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Samenvatting 

Voorgaande studies hebben zich gericht op het media-entertainment gebruik van 

adolescenten. Uit deze studies is gebleken dat naast het verkrijgen van vermaak, adolescenten 

ook andere motieven hebben om entertainment te consumeren. In de wetenschap wordt er 

gesproken van eudaimonic motivations: voorkeur hebben voor films die cognitief prikkelen 

en stimuleren om over het doel van het leven na te denken (Oliver & Bartsch, 2010; Rieger, 

Reinecke, Frischlich & Bente, 2014). Mede dankzij het hebben van deze voorkeuren om films 

met bovengenoemde kwaliteiten te consumeren, verkiezen adolescenten films tot favoriet, die 

bij hen ander soort emoties opwekken (Janicke & Ramasubramanian, 2017). Deze recente 

studie toont aan dat naast het ervaren van hedonic emotions, zoals vermaak en plezier, ook 

eudaimonic emotions worden ervaren, zoals hoop, blijdschap, ontroering, dankbaarheid, 

ontzag en empathie.           

 In huidige studie is onderzocht of het consumeren van bepaald entertainment, fictief- 

of non-fictief entertainment, zorgt voor het opwekken van eudaimonic emotions en of het 

hebben van eudaimonic motivations hierbij invloed uitoefent. Een kwantitatief onderzoek is 

uitgevoerd, waarbij 83 adolescenten in Nederland zijn ondervraagd. De vragenlijst was 

verspreid op Facebook-pagina’s van verschillende onderwijsinstellingen. De adolescenten 

hebben fictief en non-fictief entertainment waargenomen, waarbij de ervaren emoties zijn 

gemeten. De resultaten tonen aan dat het type entertainment weldegelijk invloed heeft op het 

ervaren van eudaimonic emotions bij adolescenten. De voorkeur van adolescenten met 

eudaimonic motivations ligt met name bij  fictief entertainment en tijdens het consumeren van 

dit type entertainment worden meer eudaimonic emotions opgewekt, dan bij non-fictief 

entertainment. Daarnaast speelt het hebben van eudaimonic motivations een voorspellende rol 

bij het ervaren van deze emoties, ongeacht welk type entertainment er wordt geconsumeerd.

 Volgens Janicke en Ramasubramanian (2017) bevordert het ervaren van eudaimonic 

emotions, het psychologisch welzijn van adolescenten. Uitkomsten van deze studie schetsen 

een breder beeld van het media-entertainment gebruik van adolescenten en zouden 

adolescenten vanwege eudaimonic motivations fictief media-entertainment moeten 

consumeren om vervolgens meer eudaimonic emotions te ervaren, ter ondersteuning van het 

psychologisch welzijn.  
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Inleiding   
Het psychologisch welzijn van adolescenten in Nederland verslechtert (De Telegraaf, 

2017). Ongeveer meer dan de helft van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar zijn onder 

behandeling bij een psycholoog vanwege psychologische klachten, zoals depressies, stress- en 

angststoornissen. Volgens een artikel in het weekblad Humo (2017) is smartphone-verslaving 

een belangrijke oorzaak van deze problematiek. Adolescenten sluiten zichzelf namelijk af van 

de wereld als ze op hun telefoon zitten en consumeren daardoor overmatig media-

entertainment. Het is daarom van belang om nieuwe inzichten in kaart te brengen omtrent het 

media-entertainment gebruik van adolescenten.       

 Het onderzoek van Bartsch en Viehoff (2010) toont aan dat adolescenten niet alleen 

media-entertainment consumeren om zich te vermaken, maar ook om levensinzichten en 

inspiratie te verkrijgen. Dit draagt voor hen bij aan de betekenisgeving van het leven. 

Adolescenten die om deze reden media-entertainment consumeren, hebben een voorkeur voor 

films die cognitief prikkelen en stimuleren om over het doel van het leven na te denken 

(Oliver & Bartsch, 2010; Rieger, Reinecke, Frischlich & Bente, 2014). Men spreekt in de 

wetenschap ook wel van eudaimonic motivations. Deze kwaliteiten kunnen in verschillende 

filmgenres worden gevonden. Adolescenten geven bijvoorbeeld aan dat zij worden 

gestimuleerd om op het leven te reflecteren bij het zien van een fictieve dramafilm of 

cognitief geprikkeld worden bij het zien van een historische documentaire (Oliver & Bartsch, 

2010; Oliver & Hartmann, 2010; Oliver, Hartmann & Woolley, 2012; Oliver & Raney, 2011; 

Rieger et al, 2014; Wirth, Hofer & Schramm, 2012).     

