eens over roken ^ 

1. vaak > DOOR NAAR VRAAG 16 

2 soms > DOOR NAAR VRAAG 16 

3. nooit ^· DOOR NAAR VRAAG 17 

16 Praat je dan ook wel eens over de gevaren van het roken ' 

1. vaak 

2. soms 

3. nooit 

17. Bied je je vrienden wel eens sigaretten of shag aan » 

1. vaak 

2 soms 

3. nooit 

4. nooit, ik rook met 
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18. Bieden je vrienden Je wel eens sigaretten of shag aan ? 

1. vaak 

2. soos 

3. nooit 

19 Wat vind Je van acties tegen het roken ? 

1. helemaal niet шее eens 

2. niet шее eens 

3 mee eens 

4. helemaal mee eens 

20. Vind je de mensen die roken bestrijden verstandig ? 

1. erg onverstandig 

2. onverstandig 

3. verstandig 

4. erg verstandig 

21. Vind Je het goed dat die mensen doorgaan met het bestrijden van roken ? 

1. Ja 

2. kan me niet schelen 

3. nee 

22. Vind Je dat er op de televisie of in de krant meer gewezen zou moeten 

worden op de gevaren van het roken voor de gezondheid
 9 

1- J« 

2. kan me n i e t s c h e l e n 

3 . nee 
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23 Met wie in deze klas ga je veel om (heb Je veel contact) ? 

Als Je met niemand In deze klas veel omgaat omcirkel hicroiukr A 

Als Je wel veel contact hebt met b« paalde personen uit de к las vul dan 

de namen onder D In 7et de naam (achternaam en voornaam) van degene 

met wlc je het meeste omgaat bovenaan degene met wie je daarna het 

meeste omgaat op de tweede plaats enzovoorts 

Geef tevens aan of die persoon volgens jou rookt of niet door het cijfer 

voor rookt of rookt niet te omcirkelen 

А HET NIEMAND 

В MET 1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt nxet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rook t 

2 rookt niet 

1 rook t 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt niet 

1 rookt 

2 rookt met 
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24. Kortgeleden beb je in de klas een krant ontvangen met daarin een ar

tikel over roken. Heb je dat artikel gelezen ? 

1. ja, helemaal ^ vraag 25 

2. ja, meer dan de helft ^ vraag 25 

3. ja, minder dan de helft ^ vraag 25 

4. nee, alleen de titel gezien 

5. nee, helemaal niet gezien — 

-^ vraag 28 

-^ einde vragenlijst 

25. Hoe vond Je dat artikel ? 

1. goed 

2. niet goed en niet slecht 

3. slecht 

26. Gaf dat artikel volgens jou de feiten over roken eerlijk weer ? 

1. zeker wel 

2. misschien wel 

3. misschien niet 

4. zeker niet 

27. Heb je over dit artikel gesproken: 

BIJ IEDER ANTWOORD JA OF NEE AANGEVEN 

Met vrienden of vriendinnen 

Met ouders 

Met broer(s) of zusje(s) 

Met andere den bovengenoemde 

personen 

1. 

1. 

1. 

1. 

Ja 

ja 

ja 

Ja 

2. 

2. 

2. 

2. 

nee 

nee 

nee 

nee 

26. Wat was de titel van het artikel (ongeveer) 7 

29. In het artikel werden verschillende dingen over roken gezegd. Welk heeft 

het meeste indruk op Jou gemaakt 7 

Hartelijk dank voor Je medewerking ! 

N.B. Dr vi iRt η ?4 tol 9 /im ui t-r i.jr-d allo,,,
 B
, ,r

e
id

 a
 „, (j,- let-rliriRon 

in d( ^ xper inu ntel e gro<_p<]i. Vour leerlingen in de «unlrolo-

gro< ρ ontbrak cl</e pagina. 
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VRAGENLIJST_III 

Onderzoek: JEUGD EN ROKEN 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN 

SOCIOLOGISCH INSTITUUT: VAKGROEP SOCIOLOGIE VAN DE MASSACOMMUNICATIE 

december 1976 

Respondentno. I l 1 I I 1 

INVULLEN ENQUETEUR: 

Schoolnr 

Klas 

Schooltype 
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1. Achternaam 

оогпааш 

2. Geboortedatum (dag-maand-jaar) 

3. Geslacht 1. Jongen 2. Meisje 

4. Heb je ooit gerookt? I. ja •DOOR NAAR VRAAG 5 

2. nee •DOOR NAAR VRAAG 1 I 

5. Rook je tegenwoordig nog? 1. ja »DOOR NAAR VRAAG 6 

2. nee ЮООК NAAR VRAAG 10 

6. Hoe vaak rook je? 1. iedere dag 

2. niet iedere dag, maar wel elke week 

3. minder dan een keer per week, maar wel 

iedere maand 

4. minder dan een keer per maand 

7. Hoe gevaarlijk vind je het roken voor je eigen gezondheid? 

1. Heel gevaarlijk 

2. Gevaarlijk 

3. Niet gevaarlijk 

4. Helemaal niet gevaarlijk 

8. Zou je op willen houden met roken? 

1. Zeker wel 

2. Misschien wel 

3. Misschien niet 

4. Zeker niet 

9. Zou je op kunnen houden met roken als je dat zou willen? 

1. Zeker wel 

2. Misschien wel 

3. Misschien niet 

4. Zeker niet 
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DE VRAGEN JO, 11 EN 12 ZIJN ALLEEN VOOR DIECENEN_DIE_TEGENWOmG_NIET_ROKEN. 

DE ANDEREN GAAN DIREKT DOOR NAAR VRAAG 13. 

10. Wanneer heb je voor het laatst gerookt
7 

1. dat is meer dan een jaar geleden 

2. dat is minder dan een jaar maar meer dan een half jaar geleden 

3. dat is minder dan een half jaar maar meer dan 1 maand geleden 

4. dat is minder dan een maand maar meer dan een week geleden 

b . dat is een week of minder geleden 

11. Heb je er wel over gedacht om (weer) te gaan roken
7 

1 ja 

2 nee 

12. Denk je dat je nog wel eens zult gaan roken? 

1. zeker uel 

2 misschien wel 

3. misschien niet 

4. zeker niet 

V0OR_ALLEN^ 

13 HIERONDER VOLGEN EEN AANTAL MENINGEN OVER ROKEN Wil JE VAN IEDERE MENiNC 

AANGEVEN OF JE HET ERMEE EENS BENT DOOR EEN CIRKEL OM HET CIJFER TE ZET

TEN, DAT BIJ JOUW ANTWOORD PAST. HET CIJFER 6 BETEKENT DAT IE HET ER HE

LEMAAL MEE EENS BENT, CIJFER 5 GEWOON MEE EENS, CIJFER Ί EEN BEETJE EENS, 

CIJFER 3 EEN BEETJE ONEENS, CIJFER 2 ONEENS, CIJFER 1 HELEMAAL ONEENS. 

loken is lekker 

)e jeugd moet van het 

roken worden afgehouden 

Volwassenen moeten zelf 

eerst maar eens stoppen 

net roken 

Roken is slecht voor de 

gezondheid 

helemaal 

oneens 

1 

1 

1 

1 

oneens 

2 

2 

2 

2 

beetje 

oneens 

3 

3 

3 

3 

beetje 

eens 

4 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

5 

5 

helemaal 

eens 

6 

6 

6 

6 
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Roken is slecht voor 
je conditie 

Als je jong bent is ro
ken met zo gevaarlijk 

Wie zich gezond voelt 
kan rustig blijven 
roken 

Roken is goed voor een 
prettige omgang met 
anderen 

Het zou mij niet kun
nen schelen als roken 
helemaal verboden werd 

Als je rookt, voel je 
je meer volwassen 

Roken staat stoer 

Roken is een teken van 
volwassenheid 

Rokers hebben meer lef 

Veel roken is slecht 
voor je gezondheid 

Roken bevordert de 
gezelligheid 

Rokers hebben een veel 
grotere kans op long
kanker dan met-rokers 

Hoe langer je rookt hoe 
meer je eraan vast zit 

Rokers hebben een veel 
grotere kans op hart- en 
vaatziekten dan met-
rokers 

Roken kan je leven ge
middeld 10 jaar korter 
maken 

Roken verhoogt de 
feeststemming 

he emaal 
oneens 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

oneens 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

beetje 
oneens 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

J 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

beetje 
eens 

4 

k 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

eens 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

helemaal 
eens 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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ΙΑ. Praat je met vrienden of vriendinnen wel eens over roken
0 

1. vaak » DOOR NAAR VRAAG 15 

2. soms к DOOR NAAR VRAAG 15 

3. nooit — » DOOR NAAR VRAAG 16 

15. Praat je dan ook wel eens over de gevaren van het roken? 

1. vaak 

2. soms 

3. nooit 

16. Bied j«» je vrienden wel eens sigaretten of shag aan? 

1. vaak 

2. s oms 

3 nooit 

4. nooit, ik rook niet 

17. Bieden je vrienden je wel eens sigaretten of shag aan? 

1 vaak 

2. soms 

3. nooit 

18. Wat vind je van acties tegen het roken? 

1. helemaal niet mee eens 

2. niet mee eens 

3. mee eens 

4. helemaal mee eens 

19. Vind je de mensen die roken bestrijden verstandig' 

1. erg onverstandig 

2. onverstandig 

3. verstandig 

4. erg verstandig 

20. Vind je het goed dat die mensen doorgaan met het bestrijden van roken
9 

1. ja 

2. kan me n i e t s c h e l e n 

3. nee 
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21. Vind je dat er op de televisie of in de krant шеег gevezen zou moeten 

worden op de gevaren van het roken voor de gezondheid? 

