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SUMMARY

The doctoral thesis summarised here describes a research project into the
effects of fear appeals on the motivation to perform a recommended beha-
viour. A fear appeal is a persuasive communication that attempts to motivate
people into safer behaviour by arousing fear. Fear is a common emotion in
people that is characterised by unpleasant feelings and the urge to create a
situation that is perceived as safe. As a motivator to action, fear could thus
serve an important role in increasing the effectiveness of health campaigns.
However, the effects of fear appeals on self-protective motivation and beha-
viour are unclear, which warranted the present research.

The current thesis describes one theoretical and six empirical studies into
the effects of fear-arousing information on precautionary motivation. The
findings and conclusions of these studies are discussed in chapter 1. This
general overview of these studies concludes with implications for future
research and the use of fear appeals in health education practice. The most
important theoretical implications that were identified focus on (i) the rela-
tionship between fear arousal and threat perception and their influence on
attention for persuasive messages, (ii) the automatic versus conscious nature
of affective and cognitive control processes that result from fear-arousing
information, (iii) the structure of both control processes and their combined
effects on motivation and action, and (iv) the persuasive impact of fear
appeals by linking fear appeal research with recent innovations in attitude
and behaviour change research.

The empirical studies in the present thesis were all laboratory studies that
used randomised experimental designs. Threatening information about
breast cancer was varied between fear conditions to arouse different levels
of fear, and the recommended behaviour of interest was the early detection
of breast cancer by performing breast self-examination (BSE). Consequently,
only women (female first-year undergraduates) participated in the experi-
ments. Therefore, it is suggested that future research should extend the stu-
dies presented here to other risk behaviours and populations.

For health education practice, cautious use of fear appeals in health educa-
tion practice is recommended because their effects are not well known yet.
It is suggested that campaigns may profit more from highlighting the per-
sonal relevance of health threats and the feasibility of preventive action than
from frightening people about the severity of outcomes following risk beha-
viour by showing images of death and injury. The latter may easily result in
processes of avoidance and denial.

Chapter 2 provides an extensive review of the fear appeal literature. The
main theoretical frameworks from which the effects of fear appeals have
been studied are introduced and discussed. It is concluded that underlying



processes that are supposed to mediate the effects of fear appeals have not
received sufficient empirical support. A process model is proposed that has
implications for future research and health education practice. The model
builds on current research that argues for a better understanding of fear-
instigated processes, because they may interfere with threat perception and
intention formation processes. The model suggests that risk information
may prompt two distinct processes: an automatic, emotional process that
results in maladaptive responses such as denial and a conscious, cognitive
process that may result in acceptance of the recommended action. The pro-
posed relationships need extensive testing in which sequential measurement
of fear arousal, other than by self-report, may be necessary, hi a final para-
graph attention is directed to the presentation of precautionary information,
links are suggested to research on valence of wording and postdecisional
processes (e.g., action planning) to increase the persuasive impact of fear
appeals.

In chapter 3 the first empirical study is described. It examined the effect of
fear arousal on attitude towards participating in early detection activities
(i.e., breast self-examination) from an information processing perspective. It
was hypothesised that fear arousal motivates respondents into more argu-
ment-based processing of fear-relevant persuasive information. Respondents
first read information about breast cancer in which fear was manipulated.
After measuring fear arousal, respondents read a persuasive message about
performing BSE in which the quality of arguments was manipulated. The
results showed that reading a high threat message did not result in more
argument-based processing of information about BSE performance than rea-
ding a low threat message. Instead, analyses with reported fear gave support
for the hypothesis. Respondents who reported mild fear based their attitude
toward BSE more on the provided arguments than respondents who repor-
ted low fear. These findings thus suggest that not perceptions of threat but

specific emotional feelings of fear result in more careful reading of fear- c*
relevant persuasive information. It is argued, however, that this conclusion 3
could be premature. Since threat manipulations were used to generate fear ^
but fear arousal and not threat perceptions appeared to influence argument-
based processing, it is possible that a third variable affected fear of breast
cancer. Individual differences such as chronic anxiety relating to breast
cancer (e.g., induced by experience of breast cancer in the family) and
general responsiveness to threatening information (e.g., trait anxiety) may
thus account for the effect of reported fear on argument-based processing.