 Ook blijken adolescenten met eudaimonic motivations ander soort emoties te ervaren 

tijdens het consumeren van hun favoriet entertainment (Janicke & Ramasubramanian, 2017).  

Naast het ervaren van hedonic emotions, zoals vermaak en plezier, worden ook eudaimonic 

emotions opgewekt, zoals hoop, blijdschap, ontroering, dankbaarheid, ontzag en empathie. 

Het gehele proces van bepaald entertainment consumeren vanwege eudaimonic motivations 

en het ervaren van eudaimonic emotions, wordt een eudaimonic entertainment experience 

genoemd en bevordert het psychologisch welzijn van adolescenten (Janicke & 

Ramasubramanian, 2017; Rieger et al, 2014).       

 Er is echter nog weinig bekend over dit proces. Het is namelijk onduidelijk of het 

hebben van eudaimonic motivations direct leidt tot het opwekken van eudaimonic emotions, 

ongeacht welk type entertainment er wordt geconsumeerd, of dat het type entertainment zorgt 

voor de ervaring van deze emoties. Om in kaart te brengen hoe het hebben van eudaimonic 
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motivations, het opwekken van eudaimonic emotions en het consumeren van fictief- en/of 

non-fictief entertainment met elkaar in verhouding staan, wordt in deze studie gekeken naar 

de vraag:  

RQ: In hoeverre heeft het consumeren van fictief en non-fictief entertainment invloed op het 

ervaren van eudaimonic emotions bij adolescenten en in hoeverre speelt het hebben van 

eudaimonic motivations hierbij een rol?  

 

Theoretisch kader  

Uit recentelijk onderzoek van Janicke en Ramasubramanian (2017) blijkt dat de 

favoriete films, van ondervraagde adolescenten, naast hedonic emotions ook eudaimonic 

emotions opwekken. In deze studie werden open vragen gesteld, zoals: ‘Wat is jouw favoriete 

film?’ en ‘Hoe zou jij deze film omschrijven? Gemiddeld werden de films Titanic, Remember 

the Titans, Pulp Fiction, Mean Girls, Sound of Music, Notebook, The Great Gatsby, Life of Pi, 

Harry Potter, Good Will Hunting, Bridesmaids en Anchorman het vaakst genoemd als 

favoriete film.          

 Respondenten gaven aan hoop, dankbaarheid, empathie, plezier, vermaak en blijdschap 

te ervaren tijdens het kijken van hun favoriete film. In deze studie werden de emoties 

onderverdeeld in de hedonic emotions, zoals plezier, vermaak en blijdschap, en de eudaimonic 

emotions, waarbij betekenisgeving aan het leven, zoals hoop, dankbaarheid en empathie, 

centraal staan (Wirth et al, 2012; Janicke & Ramasubramanian, 2017).    

 Voorgaande studies hebben zich vooral gericht op de ervaring van hedonic emotions 

bij het consumeren van favoriet entertainment, maar uit recent onderzoek blijkt dat ook 

eudaimonic emotions worden opgewekt (Janicke & Ramasubramanian, 2017). Deze emoties 

zijn verschillend van aard, maar worden toch vaak gepaard ervaren. Men kan bijvoorbeeld de 

emotie blijdschap ervaren tijdens het ervaren van hoop, maar als er vervolgens wordt 

gevraagd welke emotie men heeft ervaren, wordt blijdschap eerder aangegeven dan hoop. 

Janicke en Ramasubramanian (2017) beweren dat adolescenten tijdens het consumeren van 

favoriet entertainment het verschil tussen hedonic- en eudaimonic emotions duidelijker 

kunnen ervaren. Deze emoties en met name de eudaimonic emotions worden bij het 

consumeren van een film gewaardeerd en als vereiste gezien om een film als favoriet te 

verkiezen (Janicke & Ramasubramanian, 2017).      