1. ja 

2. kan me n i e t s c h e l e n 

3. nee 

22. Eind augustus is er een anti-rookcursus op de televisie uitgezonden. 

Was je daarvan op de hoogte? 

1. ja 

2. nee 

23. Heb je zelf ook afleveringen van deze anti-rookcursus gezien en zo ja, 

hoeveel? 

1. ja » aantal afleveringen »DOOR NAAR VRAAG 21 

2. nee, geen enkele aflevering gezien r EINDE VRAGENLIJST 

24. Hoe vond je deze programma's? 

1. goed 

2. niet goed en niet slecht 

3. slecht 

Hartelijk dank voor je medewerking. 
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oc 
t a b e l ВІ( агзтах) 

meting 

f a c t o r 

g e r o t e e r d e f a c t o r s t r u c t u r e n van houdingen tegenover roken b . j i e d e r e me t l ng -

t l (N = 1993) I j ( N = 1 8 7 6 ) 

I I I I I I h 2 I I I I I I h 2 

i l / o n d e r 1 к 

t 3 (N = 

I I I 

= 1610) 

I I I h 2 

item 

1 Roken is lekker 

2 De jeugd moet van het roken worden 

afgehouden 

3 Volwassenen noeten reif eerst maar 

eens stoppen met roken 

4 Hoken is s 1 echt voor de gezondheid 

5 Roken is slecht voor ]e condita 

6.Wie zieh gezond voelt kan rustig 

Ы ι ive:i roken 

7 Roken is goed voer een prestige 

orrgang net anderen 

8 Het zou mi„ niet kunnen schelen 

als roken helenaal verboden ¿erd 

9 Ais 'e rookl, voel je je meer vol
gassen 

10 Roker si"aat stoer 
11 Roken is een leken var, volwassen

heid 
1? Rokers hebben meer lef 
ІЗ Veel **oken is slech

1
" voor ie 

gezt ndhe id 

14 Roken bevordrrt de gezelligheid 

15 Rokers h( bben een veel grotere 

kans op engkanker dan η„«t-rokers 

16 Hoe
 1
angt^ j( -ookt hoe meer je 

ei aan vasi zi I 
17 Rokers heobe^ ее·- vee J grotere 

kans cp hart- tn vaatziekten dan 

η iPt-rckcrs 

18 Roken ка* je leven genuddt-id -0 

-aai kort er maken 

19 Roke η verhoogt de feest stenn ng 

pe
7
*- . verklaarde variar ti f 

totaal 

- . 2 3 

. 5 1 

. 3 9 

. 6 8 

.61 

- . 3 8 

- . 1 0 

.?& 

- . 0 0 
. 0 8 

- . 0 3 
- . 0 5 

. 5 ? 
- . 0 3 

. 6 ? 

.Sd 

. 6 1 

. 4 9 
- . 0 0 

. 1 6 

. 4 3 

- . 0 8 

. 0 6 

. 0 ? 
- . 1 6 
- . 1 1 

. 0 6 

. ? 0 

. 1 5 

. 7 5 

.74 

. 7 8 

. 6 4 

- . 0 3 
. 1 7 

. 0 2 

.04 

. 0 8 

. 1 1 

. 2 4 

. 1 2 

. 7 0 

- . 3 7 

- . 1 9 
- . 0 7 
- . 0 9 

. 3 9 

. 6 6 

- . 4 3 

. 2 0 
- . 0 0 

. 1 ? 

. 0 1 

. 0 3 

.81 

- . 0 7 

- . 0 6 

- . 1 0 

- . 1 7 

. 7 8 

. 1 5 

. 5 4 

. 4 0 

. 1 9 

. 4 9 

. 3 9 

. 3 0 

. 4 9 

. 2 7 

. 6 0 

. 5 5 

. 6 3 

. 4 2 

. 2 7 

. 6 9 

. 3 9 

. 3 0 

. 3 8 

. 2 6 

. 6 6 

- . 2 8 

. 5 0 

. 2 0 

. 7 1 

. 6 2 

- . 4 3 

- . 0 6 

. 3 ? 

- . 0 2 
. 0 5 

- . 0 8 
- . 0 7 

.61 
- . 0 2 

. 7 2 

.52 

. 7 0 

. 6 

. 0 3 

. 1 9 

. 4 7 

- . 0 9 

. 1 0 

. 1 8 
- . 0 3 
- . 0 5 

. 1 5 

. 3 5 

. 2 2 

. 8 0 
• 74 

. 7 3 

. 5 5 

- . О " 7 

. 3 0 

- . 0 5 

. 0 6 

- . 0 3 

. 0 3 

. 3 4 

. 1 3 

. 6 7 

- . 4 2 

- . 2 2 
- . 1 7 
- . 1 3 

. 4 0 

. 6 ? 

- . 4 6 

. 1 9 
- . 0 2 

. 1 3 

. 0 7 

- . 0 ? 
. 7 9 

- . 0 0 

- . 0 7 

- . 0 6 

- . 1 9 
. 7 5 

. 1 5 

.54 

. 4 4 

. 1 2 

. 5 4 

. 4 0 

. 3 7 

. 5 2 

. 3 6 

. 6 7 

. 5 6 

. 5 5 

. 3 ? 

. 3 8 

. 7 1 

. 5 3 

. 2 7 

. 5 0 

. 4 5 

. 6 8 

- . 3 2 

. 5 0 

. 3 6 

. 7 0 
• 6 0 

- . 4 5 

- . 0 5 

. 3 8 

. 0 6 

. 1 3 

- . 0 7 
- . 0 6 

. 6 0 
- . 0 6 

. 7 2 

. 5 6 

. 6 9 

. 6 6 
- . 0 3 

. 2 0 

. 4 9 

- . 1 0 

. 1 3 

. 1 4 
- . 0 4 

. 0 1 

. 1 4 

. 3 1 

. 1 8 

. 7 9 

. 7 6 

. 7 9 

. 6 9 

- . 0 6 
. 1 7 

- . 0 3 

. 0 3 

- . 0 0 

- . 0 0 
. 2 6 

. 1 4 

. 6 5 

- . 3 1 

- . 1 0 
- . 1 5 
- . 1 4 

. 3 2 

. 7 1 

- . 4 1 

. 2 6 

. 0 4 

. 1 5 

. 0 1 

- . 0 3 
. 8 5 

. 0 1 

- . 0 4 

. 0 1 

- . 0 9 
. 8 1 

. 1 5 

. 5 4 

. 3 7 

. 1 6 

. 5 2 

. 3 8 

. 3 3 

. 6 0 

. 3 4 

. 6 9 

. 6 0 

. 6 6 

. 4 8 

. 3 6 

. 7 6 

. 5 3 

. 3 ) 

. 4 8 

. 4 4 

. 7 2 

t4> 



t a b e ] B2. Пе v a r ι max g e r o t e e r d e í a c l o r s t r u c t u u r van houdingen t e g e n o v e r roken van 
a l l e met ingon t r sanif η ( t | + І^ + r 3 , Ν = 5 Ί 7 9 ) . 

f a c t o r 

itPm 1 

? 

3 

/1 

"5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1? 

13 

14 

15 

1 6 

1 7 

18 

1 9 

p e r e , v e r k l a a r d e 
V a n a n t i o 

Lotaa l 

I 

- . 2 9 

. 5 ) 

. 3 2 

. 6 9 

. 6 1 

- . 4 3 

- . 0 8 

. 3 3 

. 0 ? 

. 1 0 

- . 0 5 

- . 0 5 

. 5 4 

. 0 4 

. 7 0 

. 5 4 

. 6 7 

. 5 9 

- . 0 1 

. 1 9 

. 4 6 

I I 

- . 1 0 

11 

1 ? 

- . 0 8 

- . 0 6 

. 1 1 

.¿b 

. 1 9 

. 7 8 

. 7 5 

. 7 7 

. 6 4 

- . 0 6 

. 2 0 

. 0 2 

. 0 5 

. 0 1 

. 0 4 

. 2 6 

. 1 3 

I I I 

. 6 6 

- . 3 7 

- . 1 7 

- . 1 ? 

