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Dit proefschrift had als doel om een online stoppen-met-roken interventie-op-maat 

(computer-tailored) te ontwikkelen en te toetsen op de effectiviteit. In deze 

interventie-op-maat werden twee strategieën gecombineerd om passend advies aan 

rokers te geven. Allereerst werd rekening gehouden met welke informatie aan de 

roker werd gepresenteerd, oftewel ‘content-tailoring’. Daarnaast werd rekening 

gehouden met hoe deze informatie aan de roker werd gepresenteerd, oftewel 

‘message frame-tailoring’. Door middel van twee experimentele studies, een 

interventie-ontwikkelingsstudie, en een gerandomiseerde gecontroleerde trial onder 

rokers werd getoetst of deze interventie-op-maat, waarin bovenstaande twee 

strategieën gecombineerd werden,effectiever was dan een interventie die alleen 

advies gaf op basis van ‘content-tailoring. Content-tailoring was tot nu toe de meest 

gebruikte strategie om informatie-op-maat aan te bieden. Ondanks dat dit een 

effectieve strategie is gebleken, zijn de effect sizes meestal laag. In dit proefschrift 

stond centraal of het toevoegen van ‘message frame-tailoring’ een toegevoegde 

waarde heeft.   

Hoofdstuk 2 en 3: Onderzoek naar de effecten van autonomie-ondersteunende 

versus controlerende message frames als input voor message frame-tailoring 

Het proefschrift begint met twee experimentele studies. In hoofdstuk 2 en 3 werden 

de effecten van autonomie-ondersteunende (“U zou kunnen”) versus controlerende 

message frames (“U moet”) onderzocht. De centrale uitkomstvariabelen waren de 

waargenomen autonomie-ondersteuning van de deelnemer, de ervaren weerstand, 

het niveau van intrinsieke motivatie, sociaal-cognitieve factoren gerelateerd aan 



gedragsverandering en intenties om het gedrag te veranderen. Bovendien werd de 

behoefte aan autonomie onderzocht als een mogelijke moderator van message 

frame-effecten op waargenomen autonomie-ondersteuning. In hoofdstuk 2 werd dit 

getest in de context van een online computer-tailored alcoholreductie interventie (N 

= 521), terwijl dit in hoofdstuk 3 in de context van een online computer-tailored 

stoppen-met-roken interventie (N = 626) werd onderzocht. Uit de bevindingen van 

beide onderzoeken bleek dat zowel autonomie-ondersteunende als controlerende 

message frames geen significante effecten op waargenomen autonomie-

ondersteuning hadden. Daarnaast speelde de behoefte aan autonomie geen 

modererende rol. In de context van de alcoholreductie interventie was er ook geen 

significant effect van message framing op weerstand. Interessant is wel dat in beide 

onderzoeken werd vastgesteld dat de meeste deelnemers de interventies als positief 

beoordeelden en over het algemeen hoge niveaus van ervaren autonomie-

ondersteuning rapporteerden, ongeacht het gebruikte message frame. Bovendien 

had message framing in de context van stoppen-met-roken geen significant effect op 

intrinsieke motivatie. Er werd echter wel een significant effect van intrinsieke 

motivatie op de intentie om te stoppen met roken gevonden. Dit effect werd 

gemedieerd door attitudes, eigen-effectiviteit en sociale normen gerelateerd aan 

stoppen met roken. Samen laten hoofdstuk 2 en 3 zien dat deelnemers in de 

interventies een hoge behoefte aan autonomie hebben en ook redelijk veel 

autonomie-ondersteuning waarnemen door gezondheidsadviezen uit de twee 

interventies.  