 Naast het feit dat favoriete films een ander type emotie opwekken, hebben de 
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onderzoekers ook gekeken naar waarom respondenten deze films consumeren. Uit de 

resultaten blijkt dat deze adolescenten eudaimonic motivations ervaren om bepaalde media- 

entertainment te consumeren. Dit houdt in dat men de behoefte heeft om levensdoelen, 

autonomie, persoonlijke ontwikkeling, verwantschap en activatie van centrale waarden te 

verkrijgen via het consumeren van media-entertainment (Janicke & Ramasubramanian, 2017; 

Huta & Waterman, 2014; Oliver & Bartsch, 2010; Oliver & Raney, 2011; Rieger et al, 2014; 

Tsay-Vogel & Krakowiak, 2016; Wirth et al, 2012). Adolescenten met deze behoefte hebben 

een sterke voorkeur voor media-entertainment met kwaliteiten waarvan men cognitief door 

wordt geprikkeld en gestimuleerd om over het leven na te denken (Janicke & 

Ramasubramanian, 2017).         

 Volgens de onderzoekers hebben favoriete films deze kwaliteiten en zorgt het 

consumeren van deze films voor een relatie tussen het hebben van eudaimonic motivations en 

de ervaring van eudaimonic emotions (Janicke & Ramasubramanian, 2017). Deze relatie komt 

tot stand doordat het hebben van eudaimonic motivations leidt tot het kiezen van bepaald 

entertainment met deze kwaliteiten. Het consumeren van dit entertainment zorgt vervolgens 

voor het opwekken van eudaimonic emotions. Hierbij speelt het ervaren van eudaimonic 

motivations een modererende rol bij het opwekken van deze emoties. Kortom, het blijkt dat 

adolescenten met eudaimonic motivations eerder eudaimonic emotions ervaren bij het 

consumeren van favoriet entertainment, dan adolescenten die geen eudaimonic motivations 

ervaren (Janicke & Ramasubramanian, 2017). Figuur 1 verduidelijkt bovenstaande studie-

uitkomsten in een schematische weergave. 

 

De resultaten uit bovengenoemde studie roepen de vraag op of dezelfde relatie 

ontstaat, als er ander entertainment wordt geconsumeerd. Het is allereerst interessant om 
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inzicht te krijgen in welk entertainment nog meer wordt geconsumeerd door adolescenten met 

eudaimonic motivations. Vele studies tonen aan dat adolescenten met deze redenen om media-

entertainment te gebruiken een voorkeur hebben voor fictief entertainment, zoals fictieve 

drama films (Oliver & Bartsch, 2010; Oliver & Hartmann, 2010; Oliver et al, 2012; Oliver & 

Raney, 2011; Rieger et al, 2014; Wirth et al, 2012). Onderzoek toont aan dat adolescenten 

voor dit filmgenre kiezen, omdat de films cognitief prikkelen en stimuleren om op het leven te 

reflecteren. Het consumeren van dit type entertainment bevredigt de behoeftes van deze 

kijkers en zorgt voor waardering van de opgewekte emoties (Bartsch en Viehoff, 2010). 

Fictieve dramafilms zouden volgens deze voorgaande studie voornamelijk hedonic emotions 

opwekken en is er verder niet gekeken naar een eventuele ervaring van eudaimonic emotions. 

Daarom wordt er in deze studie naar de volgende deelonderzoeksvraag gekeken: 

RQa: In hoeverre ervaren adolescenten eudaimonic emotions in vergelijking met hedonic 

emotions bij het consumeren van fictief entertainment? 

 Vervolgens geven Bartsch en Hartmann (2017) en Oliver en Raney (2011) aan dat 

adolescenten door het consumeren van non-fictieve films ook cognitief worden geprikkeld en 

de inhoud ze stimuleert om over het leven na te denken. De onderzoekers tonen, met behulp 

van een kwalitatief onderzoek, aan dat adolescenten met eudaimonic motivations 

voornamelijk biografische films, historische films en documentaires consumeren. Tijdens het 

kijken van deze films blijken er in mindere mate hedonic emotions te worden ervaren, in 

vergelijking met het consumeren van fictieve films (Bartsch & Viehoff, 2010). Als verklaring 

hiervoor, toont onderzoek aan dat non-fictieve films eerder als onplezierig worden ervaren, 

omdat bij waargebeurde verhalen de werkelijkheid wordt nagebootst en niet alle kanten van 

de realiteit als even prettig worden ervaren (Oliver & Bartsch, 2010; Oliver & Raney, 2011). 