The second empirical study is reported in chapter 4. It examined the inde-
pendent effects of severity and susceptibility information about breast cancer
on the cognitive processing of a persuasive message about performing BSE.
Three hypotheses were formulated. First, high susceptibility information
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would result in more systematic processing (i.e., careful reading of the
arguments), due to heightened perceived personal relevance of breast
cancer, than low susceptibility information. Second, high severity informa-
tion would result in more systematic processing than low severity informa-
tion, but only if recipient's susceptibility to breast cancer was described as
low. Thirdly, it was expected that high severity and high susceptibility
information would result in more systematic processing than the low sever-
ity and low susceptibility information. Despite successful manipulations, no
empirical support was found for any of the three hypotheses. These findings
thus seem to support the findings of the first empirical study that emotional
feelings of fear motivate systematic processing, rather than the more cogni-
tive perceptions of threat. This relationship between fear arousal and syste-
matic processing could not be replicated in the second study because fear
level was measured after the dependent variables. This leaves it unclear what
level of fear was measured and makes causal interpretation about the effects
of fear impossible. Furthermore, the manipulations did not affect BSE per-
formance during three months after the study. The chapter concludes with
recommendations for future research into the effects of threatening infor-
mation on information processing. It is specifically suggested that more
implicit measures are needed to assess the extent of systematic information
processing (e.g., reaction time procedures), especially when topics that are
studied are well known to the audience.

The third and fourth empirical study are reported in chapter 5. They inves-
tigated the moderating influence of individual differences in efficacy beliefs
regarding BSE performance in processes of fear control and danger control.
It was hypothesised that in response to frightening information about breast
cancer, fear control responses (i.e., defensive avoidance, message deroga-
tion, perceived manipulation) would be less influenced by efficacy percep-
lions than danger control responses (i.e., attitude and intention toward BSE

c performance). Two experiments were carried out that tested this hypothesis.
3 The first measured efficacy perceptions directly after the dependent variables
^ while the second measured efficacy beliefs four to six weeks in advance of

the actual study. The findings strongly supported the hypothesis that in
response to frightening information existing efficacy beliefs do not influ-
ence fear control responses. The findings were less consistent with regard to
the postulated moderating role of efficacy beliefs in processes of danger
control. The first experiment supported the hypothesis that greater fear
results in more motivation to perform the recommended action among
respondents with high efficacy perceptions but not among respondents with
low efficacy beliefs. However, this hypothesis was not supported in the
second experiment. Furthermore, correlational findings indicated that both
control processes may be negatively related to each other, but that they do
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not seem to be strongly influencing each other. This may suggest that both
control processes largely run independently of each other. The chapter ends
with a discussion of the lack of empirical consistency regarding the interac-
tion of threat and efficacy variables on precautionary motivation. There may
be many more empirical studies that do not find significant support for this
interaction effect and are subsequently not reported, which may easily result
in a wrongfully understood "state-of-the-art" concerning the effects of fear
appeals.

The fifth study is reported in chapter 6. It examined how wording of pre-
cautionary information may influence the effects of fear-arousing informa-
tion on self-protective motivation. Based on recent persuasion research into
the effects of action framing, it was hypothesised that in response to mild
fear-arousing information about breast cancer BSE performance would be
evaluated more positively after reading information about the negative con-
sequences of not performing BSE (i.e.. loss frame) than after reading infor-
mation about the positive consequences of performing BSE (i.e., gain
frame). The main dependent variables were attitude toward BSE and a rela-
tive measure of BSE importance, which asked respondents to rank BSE per-
formance and five other health behaviours (e.g., condom use) in order of
importance. No support was found for the hypothesis with manipulated
fear. That is, respondents who read mild fear-arousing information did not
evaluate BSE more positively after reading the loss frame than after reading
the gain frame. An effect of framing was also not found in the low fear-
arousing conditions, like in chapter 3, however, support was found for the
hypothesis with reported fear, but only on the measure of relative impor-
tance: respondents who reported mild fear evaluated BSE performance as
more important for themselves after reading the loss frame than after rea-
ding the gain frame. No effects of framing were found among respondents

who reported low fear arousal. The findings carefully suggest that appro-
priate action framing may strengthen the persuasive impact of fear appeals, c*
but that the findings are by far not conclusive. Future research should fur- 3
ther examine these effects with special attention for identifying relevant .3
mediating processes and variables.

