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Gedragsinterventies zijn, zoals vaker betoogd in 

de rubriek Kennis in C, altijd slechts in beperkte 

mate effectief, ook als ze op een verantwoorde 

manier zijn uitgevoerd. 

Dat wil zeggen op basis van state of the art sociaal-

wetenschappelijke inzichten en volgens een zorg-

vuldige systematiek als Intervention Mapping of het 

Behaviour Change Wheel. Een van de oorzaken is 

dat betekenis nooit vastligt. De recipiënt begrijpt 

een boodschap zelden zoals jij hem bedoelt. Hij 

heeft zijn eigen referentiekader, de context is door-

gaans anders terwijl de beleving van het onderwerp 

dat aan de orde is per definitie individueel is. In het 

geval van bijvoorbeeld vaccinatie kun je proberen 

mensen ervan te overtuigen dat er extreem wei-

nig bijwerkingen bekend zijn, en dat vaccineren 

ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. 

Maar bij een aantal mensen zal dat toch tot hevige 

twijfel en afstel leiden, niet uit geloofsovertuiging, 

maar vanuit de vrees dat hun kind iets ernstigs aan 

de vaccinatie overhoudt, of zelfs overlijdt. Iets wat 

ze zichzelf nooit zouden vergeven. Voor anderen 

speelt geloofsovertuiging een rol, voor weer ande-

ren wantrouwen jegens de farmaceutische indus-

trie, et cetera. 

Er kunnen net zoveel betekenissen aan een gebeur-

tenis verleend worden als er mensen zijn. Als je niet 

de betekenis kent die de doelgroep en subdoel-

groepen aan het onderwerp in kwestie geven, is de 

kans substantieel dat een interventie een beperkt 

of helemaal geen effect heeft. Die betekenis(sen) 

achterhalen zou dus een cruciale overweging in het 

geval van interventie-ontwikkeling moeten zijn.

Hoe achterhaal je betekenis?
Hoe kom je erachter wat een onderwerp voor ie-

mand betekent? Dat dat niet lukt met een vragen-

lijst ligt voor hand: je krijgt wel antwoord op wat je 

vraagt, maar de kans dat je daarmee de beleving 

achterhaalt, is uiterst gering. In een vragenlijst krijgt 

de respondent een paar antwoordmogelijkheden 

waar hij of zij uit moet kiezen. Bijvoorbeeld: twijfelt 

u over vaccinatie omdat a) uw geloofsovertuiging 

dat niet toestaat; b) u de farmaceutische industrie 

niet vertrouwt; c) u bang bent voor bijwerkingen; d) 

u niet wil dat uw baby een hoeveelheid ‘vreemde’ 

stoffen krijgt geïnjecteerd; e) vrienden of familiele-

den dat sterk ontraden. Die antwoordmogelijkhe-

den zijn evenwel bedacht door jou. Ze zijn geba-

seerd op jouw kennis, ervaringen en aannames. 

Maar met die antwoordcategorieën achterhaal je 

niet ervaren existentiële twijfel die bij een aantal 

respondenten leeft. 

Je kan de betekenis proberen te achterhalen met 

een afsluitende antwoordmogelijkheid bij de des-

betreffende vraag in de vragenlijst: f) anders, na-

melijk… Of met halfopen interviews. Maar volstaat 

dat? Dekt wat mensen zeggen over hun motivaties 

ook hun daadwerkelijke motivaties? Het is niet per 

se zo dat mensen niet willen zeggen wat hun drijf-

veren zijn. Het is vaak niet gemakkelijk – als het 

überhaupt al mogelijk is – om je eigen diepere drijf-

veren te (h)erkennen en vervolgens te benoemen. 