In deze studie is verder niet onderzocht of het consumeren van non-fictief entertainment, 

naast hedonic emotions, ook eudaimonic emotions opwekt. Om deze reden wordt er ook 

gekeken naar de volgende deelonderzoeksvraag: 

RQb: In hoeverre ervaren adolescenten eudaimonic emotions in vergelijking met hedonic 

emotions bij het consumeren van non-fictief entertainment? 

Tot slot, is het van belang om te onderzoeken of het hebben van eudaimonic 

motivations om bepaald fictief- en non-fictief entertainment te consumeren ook een moderator 

is voor het ervaren van eudaimonic emotions. Hierbij wordt er na gegaan of dezelfde relatie, 

die in de studie van Janicke en Ramasubramanian (2017) naar voren is gekomen, ook ontstaat 
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als er geen favoriet entertainment maar ander entertainment wordt geconsumeerd. Om verdere 

inzichten te verkrijgen in de relatie tussen het hebben van eudaimonic motivations en de 

ervaring van eudaimonic emotions, wordt er gekeken naar onderstaande deelonderzoeksvraag 

zou. 

RQc: In hoeverre heeft het hebben van eudaimonic motivations invloed op het ervaren van 

eudaimonic emotions bij fictief en non-fictief entertainment?  

 

Methode   
 De ervaring van eudaimonic motivations, eudaimonic- en hedonic emotions bij het 

consumeren van non-fictief en fictief entertainment is met een kwantitatief onderzoek 

onderzocht. Er is gekozen voor een survey, om deze specifieke emoties en motivaties met 

behulp van bestaande schalen te kunnen meten. Het was van belang om een vragenlijst te 

gebruiken voor dit onderzoek, omdat de manier van vragen is gestandaardiseerd, waardoor 

eenduidige antwoorden worden verkregen. De antwoorden konden ook niet beïnvloed worden 

door een interviewer of observator, waardoor de objectiviteit werd gewaarborgd. 

Respondenten konden aangeven in hoeverre zij het eens waren met de gegeven 

antwoordopties. Op deze manier werden de gevraagde emoties en motivaties valide gemeten.

 Daarnaast kon met het gebruik van een survey vele respondenten verworven worden. 

Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep, jongeren tussen de 18 en 35 jaar in Nederland, via 

social media het beste te bereiken zijn (van der Meer, Plantinga & Toet, 2012). Een 

vragenlijst is gemakkelijk te verspreiden via social media en kan in een korte tijd een groot 

bereik hebben binnen de populatie. Mede door dit gegeven is er gekozen om de vragenlijst uit 

te zetten op een social media platform, om binnen een gelimiteerde tijd, een groot aantal 

respondenten te verwerven. De uitkomsten van het onderzoek zouden op deze manier 

representatief zijn voor de totale onderzoeksgroep. 

 

Steekproef  

Er is gekeken naar verschillende social media platvormen, om inzicht te krijgen op 

welk platform de doelgroep het actiefst is. Uit onderzoek blijkt dat adolescenten uit de 

doelgroep, het beste te bereiken zijn via Facebook (van der Meer et al, 2012). Dezelfde studie 
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toont ook aan dat vooral adolescenten in deze leeftijdsklasse eerder een online enquête 

invullen, als een oproep om deel te nemen aan een onderzoek op de Facebookpagina van hun 

onderwijsinstelling staat. De vragenlijst werd daarom als bericht op de Facebookpagina van 

meerdere onderwijsinstellingen geplaatst. De link naar de survey was aanwezig op de 

Facebookpagina’s van de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije 

Universiteit, Hogeschool Inholland, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit Maastricht en Rijksuniversiteit 

Groningen. De gekozen Facebookpagina’s hadden minstens duizend leden om voor het 

onderzoek een groot bereik te permitteren.        