The sixth and final study is reported in chapter 7. Based on the recent inte-
rest in social psychology in postdecisional processes to bridge the often-
identified gap between intention and behaviour, it examined the effects of
threatening information and fear arousal on action planning. It was hypo-
thesised that fear-arousing information may motivate people to plan recom-
mended action to avert the presented threat, especially among those
respondents that are highly motivated (i.e., intention) to perform the
recommended action. Respondents first read mild or low threatening infor-
mation about breast cancer. After measuring fear and intention to perform

737



BSE, action planning was measured by asking respondents whether they had
thought about when and where to perform BSE. Analyses with manipulated
fear and reported fear partially supported the hypothesis. Respondents in the
mild fear condition planned BSE performance more than respondents in the
low fear condition. However, this effect of fear on action planning was
found among both high and low intenders. This finding supports the
importance of linking fear appeal research to research into the effects of
postdecisional processes such as action planning and implementation inten-
tions on self-protective action. Fear arousal may be positively related to
action planning. It is suggested that future research should extend these find-
ings by using samples from other populations than young females with a
high educational background, covering different health topics and beha-
viours, and including measures of actual performance without ignoring
ethical guidelines regarding long-term effects of fear-arousing information
outside the laboratory.

3
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SAMENVATTING

Het buidige proefschrift beschrijft een onderzoeksproject naar de effecten
van angstaanjagende perstusieve boodsduppen op de motivatie tot gezon-
der gedrag. Een angstaanjagende persuasieve boodschap is een overtutgende
voorhchtingsboodschap die mensen tracht te motiveren tot gezonder gedrag
door angstgevoeiens op te wekken. Angst is eea veel voorkomende emotie
die wordt gekenmerkt door onpJezierigc gevoeiens en de neiging een situ-
atie te creeren die als veiiig wordt ervaren'. Omdat angst motiveert tot actie
kan deze emotie een beiangrijke rol spelen bij pogingen de effccuviieii van
voorlichtingsboodschappen te verhogen. De effecten van angsuanjagende
persuasieve boodschappen op (de motivatie tot) het ondememen van vcili-
ger gedrag zijn echter onduidehjk, hetgeen de aanleiding vomit voor het
hier beschreven onderzoek.

Het proefschrift dat hier wordt samengevat beschrijft een iheorctische en
zes empirische studies naar de effecten van angsuangagende infontiatie op de
motivatie zich te beschennen tegen het gepreseiitecrde gevaar. In hoofdstuk 1
wordt een algemeen overzicht gegeven van de bevindingen en conclusies
van deze studies. Het hoofdstuk sluit af met aanbeveiingen voor lockomstig
onderzoek en het gebruik van angstaanjagende persuasieve boodschappen in
de praktijk van gezondheidsvoorlichting. De belangrijkste aanbeveiingen
voor toekomstig onderzoek zijn dat meer aandacht besteed moet worden
aan: (i) de relatie tussen angstgevoeiens en de cognitieve waarneming van
dreiging en de invloed die beiden hebben op de aandacht voor persuasieve
boodschappen, (ii) de automatische versus bewuste aard van affectieve en
cognitieve controleprocessen die het gevolg zijn van het aanbieden van
angstaanjagende informatie, (iii) de structuur van beide controleprocessen
en hun gecombineerde effect op motivatie en gedrag, en (iv) de persuasieve

impact van angstaanjagende persuasieve boodschappen door verbindingen te
leggen met recente innovaties op het terrein van attitude- en gedragsveran- &»*
dering. r»

De empirische studies in dit proefschrift betreffen laboratoriumstudies $
waarbij gebruik wordt gemaakt van gerandomiseerde experimentele onder- 5-
zoeksdesigns. Om verschillende niveaus van angst op te wekken hebben we
hoog en laag bedreigende informatie over borstkanker aangeboden. Het aan-
bevolen 'gezonde' gedrag is het vroegtijdig ontdekken van borstkanker door

' In deze samenvatting wordt de Engelse term "fear" vertaald met de Nederlandse term "angst". Een meer

specifieke vertaling wordt verkregen door het gebruik van de term "vrees". Echter in de praktijk van

gezondheidsvoorlichting is angstaanjagende voorlkhting een algemeen gebmikt begrip.
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het doen van borstzelfonderzoek. Dit heeft tot gevolg gehad dat alleen vrou-
wen (eerstejaars vrouwelijke studenten) aan de experimenten deelnamen.
Toekomstig onderzoek dient zich dan ook te richten op andere risicogedra-
gingen (bijvoorbeeld onveilig rijden) en -populaties.