- . 1 2 

. 3 7 

. 6 8 

- . 4 2 

. 2 2 

. 0 2 

. 1 3 

. 0 2 

- . 0 0 

. 8 2 

- . 0 2 

- . 0 5 

- . 0 4 

- . 1 4 

. 7 9 

1 5 

h ' 

. 5 3 

. 4 1 

. 1 5 

. 5 0 

. 3 8 

. 3 3 

. 5 3 

. 3 2 

. 6 5 

. 5 7 

. 6 2 

. 4 1 

. 3 3 

. 7 2 

. 4 9 

. 3 0 

. 4 5 

. 3 8 

. 6 9 

« vour ι nhoud van 11 ems z i <• t a b e l fil , 

^RQ 



tabel ВЗа. Factorstructuur van houdingen Legenover roken na scheve rotaLι e. 

factor 

item 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lü 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

tabel ВЗЬ. 
correlatie tussen 

fact oren 

in tabel B3a I 

II 

III 

I 

-.40 

.57 

.35 

.70 

.61 

-.48 

-.18 

.40 

-.00 

.11 

-.05 

-.04 

.56 

-.17 

.69 

.54 

.67 

.61 

-.13 

I 

1.00 

.03 

-.?? 

II 

-.05 

.09 

.11 

-.08 

-.05 

.13 

.31 

.16 

.79 

.75 

.78 

.64 

-.04 

.27 

-.00 

.05 

.02 

.04 

.33 

II 

J .00 

.20 

III 

.67 

-.38 

-.18 

-.18 

-.16 

.41 

.71 

-.42 

.31 

.09 

.22 

.10 

-.04 

.84 

-.07 

-.08 

-.09 

-.17 

.81 

III 

1 .00 

* voor inhoud van ι Lenib z\v t.abcl BI 
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tabel B4 

De (varimax) geroteerde factor-matrix m.b.t. gezondheidsopvattingen. 

factor I II 

item 

1 Ik besteed veel aandacht aan mijn 

gezondheid 

2 Omdat ik me fit voel hoef ik me weinig 

om mijn gezondheid te bekommeren 

6 Om mijn gezondheid maak ik me weinig 

zorgen 

θ Ik ben niet bang om ziek te worden 

9 Ik heb er veel voor over om een goede 

conditie te bezitten 

10 Gezondheid is het allerbelangrijkste 

in het leven 

11 Als je jong bent hoef je je over je 

gezondheid geen zorgen te maken 

12 Het is voor het grootste gedeelte van 

jezelf afhankelijk of je gezond blijft 

13 Ik vermijd gevaarlijke situaties 

zoveel mogeli]k 

14 Ik ben niet bang voor pijn 

15 Ik vermijd zovee] mogelijk alles wat 

mijn gezondheid kan schaden 

pere. verkl. varд antie 

totaal verkl. variantie 

varimax criterium 

. 5 6 

- . 0 4 

- . 1 9 

- . 0 3 

. 6 0 

. 5 5 

- . 0 2 

. 5 2 

. 7 2 

. 0 5 

. 7 5 

.2'' 

50% 

. 4 8 

- . 3 6 

. 6 4 

. 6 8 

. 2 7 

- . 2 4 

- . 0 3 

. 7 2 

- . 0 0 

. 0 6 

. 0 4 

- . 1 0 

. 1 5 

. 1 5 

. 1 0 

. 1 8 

. 7 7 

. 1 4 

. 0 5 

. 0 4 

. 0 9 

- . 2 0 

. 8 5 

- . 0 6 

. 1 3 

. 4 7 

. 4 2 

. 5 3 

. 6 7 

. 4 3 

. 3 0 

. 5 2 

. 2 8 

. 5 6 

. 7 2 

. 5 7 
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I 

. 6 3 

. ? 3 

. 0 9 

. 1 3 

. 6 6 

I I 

. 1 3 

. 0 5 

.0-7 

. 1 8 

. 0 9 

I I I 

19 

. 4 9 

. 0 6 

. 1 6 

- . 0 6 

IV 

. 1 5 

. 4 7 

. 1 ? 

- . 6 1 

. 1 1 

. 1 6 

. 1 2 

. 2 ? 

.Λ0 

. 6 2 

. 0 4 

. 1 6 

. 1 9 

-.17 

- . 0 3 

. 6 8 

- . 0 4 

.lb 

b? 

- 08 

. 5 1 

t a b o l B5a. Factor s l r u c t u u r m a t r i x (scheve r o t i t i e ) m . b . t . p ^ r s o o n l J j k h e 1 d s -
kenmerken. 

factor 
1 tern 
1 Voel je jf vaak zomaar nu een vrolijk, 

dan weor bedroefd (Ν) 

2 Flap je vaak het eerste eruit waaraan 

je denkt (I) 

3 Voel je je soms 7o maar, zonder enkele 

reden ellendig (N) 

4 Ben je gewend om te stoppen en na te 

denken voordat je iets gaat doen (T) 

5 Voel je je vaak lusteloos en vermof id 

zonder een goede reden (N) 

6 Ben je geneigd je op de achUrgrond 

te houden als je in gezelschap van 

anderen bent (S) 

7 Ben je gauw afgeleid bij je studie (I) 

θ Vind je jezelf een levendig en vlot 

persoon (E) 

9DwalenJc gedachlen tijdens een gesprek 

gauw af (I) 

12 Doe je dingen vaak zomaar ineens (in 

een opwelling) ook al kun je erdoor 

in moeilijkheden komen (I) .34 19 .29 .55 

13 Geef je over het lagemeen meer om het 

lezen van boeken dan om gezelschap van 

mensen (S) .06 .53 -.15 -.04 

14 Kun je op saaie feestjes gemakkelijk 

leven in de brouwerij brengen (F) .06 .22 .69 -.06 

15 Houd je ervan alleen te werken (Ξ) .02 .50 -.04 - ?3 

16 Heb je soms het gevoel dat je het ene 

moment overloopt van energie en het 

volgende langzaam en traag bent (N) 

17 Ben je vaak in een sombere bui (humeurig)(N) 

1Θ Ben je behalve tegenover je beste vrienden, 

gereserveerd en op een afstand (S) 

19 Ben je geneigd je vrienden te beperken en 

er slechts enkele te kiezen (S) 

factoren uit 
tabel B5b, Correlaties tussen

 t a b e l B
5

a
 I II III IV 

I 

II .19 

III .07 -.07 

IV .24 .08 .07 

(N) neuroticisme 
(I) Impulsiviteit 
(S) Sociabiliteit 
(E) Extravertie 

. 5 8 

. 5 3 

. 1 9 

. 1 2 

. ' 1 

. 1 9 

. 6 7 

. 5 9 

. 0 ? 

. 1 9 

. 0 3 

- . 0 3 

. 2 1 

. 1 1 

. 1 2 

. 0 7 
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tabel Bb. De таіч waarin jongens f η meisjns binnen d< eigen groep kiezen (h-maal ) 

(klassen waarin minstens ? van elk geslachl aanwezιg zijn ). 

p o s h ä t h t 

k l a s 

0 2 1 

0 2 2 

02Ь 

0 3 1 

03¿ 

0 3 3 

0 4 1 

0 1 2 

0 4 5 

051 

0 5 ? 

0 5 3 

0 6 1 

0 6 2 

0 6 3 

0 7 1 

0 7 3 

0 8 1 

0 8 5 

0 9 1 

0 9 ? 

0 9 3 

1 0 1 

1 0 ? 

1 0 3 

1 5 1 

1 5 ? 

1 5 3 

1 6 1 

1 6 2 

1 6 3 

1 7 1 

1 7 2 

1 7 3 

1 8 1 

1 8 ? 

1 8 3 

Jong< 

t i 

1.00 

1.00 

. 9 3 

. 8 7 

. 8 5 

. 8 7 

. 9 4 

. 7 7 

. 9 3 

1 .00 

1.00 

1.00 

. 8 9 

1.00 

1.00 

1.00 

. 7 8 

1.00 

. 8 0 

1 .00 

. 8 3 

. 9 3 

1.00 

i .oo 

. 7 7 

. 6 8 

1.00 

. 8 9 

1.00 

. 7 4 

. 6 0 

. 8 0 

. 7 1 

1.00 

. 8 8 

1.00 

. 9 0 

n s 

»2 

. 9 0 

1.00 

1.00 

. 9 1 

1.00 

. 9 4 

. 9 ? 