 Verder werd de vragenlijst niet alleen op Facebookpagina’s van onderwijsinstellingen 

geplaatst, maar ook op de site van Survey Student (2017)1. Het is een online platform waar 

studenten vragenlijsten kunnen plaatsten en kunnen invullen inruil voor credits. Hiervoor is 

gekozen om te voorkomen dat alleen studenten, die studeren aan de genoemde 

onderwijsinstellingen, in de steekproef kwamen. Door ook respondenten te verwerven via 

Survey Student krijgen studenten uit heel Nederland de kans om deel te nemen aan het 

onderzoek.             

 Er is gebruik gemaakt van een clustersteekproef, doordat respondenten in dezelfde 

leeftijdscategorie zitten en onderverdeeld werden in verschillende clusters op basis van het 

lidmaatschap van verschillende Facebookpagina’s van onderwijsinstellingen. Binnen in de 

clusters vond een vrijwillig aselecte steekproef plaatst, omdat er geen specifieke adolescenten 

werden benaderd maar de leden van de Facebookpagina’s en Survey Student vrijwillig 

konden deelnemen aan de survey. 

 

Respondenten  

 Adolescenten tussen de 18 en 35 jaar in Nederland zijn bij dit onderzoek de 

onderzoekseenheden. Er hebben 83 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 

17 mannen en 66 vrouwen. Verder gaven 39 respondenten aan student te zijn en zaten 

daarvan 45,1% op het wetenschappelijk onderwijs. Het merendeel van de respondenten 

hangen geen geloof aan en zijn woonachtig in de provincie Noord-Holland. Het gaat tegen de 

verwachting in dat de meerderheid geen student is, omdat de vragenlijst gepubliceerd is op 

 
1 https://www.surveystudent.nl/howto/ 

https://www.surveystudent.nl/howto/
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Facebookpagina’s van onderwijsinstellingen in Nederland. Een verklaring hiervoor kan zijn 

dat er meerdere oud-studenten van deze universiteiten nog actief waren op de 

Facebookpagina’s. 

 

Onderzoeksinstrument  

Fictief en non-fictief entertainment is gebruikt om de relatie tussen eudaimonic 

motivations en eudaimonic emotions bij adolescenten te bestuderen. Uit eerder onderzoek is 

gebleken dat adolescenten met eudaimonic motivations voorkeur hebben voor de films Into 

the Wild, The Shawshank Redemption, The Godfather, Forrest Gump en The Intouchables als 

fictief entertainment (Oliver & Bartsch, 2010; Oliver & Hartmann, 2010; Oliver et al, 2012; 

Oliver & Raney, 2011; Rieger et al, 2014; Wirth et al, 2012). Deze titels werden door de 

adolescenten beschouwd als films die cognitief prikkelen om over het doel van het leven na te 

denken. Bovendien werden deze films uit de categorie fictie het meest bekeken en 

gewaardeerd door media-entertainment gebruikers in de periode van 2010 tot en met 2017 

(IMDb, 2017a).          

 Andere studies tonen aan dat adolescenten met eudaimonic motivations een voorkeur 

hebben voor non-fictief entertainment en dan met name de documentaires: Before the Flood, 

Human, I Am Not Your Negro, Inside Job en Supersize Me (Bartsch & Hartmann, 2017; 

Oliver & Raney, 2011). De documentaires worden door media-entertainment gebruikers 

benoemd tot meest gewaardeerde en bekeken documentaires in de periode van 2010 tot en 

met 2017 (IMDb, 2017).  Er is gekozen om bovengenoemde populaire films als 

onderzoeksmateriaal te gebruiken, om de kans te vergroten dat respondenten één of meerder 

films hebben gezien om de ervaring van eudaimonic- en hedonic emotions te meten.  

 Verder blijken vanaf 2010 fictieve dramafilms populairder te zijn dan documentaires 

onder adolescenten (IMDb, 2017). Om die reden is gekozen om naast documentaires ook 

biografische/historische films te gebruiken als non-fictief entertainment. De kans dat er een 

ongelijk aantal respondenten ontstaat voor non-fictief- en fictief entertainment wordt op deze 

manier verkleind. Twee films, die onder het genre biografie vallen, zijn gebaseerd op een 

waargebeurd verhaal en behoren net zoals documentaires tot non-fictie entertainment. De 

films: The Wolf of Wallstreet en American Sniper worden van alle biografische films vanaf 

2011, door media-entertainment gebruikers het meest gewaardeerd en bekeken (Bartsch & 

Hartmann, 2017; Oliver & Raney, 2011; IMDb, 2017b). In de vragenlijst worden de titels en 
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trailers van alle bovengenoemde films getoond, waarbij de trailers zijn overgenomen van 

YouTube, zie Bijlage 1 voor de gehele vragenlijst. 