Voor de praktijk van gezondheidsvoorlichting wordt geconcludeerd dat
voorzichtig moet worden omgegaan met het gebruik van angstaanjagende
informatie in voorlichtingscampagnes. Campagnes zullen meer profiteren
van het aanbieden van informatie die als persoonlijk relevant wordt ervaren
en de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het aanbevolen gedrag benadruk-
ken dan van informatie die de ernstige gevolgen van het risicogedrag laat
zien door middel van beelden die verwijzen naar letsel en dood. Dit laatste
kan gemakkelijk leiden tot processen van vermijding en ontkenning.

Hoofdstuk 2 biedt een uitgebreid literatuuroverzicht van het onderzoek naar
de effecten van angstaanjagende persuasieve boodschappen. De belangrijkste
theoretische modellen in het onderzoek naar de effecten van angstaanja-
gende boodschappen worden geintroduceerd en bekritiseerd. Er wordt
geconcludeerd dat de onderliggende processen die de effecten van angstaan-
jagende boodschappen zouden moeten medieren niet voldoende gesteund
worden door empirisch onderzoek. Een procesmodel wordt opgesteld dat
belangrijke implicaties heeft voor toekomstig onderzoek en de praktijk van
gezondheidsvoorlichting. Het model bouwt voort op hedendaags onderzoek
dat pleit voor hernieuwde aandacht voor angstgerelateerde processen, aange-
zien die een storende invloed kunnen op processen die moeten leiden tot
veiliger gedrag. Het model suggereert dat risico-informatie twee afzonder-
lijke processen kan aansturen: een automatisch, emotioneel proces dat resul-
teert in maladaptieve responsen zoals ontkenning en een bewust, cognitief
proces dat kan resulteren in acceptatie van het aanbevolen gedrag. De rela-
ties die binnen het model worden gelegd moeten uitvoerig worden getest

in experimented onderzoek, waarbij opeenvolgende metingen van angst,
jî  anders dan door middel van zelf-rapportage, noodzakelijk zullen zijn. Om
« de persuasieve impact van angstaanjagende boodschappen te vergroten stel-
3 len wij voor aansluiting te zoeken bij onderzoek naar de effecten van het
a presenteren van informatie in negatieve versus positieve bewoordingen en

de rol van post-intentionele processen zoals het plannen van toekomstig
gedrag.

In hoofdstuk 3 staat de eerste empirische studie beschreven. Hierin worden
de effecten van angstaanjagende informatie op de attitude ten aanzien van
het doen van borstzelfonderzoek bestudeerd vanuit het perspectief van
infonnatieverwerking. De hypothese is dat angst motiveert tot het nauwkeu-
rig bestuderen van de argumenten in de persuasieve boodschap. De respon-
denten lezen eerst informatie over borstkanker waarin angst is gemanipuleerd.
Na het meten van de mate waarin angst wordt ervaren lezen de responden-



ten een persuasieve boodschap over het doen van borstzelfonderzoek waarin
de kwaliteit van argumenten is gemanipuleerd. De resultalen laien zien dat
het lezen van hoog-bedreigende informatie niet leidt tot een betere cogni-
lieve verwerking van argumenten dan het lezen van een laag-bedreigende
boodschap. In plaats daarvan wordt met analyses waarin de gerapporteerde,
in plaats van gemanipuleerde. angst is opgenomen steun gevonden voor de
hypothese. Respondenten die matige angst rapporteerden na het lezen van
de informatie over borstkanker baseerden hun attitude ten aan/ien van het
doen van borstzelfonderzoek meer op de aangedragen argumeuien om
borstzelfonderzoek te doen dan respondenten die een lage angst rapporteer-
den. Deze bevindingen suggereren dat niet percepties van dreiging maar
specifieke gevoelens van angst bepalen of angstrelevante persuasieve infor-
matie nauwkeuhg wordt gelezen. Deze condusie is mogelijk echter wat
voorbarig omdat de manipulatie van bedreigende informatie wel succesvol
was in het oproepen van verschillende niveaus van angst maar niet van
invloed bleek te zijn op het nauwkeurig lezen van de persuasieve informa-
tie. Het zou dus kunnen zijn dat een derde variabele die cms niet bekcud
was de angst voor borstkanker heeft beinvloed, bijvoorbeeld chronische
angst voor kanker, die vervolgens veraniwoordelijk is geweest voor de effec-
ten die werden gevonden met gerapporteerde angst.