. 9 5 

1.00 

. 9 3 

. 8 5 

. 9 2 

. 4 8 

. 9 2 

1.00 

. 8 1 

1.00 

. 7 7 

. 9 5 

1.00 

1.00 

. 8 3 

1.00 

1.00 

. 8 2 

. 6 6 

1.00 

. 8 3 

. 8 8 

. 5 6 

. 9 5 

1.00 

me i s 

4 
i .oo 

1.00 

. 9 0 

. 7 3 

. 8 3 

. 9 3 

. 6 7 

. 8 6 

1 .00 

. 9 5 

1.00 

i .oo 

. 9 0 

1.00 

i .oo 

. 9 5 

. 8 6 

1.00 

. 8 1 

1.00 

. 6 9 

. 9 4 

1.00 

1.00 

. 8 5 

. 8 2 

. 5 5 

1 00 

1.00 

1 .00 

. 5 9 

1.00 

. 5 2 

. 6 5 

1.00 

1.00 

1.00 

] P S s i f i n i í к a n t i e van h r t si- g r r pnl 

*? 

. 8 3 

1.00 

1.00 

. 9 3 

. 9 2 

. 9 2 

1.00 

1.00 

1 .00 

1.00 

. 8 5 

1 .00 

. 9 2 

. 8 8 

1.00 

. 7 4 

1.00 

. 8 4 

1.00 

1.00 

. 7 2 

. 7 9 

1.00 

1.00 

1.00 

. 6 0 

. 9 4 

. 9 3 

. 8 5 

1.00 

1.00 

1.00 

t i 

4-0001 

¿.oooi 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<\0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<.0001 

<-.0001 

<r. oooi 

<-.oooi 

<-.oooi 

<.0001 

<.oooi 

¿ .0001 

«f.OOOl 

< .0001 

^.OOOl 

< .0001 

^.oooi 

-e.oooi 

<.0001 

<.oooi 

(-.0001 

¿ . 0 0 0 1 

<.0001 

< .0001 

^.OOOl 

< .0001 

¿.OOOl 

< .0001 

^.OOOl 

< .0001 

t ? 

< .oooi 

<-.oooi 

¿ . 0 0 0 1 

< .0001 

< . 0 0 0 1 

< . 0001 

— 
<.O0OL 

— 
¿ . 0 0 0 1 

< .0001 

¿ .0001 

¿ . 0 0 0 1 

¿ . 0 0 0 1 

<.0O01 

— 
¿ . 0 0 0 1 

¿ .0001 

¿ . 0 0 0 1 

¿ . 0 0 0 1 

¿ . 0 0 0 1 

¿ . 0 0 0 1 

¿ЧОООІ 

¿ . 0 0 0 1 

< . 0 0 0 1 

^.OOOl 

C.oooi 

< . 0 0 0 1 

< . 0 0 0 1 

< .0001 

¿ . 0 0 0 1 

< .0001 

<.oooi 

^.OOOl 

^ . 0 0 0 1 
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(ver vo\p tab( I B6) 

k l a s 

2 0 1 

2 0 2 

2 0 3 

2 1 1 

2 1 2 

2 1 3 

2 2 1 

2 2 2 

2 2 3 

2 3 2 

2 3 5 

2 3 8 

2 4 2 

2 4 3 

2 4 6 

2 7 1 

2 7 2 

2 7 3 

2 8 1 

2 8 2 

2 9 1 

2 9 2 

2 9 5 

3 0 1 

3 0 2 

3 0 3 

*1 

. 8 / 

1.00 

. 8 0 

. 8 1 

1.00 

. 6 4 

1.00 

1.00 

. 8 4 

i .oo 

1.00 

. 8 ? 

1.00 

. 6 2 

. 5 8 

. 8 0 

. 9 3 

. 7 8 

. 5 9 

. 8 4 

. 9 4 

. 9 3 

. 8 0 

1.00 

. 7 9 

1.00 

t ? 

. 9 4 

1.00 

. 5 5 

1.00 

1 .00 

. 9 3 

1 .00 

1.00 

. 8 9 

1.00 

1.00 

. 9 5 

. 9 2 

. 8 0 

. 7 8 

. 7 4 

. 8 7 

. 5 5 

. 9 5 

. 9 4 

. 7 7 

1.00 

1.00 

. 8 7 

t i 

1 .00 

1.00 

. 7 8 

1.00 

1.00 

1 .00 

. 9 4 

. 8 6 

1 .00 

. 8 2 

1 .00 

1.00 

. 8 5 

. 6 9 

. 8 9 

1.00 

1 .00 

. 8 1 

. 6 7 

. 7 7 

. 9 6 

. 8 8 

1.00 

1.00 

. 8 2 

. 8 7 

*2 

1.00 

1.00 

. 4 3 

1.00 

1.00 

. 9 4 

1.00 

. 9 4 

1 .00 

1.00 

. 8 8 

. 9 5 

. 9 3 

. 8 1 

1.00 

1.00 

. 8 3 

. 7 4 

1.00 

. 8 2 

1.00 

1.00 

1.00 

. 7 8 

t i 

^ . 0 0 0 1 

<r.oooi 

¿ . 0 0 0 1 

^ . 0 0 0 1 

^.OOOl 

¿.OOOl 

<.0001 

< . 0 0 0 1 

<.0001 

<.0001 

< .0001 

(.0001 

<.0001 

(.OOOi 

^.OOOl 

^.OOOl 

^ . 0 0 0 1 

<-.oooi 

<.0O01 

< . 0001 

^.OOOl 

< . 0 0 0 1 

<.OO01 

«C.oooi 

<.0001 

<.0001 

*2 

¿.0001 

<f .0001 

<f.oooi 

< . 0 0 0 1 

¿.oooi 

^.oooi 

< .0001 

< .0001 

^.oooi 

^ .oooi 

< . 0 0 0 1 

^ . 0 0 0 1 

<.0001 

< .0001 

< .0001 

<·.οοοι 

^.OOOl 

< . 0 0 0 1 

< . 0 0 0 1 

< . 0 0 0 1 

¿ . 0 0 0 1 

< . 0 0 0 1 

< .0001 

< .0001 

Η de h-maat is een door Coleman (195Θ) ontwikkelde maat die aangeeft in 

welke mate
a
i<tores bovenkans of onderkans gekozen kunnen worden vanuit 

een bepaalde kategone van aktores. De hier gebruikte maat is die voor 

de keuzen binnen de kategone (in_group keuzen) 

0 - E 

O , ч - E 
ι ι (max) i l 

( i n d i e n ü £ E ) . dan wel 
1 1 1 1 

0 - E 

( i n d i e n 0 < E ) . 
1 1 ^ 1 1 
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(vervolg tabel B6) 

waarin : 

0 = het aantal geobserveerde keuzen van kategone ι naar kategone ι 

E = het aantal verwachte keuzen van kategone naar kategone ι 

0 , ,= min CM , (N -1).N ) 
i i (max) i i ι 

waarin: M = het totaal aantal gedane keuzen door kategone ι 

en (N -1).N = het aantal mogelijke keuzen binnen de 

kategone ι 

** De significantie van het segregatieeffect is berekend met behu lp van 

de chikwadraat (goodness of fit) in geval van twee kategoneen ι en j · 

„ (1(0 + 0 ) - (e + e )| - 0,5)
2 

2
 ii JJ ü U X 
segr 

(e + e ) 

ii JJ 

(1(0 + 0 ) - (e + e ) | - 0,5)2 

(e + e ) 

и Ji 

waarin : 

0 , 0 = aantal keuzen binnen kategone ι resp. ι 

11 JJ 

e , e = verwachte frequenties van keuzen binnen de kateeone ι resp. j 

11 JJ Б H J 

op basis van het totaal aantal gedane keuzen door kategone ι 

resp. j 

0 , 0 = aantal keuzen tussen de kategoneen ι en ), resp. van ι naar j 
ij Ji 

en van j naar ι 

e , e = verwachte frequenties van het aantal keuzen tussen de kategoneen 
ij Ji

 Ч e 

ι en j op basis van het totaal aantal gedane keuzen door katego

n e ι resp. j 

мм» het klasnununer correspondeert, indien dit op 1, 2 of 3 eindigt met een 

Ie, 2e of 3e klas. In geval van twee klassen van het zelfde leerjaar 

per school is voor een andere notatie gekozen. De nummers 4, 5 en 6 

corresponderen voor die scholen met een eerste,tweede en derde klas. 

In geval van drie dezelfde klassen corresponderen 7 en 8 met resp. een 

eerste en tweede klas. 
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t a b e ) B7. De male w a a r i n r o k e n d e ΓΤΊ r m j t - r o k e n d e j o n g e r e n b i n n e n de e i g e n g r o e p 
( r o k e r s r e s p . n i c t - r o k e r s} k i e z e n (ïi-maat**) op twee opeenvo lgende me
t i n g e n С ( ! - t 2 ) 

roker s η ι r t - r o k e r s 
s y m f i c a n t i e van 
h e t s e g r e g a t i e e f f e c t 

0 1 1 

0 1 2 

0 1 3 

0 2 1 

0 ? 2 

0 2 5 

0 3 1 

0 3 2 

0 3 3 

041 

0 4 2 

04 5 

051 

0 5 3 

0 6 1 

0 6 2 

0 6 3 

0 7 1 

0 7 ? 