 

Procedure  

De vragenlijst werd op de Facebookpagina’s en op de website van Survey Student 

geplaatst. Adolescenten konden vrijwillig op de link naar de vragenlijst klikken om zo deel te 

nemen aan het onderzoek. De link leidde de respondenten naar de vragenlijst die was 

opgesteld in Qualtrics. Vervolgens kregen de respondenten een inleidende tekst met informed 

consent en een briefing van het onderwerp te lezen. Op deze manier werd er toestemming 

gevraagd aan de respondent om verkregen gegevens te mogen gebruiken en openbaar te 

maken. De respondent kon de vragenlijst vervolgen, mits er geen toestemming was gegeven. 

 De eerste vragen brachten de demografische kenmerken van de respondenten in beeld. 

Vervolgens werd gemeten in welke mate respondenten eudaimonic motivations ervaren om 

media-entertainment te consumeren. Daarna werd het fictief entertainment gepresenteerd. De 

namen en trailers van de films: Into the Wild, The Shawshank Redemption, The Godfather, 

Forrest Gump en The Intouchables werden weergegeven, zodat de respondenten herinnerd 

werden aan de content van de film. Er werd vervolgens gevraagd of de respondenten één of 

meerdere films hadden gezien, als dat het geval was, werd de ervaring van eudaimonic – en 

hedonic emotions gemeten.           

 Indien een respondent geen van de getoonde films had gezien, dan werden zij 

doorgestuurd naar het gedeelte met het non-fictief entertainment. Ook hierbij werden de 

namen en trailers van de documentaires: Before the Flood, Human, I Am Not Your Negro, 

Inside Job en Supersize Me getoond en werd er gevraagd of ze één of meerdere films hadden 

gezien. De ervaring van eudaimonic - en hedonic emotions werd gemeten als respondenten 

aangaven minimaal één van de films te hebben gezien. Al respondenten geen van de getoonde 

documentaires hadden gezien, dan werden de namen en trailers van de biografische films: The 

Wolf of Wallstreet en American Sniper getoond. De ervaring van eudaimonic – en hedonic 

emotions werd gemeten, wanneer respondenten aangaven één van de films te hebben gezien. 

Nadien kwam de respondent bij het einde van de vragenlijst en werd als laatst het na- en 

dankwoord voorgelegd. Indien respondenten aangaven geen van alle films te hebben 

geconsumeerd, werd de vragenlijst gelijk afgesloten. Het invullen van de vragenlijst was voor 

deze respondenten niet meer van toepassing.  
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Meetinstrument  

De variabelen eudaimonic motivations, eudaimonic- en hedonic emotions bij fictief 

entertainment en eudaimonic- en hedonic emotions bij non-fictief entertainment zijn in het 

onderzoek gemeten. Om deze variabelen zo valide mogelijk te meten zijn bestaande schalen 

gebruikt. De eudaimonic motivations werden gemeten met behulp van de schaal van Oliver en 

Raney (2011). Deze schaal heeft 5 items, zoals ‘Ik vind films leuk die een diepere boodschap 

willen overdragen.’ en wordt gemeten met een 7- punt Likertschaal, waarbij 1; ‘Ik ben het 

hier geheel mee oneens’ is en 7; ‘Ik ben het hier geheel mee eens’.   

 Verder werd de ervaring van eudaimonic emotions gemeten met behulp van de 10 

items schaal van Janicke en Ramasubramanian (2017). De mate waarin emoties werden 

ervaren, zoals verwondering, hoop en waardering, werden met deze schaal gemeten. 

Vervolgens werd de ervaring van hedonic emotions gemeten met de bestaande schaal van 

Janicke en Ramasubramanian (2017). Deze schaal bestaat uit 11 items waarmee de emoties 

zoals blij, opgewekt en vermaak, werden gemeten. Voor beide schalen werd ook dezelfde 7-

punt Likertschaal gebruikt als bij de eudaimonic motivations.  Alle bestaande schalen en 

bijbehorende items zijn in Bijlage 1 weergegeven. .      