De tweede empirische studie staat beschreven in hoofdstuk 4. De onafhanke-
lijke effecten van ernst- en kansinformatie over borstkanker op de mate van
cognitieve verwerkingen een persuasieve boodschap over het doen van
borstzelfonderzoek worden bestudeerd. Drie hypothesen worden opgesteld.
Ten eerste, hoge kansinformatie leidt als gevolg van een hogere inschatiing
van persoonlijke relevantie tot meer systematische informatieverwerking
(ofwel nauwkeurig lezen) dan lage kansinformatie. Ten tweede, hoge ernst-
informatie leidt tot meer systematische informatieverwerking dan lage ernst-
informatie, maar alleen als de kans op de dreiging als laag wordt
gepresenteerd. Ten derde wordt verwacht dat hoge ernst- en hoge kansin- w*
formatie tot meer systematische verwerking zal leiden dan lage ernst- en g
lage kansinformatie. Ondanks succesvolle manipulaties wordt voor deze $
hypothesen geen steun gevonden. De bevindingen van deze studie lijken 5-
dus die van de eerste empirische studie te bevestigen, namelijk dat emotio-
nele gevoelens van angst verantwoordelijk zijn voor de effecten op informa-
tieverwerking en niet zozeer de cognitieve waarnemingen van dreiging. De
relatie tussen angst en informatieverwerking kan niet worden gerepliceerd
in deze tweede studie omdat angst pas na de afhankelijke variabelen werd
gemeten. Hierdoor is het onduidelijk welk niveau van angst wordt gemeten.
Tevens is het onmogelijk causale conclusies te trekken over de effecten van
angst. Een vervolgmeting drie maanden na het experiment laat zien dat de
manipulaties geen invloed hebben gehad op het doen van borstzelfonder-
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zoek. Het hoofdstuk eindigt met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
naar de effecten van bedreigende informatie op informatieverwerking. Een
suggestie die wordt gedaan is dat impliciete metingen mogelijk beter de
mate van systematische informatieverwerking (bijvoorbeeld reactietijden
procedures) vast kunnen stellen, met name wanneer de te bestuderen
onderwerpen uitgebreid bekend zijn bij het algemene publiek.

De derde en vierde empirische studie staan beschreven in hoofdstuk 5. In
deze studies wordt de modererende invloed van individuele verschillen in
effectiviteitverwachtingen in processen van angstcontrole en gevaarcontrole
onderzocht. Er wordt verondersteld dat na het lezen van angstaanjagende
informatie over borstkanker angstcontrole responsen (defensieve vermijding,
afkraken van de boodschap, vermoeden van manipulatie) minder worden
beinvloed door effectiviteitverwachtingen ten aanzien van het doen van
borstzelfonderzoek dan gevaarcontrole responsen (attitude, intentie). Twee
experimenten worden gerapporteerd. In het eerste experiment worden
effectiviteitverwachtingen direct na de afhankelijke variabelen gemeten, in
het tweede experiment worden die vier tot zes weken voor aanvang van het
experiment gemeten. De bevindingen bieden sterke steun voor de hypothese
dat na het lezen van angstaanjagende informatie angstcontrole processen niet
worden beinvloed door bestaande effectiviteitverwachtingen. De bevindin-
gen zijn minder consistent voor de veronderstelde modererende rol van
effectiviteitverwachtingen in processen van gevaarcontrole. Het eerste expe-
riment biedt steun voor de hypothese dat bij respondenten met hoge effecti-
viteitverwachtingen meer angst leidt tot meer motivatie om borstzelfonderzoek
nit te voeren en dat dit effect van angst op motivatie niet optreedt bij
respondenten met lage effectiviteitverwachtingen. Het tweede experiment
vindt echter geen steun voor deze hypothese. Daarnaast laten correlatie-ana-
lyses zien dat beide controleprocessen negatief aan elkaar gerelateerd zijn,

maar dat deze relatie niet sterk is. Dit suggereert dat in reactie op angstaan-
£* jagende informatie beide controleprocessen grotendeels onafhankelijk van
» elkaar opereren. Het hoofdstuk eindigt met een discussie over het gebrek
$ aan consistente bevindingen aangaande de interactie van dreiging- en effec-
§• tiviteitvariabelen op de motivatie zichzelf te beschermen tegen het gepresen-

teerde gevaar. Er zijn waarschijnlijk veel meer empirische studies die geen
significante steun hebben gevonden voor dit interactie-effect en vervolgens
niet zijn gepubliceerd. Dit kan gemakkelijk resulteren in een verkeerde
opvatting over de "stand-van-zaken" met betrekking tot de effecten van
angstaanjagende persuasieve boodschappen.