Er spelen allerlei psychologische mechanismen 

een rol. Je zelfbeeld werkt bijvoorbeeld als een fil-

ter: hoe wil je overkomen op de ander, maar ook 

hoe wil je zélf zijn. Welk beeld wil je van jezelf in 

stand houden? 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)
Een methode die helpt om de betekenis te achter-

halen die vertegenwoordigers van een doelgroep 

aan een fenomeen geven, is de Interpretative Phe-

nomenological Analysis, kortweg aangeduid als 

IPA.1 Die aanpak heeft een andere methodologi-

sche basis dan die van de experimentele sociale 

psychologie. Waar de methodologie van de expe-

rimentele sociale psychologie geënt is op die van 

de natuurwetenschappen, stamt die van de IPA uit 

de geesteswetenschappen, in het bijzonder de fi-

losofie en de tekst- of literatuurwetenschap. In de 

psychologie vormt – zeker in ons land en toegepast 

op gedragsinterventies – IPA een onderstroom. 

Een van de twee pijlers van de IPA, de fenomenolo-

gie, is gericht op de studie van de wijze waarop de 

mens de wereld om zich heen direct ervaart. Daar-

bij probeert de onderzoeker zoveel mogelijk zijn of 

haar eigen vooronderstellingen te herkennen en te 

parkeren. 

De andere pijler, interpretatie, is proberen te be-

grijpen welke betekenis respondenten geven aan 

wat ze waarnemen, meemaken en ervaren. ‘Waar-

om gebeurt dit? Waarom gebeurt dit nu, waarom 

overkomt dit mij?’ De geesteswetenschappelijke 

benadering van het interpreteren staat bekend als 

de hermeneutiek.2

De procedure
De serieuze onderzoeker doet niet zomaar wat. Hij 

of zij volgt een geëxpliciteerde procedure en ver-

antwoordt de stappen die hij of zij neemt. En zorgt 

ook voor controleerbaarheid. Ook in het geval van 

IPA volgt de onderzoeker procedures.3

Net als bij veel andere vormen van kwalitatief on-

derzoek begint IPA met open interviews. Met zo 

weinig mogelijk vragen, bij voorkeur alleen aan-

moedigende geluiden, of de vraag: zou u daar iets 

meer over willen vertellen?

De interviews worden integraal uitgetypt, waarna 

ze aandachtig worden gelezen en van kanttekenin-

gen in de marge worden voorzien. Dat is een vrije, 

exploratieve fase, een lezing vanuit een zo open 

mogelijke blik van de onderzoeker. Daarna begint 

een nieuwe lezing van dezelfde tekst(en) en de op-

merkingen in de marge. 

Dat resulteert in een of meer thema’s die de eerder 

gesignaleerde punten van het interview met elkaar 

verbinden. In het geval van het vaccineren van heel 

jonge kinderen bijvoorbeeld gewetensnood. 

Indien verschillende interviews zijn afgenomen, 

worden ze op eendere wijze geanalyseerd. Daarbij 

kan blijken dat een thema niet alleen als een rode 

draad door één interview loopt, maar door de ver-

schillende interviews heen.

Interne validiteit van kwalitatief onderzoek is van 

andere aard dan bij kwantificerend onderzoek. Ze 

wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door transpa-
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rantie van het proces, in de zin van beschikbaar-

heid van het onderzoeksmateriaal, het bijhouden 

van een logboek waarin de onderzoekers bijzon-

derheden noteren over onder meer het selectiepro-

ces, de geïnterviewden, de context. Voorts wordt 

een interview door twee onderzoekers onafhan-

kelijk van elkaar geïnterpreteerd, geannoteerd en 

geanalyseerd.

Waardoor is IPA een onderstroom in de sociale 
psychologie?
Dat deze manier van werken zeer arbeidsintensief 

is en moeilijk kwantificeerbaar, speelt een rol. Een 

belangrijke factor is echter dat ook wetenschap 

een sociaal fenomeen is. Wat onderzocht wordt 

en hoe – volgens welke methoden – wordt in hoge 

mate bepaald door en binnen werkgemeenschap-

pen (onderzoeksgroepen, faculteiten, visitatiecom-

missies, referenten van tijdschriften en subsidiever-

schaffers).