0 8 1 

0Θ2 

0 8 5 

0 9 1 

0 9 2 

0 9 3 

101 

1 0 2 

юз 

112 

1 1 5 

1 1 8 

121 

122 

1 2 3 

1 3 1 

t l 

-1 .00 

. 2 0 

. 4 7 

. 5 7 

. 4 ? 

. 1 6 

. 3 4 

. 2 4 

. 8 3 

. 8 4 

. 2 4 

. 4 5 

- . 5 6 

- 1 . 0 0 

- 1 . 0 0 

. 3 6 

. 3 6 

. 1 ? 

. 2 3 

. 0 3 

- 1 . 0 0 

. 5 0 

.?'> 

. 7 5 

. 6 1 

. 2 9 

. 6 9 

- . 3 9 

. 3 6 

t ? 

. 3 7 

. 4 0 

. 3 5 

. 0 7 

. 1 5 

. 3 7 

- . 1 3 

. 4 0 

. 0 9 

. 5 0 

. 2 4 

- 1 . 0 0 

. 4 3 

. 1 7 

. 0 7 

-i.oo 

. 7 7 

. 7 4 

. 4 2 

. 1 1 

. 2 1 

. 3 3 

. 0 7 

. 6 7 

. 2 0 

. 4 0 

- . 1 7 

. 1 8 

- 1 . 0 0 

t l 

. 7 9 

. 5 5 

. 2 4 

. 0 5 

. 1 6 

. 0 7 

. 3 1 

, 0 0 

.71 

, 1 7 

39 

0 7 

2 7 

2 2 

. 

6 0 

12 

—. 

. 
4 3 

1 3 

0 6 

0 3 

0 2 

3 2 

0 3 

2 0 

2 0 

51 

34 

0 7 

3 9 

t ? 

. 3 3 

- . 3 7 

. 0 6 

- . 0 7 

- . 0 3 

- . 0 1 

- . 0 5 

. 1 9 

. 2 4 

. 2 0 

- . 0 4 

. 0 2 

. 6 6 

. 5 4 

- . 0 4 

- . 0 7 

. 5 8 

. 4 0 

- . 0 1 

- . 0 5 

. 1 6 

. 2 4 

. 2 2 

- . 2 6 

. 3 6 

. 2 7 

. 5 2 

. 0 7 

. 1 7 

t l 

N . S . 

N . S . 

[)<.025 

p < . 0 5 

p < . 1 0 

N.S. 

P<.05 

N.S. 

p<.0001 

P<.01 

p<.025 

P<r-05 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

t 2 

p<.05 

N.S. 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

P<.05 

p < . 1 0 

N . S . 

N . S . 

p<.025 

p < . 1 0 

p<.005 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

P<-10 

N . S . 

p < . 1 0 

p < . 0 2 5 

p<.025 

p<;.0001 

N . S . 

p<.025 

N . S . 

N . S . 

p<.0001 

p<.0001 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

p < . 0 5 

N . S . 

N . S . 

p < . 1 0 

p < . 0 2 5 

N . S . 

N . S . 

N . S . 
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( v p r v o l g L a b e l B7) 

k l a s ti t 2 t i I2 I I t ? 

132 

133 

IA1 

142 

ΙΛ3 

151 

152 

153 

161 

162 

1 6 3 

171 

172 

173 

183 

191 

194 

197 

201 

? 0 ? 

2 0 3 

2 1 1 

2 1 ? 

2 1 3 

2 2 1 

2 2 2 

2 2 3 

232 

2 3 5 

2 3 8 

242 

2 4 3 

2 4 6 

251 

2 5 ? 

2 5 3 

261 

2 6 ? 

. 4 4 

. 4 4 

. 2 2 

. 4 3 

. 4 1 

. 4 2 

. 1 7 

. 6 1 

- 1 . 0 0 

. 6 0 

. 2 3 

. 9 1 

. 0 5 

. 3 5 

.PO 

. 5 3 

. 1 2 

. 3 0 

. 3 8 

. 6 9 

. 0 2 

. 6 1 

. 1 6 

.14 

. 0 9 

. 3 5 

. ? 6 

. 2 5 

. 4 1 

. 1 2 

- . 0 4 

. 2 6 

. 4 5 

- . 0 2 

. 3 1 

. 0 7 

. 3 0 

. 5 5 

. 3 9 

. 4 2 

. 2 1 

. 4 1 

. 0 2 

. ? 6 

. 7 8 

. ? 9 

- 1 . 0 0 

. 7 5 

.04 

. 2 2 

. 1 7 

- 1 . 0 0 

. 5 6 

. 5 6 

. 0 7 

. 4 7 

. 3 2 

. 0 5 

. 4 6 

. 1 9 

. 0 1 

. 2 6 

. 0 6 

. 3 6 

. 3 2 

. 1 1 

- . 3 8 

. 1 8 

. 3 9 

. 2 5 

. 3 0 

. 0 5 

. 0 3 

- . 0 7 

. 1 3 

- . 0 6 

. 3 3 

. 0 0 

- . 1 0 

. 6 0 

. 3 6 

. 1 7 

. 8 6 

- . 0 4 

. 6 6 

. 0 9 

. 2 0 

. 1 ? 

. 6 5 

. 6 8 

. 2 1 

. 1 3 

. 1 8 

- . 1 6 

. 4 6 

. 0 0 

. 0 1 

. 2 6 

. 3 1 

- . 0 3 

. 5 3 

. 0 6 

- . 0 2 

. 0 5 

- . 0 4 

. 3 1 

- . 0 5 

. 1 4 

. 1 9 

- . 1 4 

.21 

. 3 5 

- . 0 2 

- . 0 1 

- . 0 ? 

- . 0 2 

- . 0 3 

. 3 5 

- . 0 9 

. 5 7 

. 3 1 

- . 0 7 

- . 0 5 

. 3 3 

- . 1 2 

. 1 ? 

- . 0 7 

. 1 8 

. 2 4 

. 0 9 

. 1 6 

. 1 7 

- . 1 0 

. 0 6 

- . 0 9 

. 4 3 

. 8 0 

. 0 8 

. 1 1 

. 2 1 

. 2 6 

- . 1 2 

. 3 3 

- . 1 7 

. 1 7 

. 3 7 

N . S . 

P < - 1 0 

N . S . 

p < . 0 5 

p ^ . 1 0 

N . S . 

p < . 1 0 

p ^ . 0 0 5 

N . S . 

p < . 0 1 

N . S . 

p^.OOOl 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

Ρ < · 0 1 

N . S . 

Ρ < · 1 0 

p ^ . 0 5 

p < . 0 0 0 1 

N . S . 

p^.OOOl 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

p<r.oi 

N . S . 

N . S . 

p(.lO 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

p < . 1 0 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

p < . 0 0 5 

p < . 0 0 5 

N . S . 

N . S . 

p < . J O 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

P < . 1 0 

N . S . 

N . S . 

p ^ . 0 0 5 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

p < . 1 0 

N . S . 

p < . 1 0 

N . S . 

N . S . 

p < . 0 1 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

p < . 0 0 5 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

N . S . 

P < - 0 5 

N . S . 

N . S . 

N . S . 
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( v e r v o l g t a b e l B7) 

k l a s t l t 2 t l t 2 t l t 2 

263 

271 

272 

273 

282 

283 

291 

292 

295 

301 

302 

303 

.18 

.39 

.18 

.45 

.09 

-.20 

-1.00 

.34 

.32 

-1.00 

1.00 

i.oo 

.12 

.35 

.14 

.18 

-.03 

.58 

.67 

.81 

.36 

.11 

.03 

.47 

.33 

.01 

.14 

.08 

.09 

.28 

.03 

.01 

.77 

-.03 

-.00 

.40 

.13 

-.06 

.17 

.45 

.27 

.29 

Ν.Ξ. 

N . S . 

p < . 1 0 

p < . 0 0 5 

N.S. 

N . S . 

N.S. 

N . S . 

p < . 0 ? 5 

N . S . 

N . S . 

P < . 1 0 

N.S. 

N . S . 

p < . 1 0 

N . S . 

N . S . 

p < . 0 0 5 

p<.0001 

p < . 1 0 

p < . 0 2 5 

и Voor definitie van h-maat en significantie berekening van het segregatie

effect /ie tabel B6. 

N.B. de h-maat en signifacantie is uiteraard slechts berekend indien er 

minslens 2 rokers in de klas aanwezig zijn. 
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(vervolg Βθ) 

schoo L 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

klas 

1 

2 

5 

1 

? 

3 

и 
.75 

.81 

1.00 

.86 

.86 

.89 

0 

26 

22 

19 

20 

20 

20 

Ν: aantal oenheden waarop U gebaseord is 

и· bij de tweede meLing blekrn alle cliques op t opgegaan in één cliquo 

*M: dr ene grotf1 clique van de eerste keer komt ook de tweede keer in zijn 

geheel terug: slechts wijziging door geïsoleerden. 