Hoofdstuk 4: Van message framing tot message frame-tailoring 

Hoofdstuk 4 beschrijft de doorontwikkeling van een online computer-tailored 

stoppen-met-roken interventie. In deze studie werd een bestaande interventie die 



gebruik maakte van content-tailoring geoptimaliseerd door message frame-tailoring 

aanvullend toe te passen om advies nog beter af te stemmen op de individuele 

roker. Experts (N = 10), studenten Communicatiewetenschap (N = 19) en potentiële 

eindgebruikers (d.w.z. rokers; N = 816) waren betrokken bij verschillende pilot-tests 

en een gebruiksvriendelijkheidstest van de interventie. De pilot-tests onder experts 

en rokers hadden als doel de message frames, de inhoud en de technische 

functionaliteiten van de interventie te verbeteren en lieten bijvoorbeeld zien dat de 

hoeveelheid tekst moest worden verminderd en dat bepaalde vragen moesten 

worden verhelderd. Bovendien werd de mogelijkheid toegevoegd on aan het einde 

van de interventie een samenvatting van alle feedbackberichten te ontvangen. Om 

message frame-tailoring te integreren in de bestaande interventie werd vervolgens 

met behulp van resultaten uit hoofdstuk 3 een grenswaarde bepaald voor welke 

scores een relatief hoge of lage behoefte aan autonomie reflecteren. De 

resulterende stoppen-met-roken interventie die zowel content-tailoring als message 

frame-tailoring toepaste werd vervolgens onderzocht op gebruiksvriendelijkheid 

onder 12 deelnemers, en nogmaals verbeterd aan de hand van hun feedback. Deze 

studie resulteerde in een kant-en-klare interventie voor stoppen met roken waarin 

zowel content-tailoring als message-frame tailoring werd gebruikt om rokers advies-

op-maat te bieden. 

 

Hoofdstuk 5: Effectiviteit van message frame-tailoring 

Hoofdstuk 5 bouwt voort op de experimentele onderzoeken (Hoofdstuk 2 en 3) en de 

interventieontwikkelingsstudie (hoofdstuk 4). Dit hoofdstuk beschrijft een randomized 

controlled trial (RCT) onder 273 rokers met als doel de effectiviteit te toetsen van 

een online computer-tailored stoppen-met-roken interventie waarin zowel content-



tailoring als message frame-tailoring wordt toegepast. Het doel was om de 

meerwaarde van message frame-tailoring te onderzoeken. Daarom keek het 

onderzoek specifiek naar de effecten van deze strategie op zichzelf en naar de 

effecten van deze strategie in combinatie met content-tailoring (en ten opzichte van 

een controle group die geen tailoring ontving). De studie werd uitgevoerd in de 

context van de ontwikkelde stoppen-met-roken interventie beschreven in hoofdstuk 

4. Uit de resultaten bleek dat content-tailoring ervoor zorgde dat rokers vaker na 1 

maand nog gestopt waren, dan rokers in andere condities, wat aansluit bij eerdere 

bevindingen in de literatuur. Message frame-tailoring, daarentegen, verhoogde het 

percentage deelnemers dat na een maand aangaf gestopt te zijn met roken echter 

niet significant, noch in isolatie noch in combinatie met content-tailoring. Bij het 

onderzoeken van onderliggende theoretische mechanismen bleek echter dat zowel 

message frame-tailoring, content-tailoring en de combinatie tussen de twee 

strategieën de waargenomen relevantie van de ontvangen stoppen-met-roken 

adviezen wél significant voorspelden. Dit leidde vervolgens tot een hogere intrinsieke 

motivatie om te stoppen met roken, wat weer in positieve zin de attitude ten aanzien 

van stoppen met roken en de eigen-effectiviteit om te stoppen met roken 

beïnvloedde. Uiteindelijk was alleen iemands eigen-effectiviteit bepalend voor of 

iemand stopte met roken. Verder was interessant dat rokers met een grotere 

behoefte aan autonomie vaker stopten met roken dan rokers met een lagere 

behoefte aan autonomie, ongeacht het message frame (autonomie-ondersteunend 

of controlerend) dat werd gebruikt. Bovendien beschouwden rokers met een grotere 

behoefte aan autonomie de adviezen over het algemeen als relevanter en hadden zij 

hogere niveaus van intrinsieke motivatie, positievere attitudes ten aanzien van 

stoppen met roken en hogere percepties van eigen-effectiviteit dan de rokers met 



een lagere behoefte aan autonomie. Samen laten de resultaten van deze RCT zien 

dat deelnemers met een hoge behoefte aan autonomie meer baat van online 

stoppen-met-roken adviezen hebben die zowel message frame-tailored als ook 

content-tailored zijn dan rokers met een lage behoefte aan autonomie.  
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