De vijfde empirische studie staat beschreven in hoofdstuk 6. Deze studie
onderzoekt hoe het formuleren van boodschappen in negatieve of positieve
termen de persuasieve effecten van angstaanjagende informaiie kan bein-
vloeden. Er wordt verondersteld dat in reactie op angstaanjagende informa-



tie over borstkanker borsuelfonderzoek positiever geevalueerd zal worden
na het lezen van informatie over de negaiieve gevolgen van het niet doen
van borstzelfonderzoek (verliesinformaiie) dan na het lezen van informatie
over de positieve gevolgen van het wel doen van borstzelfonderzoek (win-
stinformatie). De belangrijkste afhankelijke variabelen zijn attitude ten aan-
zien van het doen van borsuelfonderzoek en het relatieve belang van hel
doen van borstzelfonderzoek ten opzichte van vijf andere gezondheidsgedra-
gingen (bijvoorbeeld condoomgebruik). Analyses met gemanipuleerde angst
vinden geen steun voor de hypolhese: respondenten die inatig angstaanja-
gende informatie kregen evalueerden borstzelfonderzoek niet positiever na
het lezen van verliesinformatie dan na het lezen van winstinformatie. Een
effect van soort informatie (negatief versus positief) wordl ook niet gevon-
den bij de respondenten die laag angstaanjagende informatie kregen. Evenals
in hoofdstuk 3 wordt na opname van gerapporteerde angst in de analyses
wel steun gevonden voor de hypothese: respondenten met niatige angst
waren na het lezen van verliesinformalie positiever over hel belaug van
borstzelfonderzoek in vergelijking tot de vijf andere gezondheidsgedragin-
gen dan na het lezen van winstinformatie. Dit effect van soort informatie
wordt niet gevonden bij respondenten die lage angst rapporteerden. De
bevindingen suggereren dan ook dat de wijze waarop persuasieve informatie
wordt gepresenteerd (negatief of positief) van invloed kan zijn op de effec-
tiviteit van angstaanjagende persuasieve boodschappen. Toekomstig onder-
zoek moet uitwijzen welke processen en variabelen voor deze effecten
verantwoordelijk zijn.

De zesde en laatste empirische studie staat beschreven in hoofdstuk 7. Deze
studie onderzoekt de effecten van angstaanjagende informatie en gevoelens
van angst op het plannen van toekomstig gedrag. Er wordt verondersteld dat
angstaanjagende informatie mensen zal motiveren het aanbevolen gedrag te
plannen in termen van waar en wanneer het zal worden uitgevoerd, en dat
dit met name het geval zal zijn bij respondenten die gemotiveerd zijn om w*
het aanbevolen gedrag uit te voeren. Respondenten lezen eerst matige of «
lage bedreigende informatie. Na het meten van angst en intentie tot het $
doen van borstzelfonderzoek wordt het plannen van toekomstig gedrag 5-
gemeten door aan respondenten te vragen in hoeverre zij hebben nagedacht
over waar en wanneer zij een borstzelfonderzoek zullen uitvoeren. Analyses
met gemanipuleerde en gerapporteerde angst bieden gedeeltelijk steun voor
de hypothese. Respondenten in de matige angstconditie planden het doen
van borstzelfonderzoek meer dan respondenten in de lage angstconditie,
maar dit effect van angst wordt gevonden onder zowel respondenten met
hoge intentie tot het doen van borstzelfonderzoek als onder respondenten
met lage intentie tot het doen van borstzelfonderzoek. Deze bevinding
ondersteunt het belang om onderzoek naar de effecten van angstaanjagende
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persuasieve boodschappen te combineren met onderzoek naar de effecten
van postintentionele processen zoals het plannen van aanbevolen gedrag. In
dit kader wordt aanbevolen toekomstig onderzoek te laten plaatsvinden
onder andere populaties dan eerstejaars vrouwelijke studenten, waarbij een
ander gezondheidsprobleem dan borstkanker en het doen van borstzelfbn-
derzoek als onderwerp dient en de uitvoering van het aanbevolen gedrag
daadwerkelijk wordt gemeten zonder daarbij ethische richtlijnen aangaande
mogelijke negatieve lange termijn effecten van het geven van angstaanja-
gende informatie te negeren.
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