***: De symmetrische onzekerheidscoefiicienl (U) meet de proportionele reductie 

in onzekerheid, welke verkregen woidt dooi kennis van de verenigde verdeling 

van de gevaJlen tegenover de gecombineerde onzekerheid van de marginale ver

delingen van rij en kolom. In formule* 

U(Y) + U(X) - UCY.X) 
U = 

U(Y) + U(X) 

waarin: 

X = onafhankelijke variabele 

Y = afhankelijke variabele 

U(Y), U(X) = de gemiddelde onzekerheid in de marginale distributie van Y resp. X; 

deze wordt a.v, berekend 

U(Y) =-ξ pCY )logp(Y ) 

waarin p(Y ) de waarschijnliike verdeling van een bepaalde kategone in Y of proportie 

Y is. 
J 

op dezrlide wijze wordt U(X) berekend 

•JIY.X) = - £ j ) < p ( v V l o e p ( Y j V 

De maximum waarde voor U is 1.00, in dal g( val is er totale elinumtie van onzekerheid. 

Dit wordt slechts bereikt indien ¿edere kategone. van df onafhanke 1 ιjke variabele 

geassocieerd is met eon enkele kaïtgone van de afhankelijke variabelc. Indien er geen 

enkelf rcdueti« van onzekerheid ii, is d( waardr- van U gel ι ik aan 0. 

De formules voor U 7ijn ontleend aon Ni^ < .a. 1975. 
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i-abt 1 B'J. Dt mat г van s y m m e t r i e ( Y u l e ' s Q) v o o r do k ^ u z ^ n p< г к і а ь (ψ t j «η ι » -
a'"7ond'-r I' l l V f ^ d·- •- i inai e A l a r m a l l o к· uz^n oppf ηοπυ-ιι _ j n ' η vo^r 
dt м ι n a t 11 w i tr b ι j s I г < hl • de нег «- ( г1 d r i n ken/с η прд^питнп 7 ι i n . 

I i id·. Μ ρ 

m f I j n £ 

n n l a L kf 

van d*-

lJ/( η пых. 

f l 

Ì 
a l l · m 

1 , 

JX. i Tl 1. 

k l . r , r i r . 

O M ' Í 

οι > 

o n 1 1 

O J l * + 

О " " " 

o-"> 

O J l * 

0 3 ¿ 

OÍS* 

GAI* 

01 ¿ 

01 S* 

osi" 

0 5 2 " 

О'-З* 

о ы * 

0 Ь 2 * 

О М + 

0 7 1 » 

07, ' 

0 7 1 " + 

OR + 

0 8 , ' * 

0 8 Ъ 

0 9 . + 

0 9 2 " 

оэі" 

1 0 . " + 

ю,·" 
1 0 3 * + 

I I , · * 

1 1 5 * 

. Ρ + 

. 8 8 

. 0 5 

. 7 7 

. 9 0 

. 9 7 

. 9 8 

. 9 8 

. 9 8 

. 9 4 

.<>Л 

. 9 3 

. 9 4 
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.')¿ 

. 9 6 
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. 9 8 
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. " Ό 

. 8 0 

. " 9 

. 4 3 

. 8 0 

. 9 / 
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. 9 6 

.9Н 

.8 ' ) 

.8f 

. 9 i 

. 7 4 

. 8 5 

.9( . 

. 9 7 

.9^· 

. 8 4 

. 9 1 

.94 

.91 

.74 

. 4 0 

. 8 3 

. 9 7 

. 9 8 

.9 

. 9 5 

.94 

. 9 / 

. 8 8 

. 3 9 

. 0 2 

. 1 6 

. 9 8 

. 9 5 

. 9 3 

. 9 7 

. 9 0 

. 9 ^ 

. 9 8 

. 9 8 

. 9 6 

. 9 6 

. 9 5 

. 9 4 

. 9 8 

. 9 4 

.94 

. 9 ' 

.94 

. 9 8 

. 9 8 

. 9 4 

. 9 3 

.94 

. 9 7 

. 9 5 

. 4 9 

. 7 6 

. 6 9 

. 9 8 

. 9 4 

. 9 0 

. 9 7 

8'ι 

. 9 0 

. 9 9 

. 9 0 

. 8 9 

.91 

.94 

.81 

.84 

.91 

. 8 4 

. 6 6 

.94 

. 9 7 

. 9 6 

. 9 4 

. 9 0 

. 7 6 

. 9 ? 

. 8 7 

. 3 8 

. 6 0 

. 17 



(vervolg tabel B9) 

klas nr 

121 

122 

123 

131 

132* 

133 

141 

1.2" 

143 

151* 

152 

153 

161 

16? 

163 

171 

17^ 

173 

181" 

182* 

183 

191 

194* 

197 

201 

202 

20 f 

211 

гі; 

213" 

221 

г??" 

223 

232 

2T5" 

г за" 

242 

24 J* 

246 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

f 

max. 3 

.96 

.95 

.94 

.97 

.9? 

.90 

.98 

.94 

.94 

.91 

.95 

.99 

.98 

.96 

.97 

.95 

.97 

.94 

.94 

.95 

.99 

.9? 

.90 

.78 

.96 

.98 

.95 

.98 

.98 

.96 

.97 

.93 

.98 

.93 

.99 

.95 

.98 

.96 

.'J4 
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lie 

.86 

.76 

.83 

.88 

.80 

.81 

.98 

.79 

.82 

.86 

.77 

.92 

.97 

.77 

.96 

.96 

.95 

.68 

.91 

.91 

.9") 

.7? 

.92 

.38 

.84 

.97 

.96 

95 

.96 

.96 

.8') 

.3" 

.97 

.93 

.9( 

.91 

.'Jf 

.9 ' 

.9 

max. 3 

.93 

.96 

.92 

.93 

.89 

.98 

.96 

.91 

.93 

.9 1 

.98 

.97 

.97 

.92 

.98 

.93 

.97 

.S"
1 

.96 

1 .00 

.89 

.90 

.78 

.84 

.97 

.99 

.94 

.93 

.98 

.99 

.95 

.94 

.92 

.98 

.97 

.98 

.97 

.98 

alle 

.88 

.82 

.85 

.84 

.79 

.93 

.96 

.86 

.80 

.82 

.84 

.93 

.59 

.77 

.97 

.94 

.87 

.60 

.89 

.99 

.85 

.7? 

.8' 

. 20 

.98 

93 

.9" 

.85 

.87 

.98 

.95 

.81 

.64 

.81 

.97 

. 'з 

.94 

.В 



( v e r v o l g t a b e l B9) 

klaf. nr 

2 5 1 м 

?Ъ? 

?Ъ2 

261 

^ б ? 

? 6 3 

г?!" 

2 7 2 

?7Ъ* 

2 8 1 

2 8 2 

¿ 8 3 

2 9 1 

2 9 2 

295* 

3 0 1 " 

3 0 2 

303* 

3 4 1 

3 7 2 

3 7 5 

3 9 3 

4 5 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

• f 

mn χ . 3 

. 8 7 

. 9 1 

. 9 7 

. 7 9 

. 9 3 

. 9 6 

. 9 4 

. 9 4 

. 8 9 

. 9 6 

. 9 8 

. 9 7 

. 9 5 

. 9 4 

. 9 6 

. 9 3 

. 9 6 

. 9 7 

. l i b 

. 7 9 

. 9 0 

. 9 8 

. 3 0 

. 8 4 

. 9 0 

.or. 

. 9 4 

. 8 8 

. 8 6 

. 9 8 

. 9 3 

. 9 0 

. 8 6 

. 8 9 

. 8 9 

. 9 5 

. 9 4 

max. 3 

. 8 1 

. 9 2 

. 9 7 

. 8 5 

. 9 ' 

. 9 2 

. 9 2 

.9f. 

. 9 7 

. 9 5 

. 9 2 

. 9 8 

. 9 6 

. 9 6 

. 9 4 

. 8 7 

. 9 6 

. 9 4 

. 9 8 

. 8 5 

n i l . 

. 5 7 

. 5 9 

. Q 4 

. 6 9 

. 9 1 

. 8 / 

. 8 4 

. 8 5 

. 7 5 

. 7 8 

. 8 0 

. 8 2 

. 9 2 

. 9 9 

. 8 8 

. 4 5 

. 9 0 

V 

-
. "fi 

н,+ Van d^ze k l a s s e n i s geen l ^ r r l i n g gesynmr tr ..sf-r rd zcxia4 d« s/mn*" ^r ι < r u a * h г 

goen k u n s t m a t i g e vorhog ι ng door symmel π s* г ι ng z o a l s in ander r M - I S M T I Λ.Ι ir 

a f w e z i g e n (IIPÍ s t a l 1 à 2 J e c r l i n g e n ) of 'ІГ І Д^ПРП d i e 'm«· ι n d f r ^ i n ' in d( V Í S 

antwoordden g e s y m m e t n s e e r d z i j n n a a r onfva-ig^n k r u z e r . Z o a l s g<- r o m l -ι4"1' ^ i d 

kan word' η i s do 0 voor deze k l a s s e n η ' Us hoger dan y-jj ] d^ g' 'symnt ' r ι -

s e e r d f 7odal h o t s y m r n e t n s e r t η m e t z o ' r . gì f o t e f f e r t op dc іи^од^о Vdri Q 

gehad he*'Π . 