Wie methoden kiest die niet passen binnen 

de impliciete dan wel expliciete normen van 

bestuurders, subsidieverschaffers en peers, 

valt al snel buiten de boot. Hij of zij krijgt geen 

aanstelling, onderzoekstijd of geld. Krijgt zijn 

onderzoeksresultaten niet gepubliceerd in 

prestigieuze tijdschriften.

Dat komt het aanzien van de onderzoeker en de 

status van de afdeling waar hij werkzaam is niet ten 

goede.

Een onderzoeker kan, met andere woorden, bijna 

niet anders dan meedoen aan onderzoek binnen 

een onderzoeksgroep. Dat heeft voordelen en 

‘Vernieuwing treedt 
pas op als de gevestigde 
onderzoeksprogramma’s 
geen resultaten van belang 
meer boeken’

nadelen. Voordeel is dat een groep onderzoekers 

binnen een onderzoeksgroep al snel meer resulta-

ten boekt dan een groep eenlingen. Een belang-

rijk nadeel is evenwel dat vernieuwing lange tijd 

geen kans krijgt, of in de kiem wordt gesmoord. 

Vernieuwing treedt pas op als de gevestigde on-

derzoeksprogramma’s geen resultaten van belang 

meer boeken. En zichzelf daardoor ook niet meer 

vernieuwen. Dan is een nieuwe invalshoek nodig, 

mogelijk zelfs een nieuw paradigma. 

Besluit: belang voor de communicatiepraktijk
Voor de interventie-ontwikkeling ten behoeve van 

interne en externe campagnes die gericht zijn op 

het bewerkstelligen van gedragsverandering, lijkt 

het zeer zinvol ook naar nieuwe invalshoeken te kij-

ken, omdat de huidige invalshoek niet afdoende is. 

Onderzoek volgens de aanpak van de IPA naar de 

directe ervaringen van respondenten en de beteke-

nis die zij aan de ervaring van hun realiteit hechten, 

is zo’n invalshoek. 

Betekent dit dat we in de toegepaste communica-

tiewetenschap en communicatiepraktijk moeten 

stoppen met de huidige eenzijdige oriëntatie op 

de uitkomsten van de op experimenteel onderzoek 

gebaseerde sociale psychologie? Natuurlijk niet. 

Maar het is belangrijk dat we ook op andere plek-

ken naar antwoorden zoeken. Dat geldt in het bij-

zonder voor onderwerpen waarbij betekenisgeving 

cruciaal is én waarbij het gewenste gedrag heel be-

langrijk is. Bijvoorbeeld het laten vaccineren van je 

kinderen, omdat een dalende vaccinatiegraad een 

gevaar voor de volksgezondheid is. Indien je inzet 

op een pleidooi voor of een appel op de gezond-

heid van anderen, raak je niet de juiste snaar bij 

mensen die weldenkend zijn, maar worstelen met 

een gewetensvraag: ‘Wat als mijn kind een blijven-

de stoornis overhoudt aan of zelfs overlijdt door het 

vaccin? Daar kan ik niet mee leven.’ Extra inspan-

ning door het gebruik van de IPA is de moeite en 

tijd dan meer dan waard. Immers, hoe trefzekerder 

interventiegerichte communicatie bij belangrijke 

onderwerpen is, hoe beter.

Andere werkwijzen met onderlinge verschillende 

methodologische bases sluiten elkaar niet per de-

finitie uit, maar kunnen complementair zijn. Onder-

zoeksprogramma’s en theorieën hebben veel weg 

van zoeklichten: wat in de lichtbundel valt zie je, 

wat erbuiten valt niet. 

Je kunt beter niet vervallen in de fout van de man 

die ’s nachts – in een bekende anekdote – zijn bij 

zijn voordeur verloren sleutel zoekt onder de lan-

taarnpaal op straat, omdat het onder die lantaarn-

paal licht is en bij zijn voordeur niet.
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