N.B. de * g( ld*" voor t en + voor 1 . 

403 



Bi/lage 3 

Volkskraiitartikcl /onder 'social support' 

Uit Ni|meegs onderzoek blijkt 
De jeugd kan en wil stoppen met roken 

Verkeer minder slachtoffers dan door roken 

Nijmegen Het grootste deel van de rokende jeugd wil ophouden met roken en 7egt ook op 
te kunnen houden Het overgrote deel van met-rokende jeugd denkt er niet over met roken 
te beginnen Dit zijn de eerste resultaten van een onderzoek van drs G Λ J van der Rilt naar 
roken bij de schooljeugd van 12 tot 16 jaar 
Drs Van der Rijt is als wetenschappeli/k medewerker verbonden aan de Universiteit van 
Nijmegen Wij vroegen hem naar het waarom van het onderzoek 

Het is van groot belang voor de volksgezondheid dat de rokende icugd ophoudt met roken 
en dat de met-rokende jeugd er nooit aan begint Dil is volgens Van der Ri|t gemakkeliik in 
te zien 'Hel verkeer in Nederland kost per laar ongeveer 3500 dodelijke slachtoflers In een 
recent rapport van de Commissie tot Beperking van het Roken wordl het aantal dodelijke 
slachtoflers als gevolg van jarenlang roken geschat op 12 000 per jaar Dat is dus ruim drie 
keer zoveel als het aantal verkeersslachtotfcrs ' 
Ongeveer Π tot 15 keer zoveel rokers als niet-rokers krijgen longkanker ongeveer 2 keer 

zoveel rokers als met-rokers sterven voortijdig aan hart- en vaatziekten Onderzoekingen over 
de hele wereld hebben aangetoond dat rokers een veel grotere kans op longkanker hebben en 
dat tabaksrook kankerverwekkende stol Pen bevat (teer) Ook andere vormen van kanker en 
bronchitis komen veel vaker bij rokers voor dan bij met-rokers De sterttc en vaak ook de 
langdurige invaliditeit als gevolg van roken krijgen de omvang van een epidemie Terwijl er 
zoveel gedaan wordt voor de verkeersveiligheid (terecht overigens) blijven maatregelen tegen 
het roken ten onrechte achterwege, ondanks de enorme hoeveelheid leed die door roken 
wordt aangericht,' aldus drs Van der Rijt 

Ééntje per dag 

Veel rokers beginnen met het idee dat een sigaretje per dag geen kwaad kan Inderdaad 
hebben mensen die heel weinig roken minder kans op al die ziekten dan rokers die meerdere 
sigaretten per dag roken Toch hebben ook mensen die weinig roken mier kans dan mei
rokers Wat echter erger is praktisth iedereen die in het begin weinig rookt, gaat langzaam 
maar zeker meer roken Beginners die denken dat ze aan deze regel kunnen ontsnappen, 
komen bedrogen uit ' 
'1 en andere uitvlucht is Wanneer je niet over de longen rookt is roken minder gevaarlijk ' 
Van der Rijt 'Het risico is loch nog altijd groter dan bij met-rokers Immers een gedeelte 
van de rook komt loch m je longen terecht 1 rnstiger is dal elke sigaretteroker op den duur 
over de longen gaat roken De smoes 'ik rook toch niet over de longen' is een slcchl escuus 
om lc beginnen met roken Wie nog nooit gerookt heelt, kan liet best er nooit aan beginnen 
wie rookt, kan liet best delmitiel er mee stoppen ' 
'Roken komt niet alleen duur uit voor de gezondheid maar ook voor de portcinonnee 
Mensen die roken kunnen vele andere gezondere dingen niet ol in mindere mate doen 
doordat ze veel geld aan roken uitgeven Bij het roken van een pakje sigaretten per dag 
gedurende 40 |.iar, geet je bi| de huidige prijs voor een pakje, meer dan 12 000 gulden aan 
roken uit Dit betekent datje bi| een netto minimumloon bijna 2,5 jaar van de 40 jaar alleen 
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voor rookwaar moet werken' Als in een gezin twee personen 70 veel roken, worden de 
kosten uiteraard het dubbele Het verwonderlijk is dat mensen bereid 7ijn ¿oveel te betalen 
voor iets dat ¿o slecht is voor de gezondheid ' 
Volgens Van der Rijt zijn er nog meer voordelen aan niet roken verbonden ' Ie houdt een 
betere eetlust en je krijgt op den duur een beter uithoudingsvermogen dan de roker, je krijgt 
bovendien geen 'rokersgezicht' Aangetoond is namelijk dat rokers eerder een rimpelige, 
lelijke huid krijgen dan met-rokers ' 
Wc vroegen drs. Van der Rijt waarom hij roken bij de jeugd onderzoekt. Hij antwoordde dat 
hij niet alleen de jeugd op het oog heeft. Een onderzoek naar het roken bij volwassenen was 
pas afgesloten. Over de resultaten van beide onderzoeken zei hij: 'Het blijkt dat jongeren 
veel gemakkelijker van het roken af komen dan ouderen. Jonge rokers stoppen vaker en 
vinden stoppen gemakkelijker dan volwassen rokers. 
Jeugdige rokers zijn nog niet zo verslaafd en meestal roken /e nog niet zoveel Het is daarom 
van groot belang voor rokers om al op jeugdige leeftijd te stoppen met roken Hoe ouder je 
wordt hoc meer je aan roken vastzit De jeugd zou er ook aan moeten denken dat ouderen 
veel meer moeite hebben met stoppen Als 72 procent van de jeugd vindt dat volwassenen 
zelf eerst maar moeten stoppen, is dat eigenlijk met juist de jeugd kan veel gemakkelijker 
zonder roken 
Volgens Van der Ri|t beginnen veel jongeren met roken om stoer te doen ol omdat ze 
volwassen willen lijken 'Roken is echter helemaal niet stoer of volwassen, het is eerder slap 
Stoppen, dat is stoer, want dat kost moeite Roken is eerder een teken van onvolwassenheid 
iemand die begint met roken, is eigenlijk nog met in staat verstandige volwassen beslissingen 
te nemen Jongeren die beslissen zeker nooit (meer) te roken, zullen minder in de verleiding 
komen het te doen hun besluit staat vast Lr is niets aan roken, het is met eens lekker als 
men er aan begint ' 
'Uit de resultaten blijkt dat van de rokende jongeren vier van de vijl op willen houden met 
roken Van de niet rokers zegt slechts 1 op de 50 (2 procent) er /eker aan te zullen 
beginnen Meer dan driekwart (77 procent) van de jeugd (rokers en niet rokers) is het eens 
met acties tegen het roken Slechts S procent zegt nee op de vraag of acties tegen het roken 
door moeten gaan ' 

Drs Van der Rijt besluit het vraaggesprek met een oproep aan de jeugd 
'Als de jeugd van nu volhoudt om niet te roken o/ er definitief mee stopt, zullen volwasse 
nen in de toekomst met roken Hier ligt een taak voor de jeugd van nu voor de volksgezond
heid van de toekomst ' 
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Volkskrantar t i tc l met 'social suppor t ' 

Uit Niimoegs onderzoek blijkt 
Jongeren roken omdat vrienden het ook doen 

Vier op de vi/J jeugdigen willen stoppen 

Ni]megen Het grootste deel van de rokende jeugd wil ophouden met roken en /egt ook op 
te kunnen houden Het overgrote deel van de met-rokende jeugd denkt er niet over met 
roken te beginnen Roken van vrienden is een van de belangrijkste redenen dat men zeil 
rookt Dit zi|n de eerste resultaten van een onderzoek van drs G A 1 van der Rijt naar 
roken bij de schooljeugd van 1 2 tot 16 jaar 

Drs Van der Rijt is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit van 
Nijmegen Wij vroegen hem naar het waarom van het onderzoek 

Volgens Van der Rijt beginnen de meeste jongeren met roken doordat ze door hun vriendjes 
verleid worden. 'Twee van de drie jeugdige rokers (66 procent) hebben de eerste sigaret 
gekregen van vrienden of vriendinnen, bijna een kwart (23 procent) van familieleden, vooral 
broers en zusjes en ouders. Maar één op de tien (10 procent) heeft zelf de eerste sigaret 
gekocht (of weggepakt). Bijna alle jongeren waarvan alle of de meeste vriendjes roken, roken 
zelf ook.' 
Je kunt je alvragen in hoeverre jongeren zieh door hun rokende vriendjes gedwongen voelen 
om ook te gaan roken Vreemd genoeg willen de meeste van die vriendjes, die roken, zeit van 
het roken at, hoewel ze voor hun vrienden doen alsog / e dat niet willen Als de vriendjes van 
iemand geen van allen roken, is hi] zeit maar in 1 op de 20 gevallen roker (6 proeent) 1 η die 
ene kan bi | s toppen gemakkelijk steun vinden bij zijn vrienden o m d a t die geen van allen 
roken Voor iemand wiens vrienden allemaal ot bijna allemaal roken, is dat moeilijker / o 
iemand moet echter bedenken dat de meeste van die vrienden eigenlijk zelf ook willen 
s toppen Als de jeugdige roker beselt dat zijn vrienden en hijzelf hetzelfde willen, kan bij 
proberen er samen met zijn vrienden over te praten en samen proberen te stoppen ' Volgens 
Van der Rijt is het erg belangrijk dat vrienden elkaar s teunen en helpen bij het s toppen in 
plaats van elkaar aan het roken te brengen door sigaretten aan te bieden Niet-rokers moeten 
zich door hun vrienden ook niet over laten halen 

Verkeer en roken 

Het is van groot belang voor de volksge/ondheid dat de rokende jeugd o p h o u d t met roken 
en de niet rokende jeugd er nooit aan begint Dat is gemakkelijk aan te tonen' , aldus Van der 
Rijt 'Het verkeer in Nederland kost per jaar ongeveer 1500 dodelijke slaehtolfers In een 
recent rapport van de Commissie tot Beperking van het Roken wordt het aantal dodelijke 
slachtoffers als gevolg van jarenlang roken geschat op 1 2 0 0 0 per jaar dat is dus ruim drie 
keer zoveel als het aantal verkeersslachtoffers ' 

Andere argumenten van Van der Rijt Ongeveer Π tot 15 keer zoveel rokers als niet-rokers 
krijgen longkanker en ongeveer 2 keer zoveel rokers als met-rokers sterven voortijdig aan 
hart- en vaatziekten Ook andere vormen van kanker en hronchilis komen veel vaker bij 
rokers voor dan bi | niet-rokers De sterfte en vaak ook de langdurige invaliditeit als gevolg 
van roken krijgen de omvang van een epidemie ' 

'Veel rokers beginnen met liet idee van een sigaretje per dag kan geen kwaad Maar bijna 
iedereen die in het Ьеціп weinig rookt, gaat lang/aam maar zeker meer roken Beginners die 
denken dat ze maar weinic zullen bhiven roken, komen meestal bedrogen uit ' 
'1 en andere uitvlucht Als je niet over de longen rookt is roken minder gevaarlijk Maar 
elke sigarettenroker gaat op den duur over de longen roken De smoes Ik rook toch met 
over de lomien is een slecht excuus om te beginnen met roken ' 

Roken is niet a lken duur voor de eczondlieid maar ook voor de portemonnee Als |c 40 |aar 
lang een pak|c pei dag m o k i kost dal |e bij de huidige pri |s in 40 |aar ongeveer M 000 
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gulden Daar moet je als minimumloner ruim twee jaar voor werken 1 η dat voor iets wal 
heel sleeht is voor je gewondheid,' aldus Van der Rijt Volgens Van der Rijt zijn er meer 
voordelen verbonden aan met-roken 'Je houdt een betere eetlust en je krijgt op den duur 
een beter uithoudingsvermogen dan de roker, je krijgt bovendien geen rokersge/icht Aange
toond is namelijk dat rokers eerder een rimpelige, lelijke huid krijgen dan niet rokers ' 

Jeugd belangrijk 

Volgens drs. Van der Rijt hebben jongeren minder moeite het roken te laten dan volwasse
nen. 'Veel jongeren beginnen te roken om stoer te doen of omdat ze volwassen willen lijken. 
Roken is helemaal niet stoer of volwassen, eerder het tegendeel. Veel jongeren laten zich 
meeslepen door hun vriendjes. Bijna driekwart van de jeugd (71 procent) vindt dat de jeugd 
moet worden afgehouden van het roken, omdat roken niet gezond is, allerlei kwalijke 
ziekten ten gevolge heeft en eigenlijk ook niet eens lekker is.' 
'De meeste rokers en dus de meesten van hun rokende vrienden vinden ook dat roken alleen 
maar seliadelijk is Het selujnt dat ze niet onder willen doen voor vriendjes die roken Zo 
bedriegen vriendjes eigenlijk elkaar In plaats van elkaar te helpen niet te roken, wat bijna 
iedereen wil, brengen ze elkaar tot roken, wat eigenlijk niemand wil Hetzelfde geldt eigen
lijk voor roken in het gezin ' 
'1 en van de grootste boosdoeners is de gewoonte elkaar sigaretten aan te bieden Uit het 
onderzoek is gebleken dat rokers ook aan met-rokers in hun vriendenkring vaak sigaretten 
aanbieden Omdat iedereen weet dat roken slecht is, is het elkaar aanbieden van sigaretten 
volgens mij toi.li niet liet beste teken van vriendschap,' aldus Van der Rijt 
'Van de rokende jongeren willen er vier op de vijf ophouden (79 procent) Van de niet 
rokers zegt slechts 1 op de 50 (2 procent) er zeker aan te zullen beginnen 
Meer dan driekwart (77 procent) van de jeugd, rokers en niet-rokers, is het eens met acties 
tegen het roken Slechts 5 procent zegt nee op de vraag ol acties tegen het roken moeten 
gaan ' 
Drs Van der Rijt besluit het vraaggesprek met een oproep aan de jeugd 
'Als (Je/eugd van nu volhoudt om mei te roken of er de)initiej mee stopt, zullen volwasse
nen in de toekomst niet roken Hier ligt een taak voor de jeugd van nu voor de volksgezond
heid van de toekomst ' 
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Stellingen 

1 Voor de doelstelling van de Omroepwet in Nedcrljnd om lol een zodanig 
levensbeschouwelijk en cultureel pluniorm programma aanbod lc komen 
dat dit de culturele en levensbeschouwelijke fcilclijkheid in de bevolking 
zou weerspiegelen is de koppebng van het lidmaatschap van cen omroep aan 
een abonnement op een omroepblad dysfunctioneel 

2 De stelling, dat massacommunicatie weinig effect heeft op houding en ge 

drag van de ontvanger kan gemakkelijk als legitimering voor bestaande om 

roeppraktijken fungeren en wordt daartoe ook feitelijk gebruikt 

3 De nadruk in de media bij de verkiezingscampagne in verband met de kamer 

verkiezingen in 1977 op 'dnestromenland' is funest geweest voor de meeste 

kleine partijen 

4 De titel van het artikel van С Boef 'De ontwikkeling van het effectenonder 

zoek ui de massacommunicatie' had beter kunnen luiden 'stagnatie ш de 

ontwikkeling van het effectenonderzoek', gezien o m de - o ι onjuiste — 

conclusie, dat effectenonderzoek zal (moeten) verdwijnen en opgaan m de 

kennissociologie' (Sociologische Gids, 1977, ρ 258-269) 

5 De aandacht die het rookprobleem in de samenleving knjgt is gezien de ma

nifeste gevolgen ervan voor de gezondheid te genng in verhouding met de 

grote ovengens terechte nadruk in de samenleving op milieuverontreini

ging 

6 De discussies omtrent medezeggenschap van de arbeider in het bedrijf tonen 

aan dat 'inspraak in' nog lang geen 'aanspraak op' betekent 

7 Doordat media meer aandacht besteden aan negatieve economische ontwik 

kelingen (bedrijfssluitingen, werkeloosheid e d ) dan aan de positieve, knjgt 

de ontvanger een vertekend beeld van de werkelijke economische toestand 

8 De nadruk in de media gedurende de laatste jaren op de slechte economische 

toestand, op bedrijfssluitingen, ontslagen en werkeloosheid heeft ongetwij

feld de (latente) functie gehad van het tegengaan van arbeidsonrust 

9 De gemakkelijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van de student als 

proefpersoon heeft er toe geleid dat (sociaal) psychologische kennis voor 

een groot deel gebaseerd is op de wetenschap hoe studenten onder labora-

tonumcondities reageren op experimentele stimuli De generaliseerbaarheid 

van dergelijke kennis is twijfelachtig 

10 Het verdient aanbeveling ordening te brengen in de organisatorische chaos 

van GVO (Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding) en de GVO beter af te 

stemmen op het belang van degenen, waarvoor ze bedoeld is Evaluatie

onderzoek is daarbij onvermijdelijk 

11 Zoals de pnkklok op de Universiteiten tikt, tikt zij nergens 