 De variabelen die gebruikt zijn om de gemiddelde schalen mee te vormen, zijn 

gecontroleerd op betrouwbaarheid. Deze handeling was zeer noodzakelijk, aangezien de 

bestaande schalen zijn vertaald van het Engels naar het Nederlands. De variabelen eudaimonic 

motivations, eudaimonic emotions fictie, eudaimonic emotions non-fictie, hedonic emotions 

fictie en hedonic emotions non-fictie hebben allen een Cronbach's alpha-waarde van boven de 

0,80 en kunnen daarom als betrouwbaar worden beschouwd, zie Tabel 1.   

 Echter, is er bij de variabele eudaimonic emotions non-fictie het item ‘ontdaan’ 

verwijderd om de Cronbach's alpha-waarde te verhogen. Vervolgens zijn alle variabelen 

getransformeerd in gemiddelde schalen die met een interval niveau gemeten zijn.   
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Resultaten 

De gemiddelden van de ervaren eudaimonic emotions en eudaimonic motivations bij 

het consumeren van fictieve en non-fictieve films door adolescenten in Nederland zijn met 

elkaar vergeleken. Allereerst zijn gemiddelde schalen gebruikt om de gemiddelden van de 

variabele te verkrijgen. De variabele om de ervaring van eudaimonic- en hedonic emotions te 

meten zijn verdeeld in fictie en non-fictie, zodat duidelijk werd in welke mate de 

verschillende filmgenres de desbetreffende emoties opwekken. Tabel 2 illustreert het aantal 

respondenten per variabele, gemiddelden en standaarddeviaties. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is een prominentieanalyse uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar het aantal 

geconsumeerde films die in de vragenlijst werden getoond, zie Tabel 3. Uit deze resultaten 

blijkt dat de respondenten meer fictief entertainment hebben geconsumeerd dan non-fictief  

entertainment.  
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Met behulp van de uitkomsten uit verdere analyses kunnen de eerste twee 

deelonderzoekvragen worden beantwoord, namelijk: 

RQa: In hoeverre ervaren adolescenten eudaimonic emotions in vergelijking met hedonic 

emotions bij het consumeren van fictief entertainment? 

RQb: In hoeverre ervaren adolescenten eudaimonic emotions in vergelijking met hedonic 

emotions bij het consumeren van non-fictief entertainment?  

De resultaten tonen aan dat erbij zowel het consumeren van fictief entertainment (M 

=4,81, SD = 0,86) als non-fictief entertainment (M =4,12, SD = 0,87) eudaimonic emotions 

worden ervaren, in vergelijking met de ervaring van hedonic emotions bij het consumeren van 

fictief entertainment (M = 4,39, SD = 1,01) en non-fictief entertainment (M = 4,06, SD = 

0,94). Uit een T-toets op gepaarde waarnemingen met normaal verdeelde populaties, blijkt dat 

respondenten gemiddeld 0,49 meer eudaimonic emotions ervaren, dan hedonic emotions 

tijdens het consumeren van fictief entertainment, t (58) = 2,91, p = 0,005, 95% CI = [0,64, 

1,32], d = 0,35. Er kan met dit gegeven, gesproken worden van een redelijk sterk significant 

verschil tussen het ervaren van eudaimonic- en hedonic emotions bij het consumeren van 

fictief entertainment. Daarentegen is er geen significant verschil gevonden tussen het ervaren 

van eudaimonic- en hedonic emotions bij het consumeren van non-fictief entertainment, t (3) 

= -0,07, p = 0,951.          

 Ook is er een T-toets op een correlatiecoëfficiënt uitgevoerd, waarbij een sterk negatief 

significant verband is gevonden tussen het ervaren van hedonic emotions bij non-fictief 

entertainment en het ervaren van eudaimonic emotions bij het consumeren van fictief 

entertainment, r = -0,58, p = 0,019. Het blijkt dat adolescenten die meer eudaimonic emotions 

ervaren bij fictief entertainment, minder hedonic emotions ervaren bij het zien van non-fictief 

entertainment. 

Verder blijkt uit een T-toets op gepaarde waarnemingen met normaal verdeelde 

populaties, dat de gemiddelde ervaring van eudaimonic emotions bij het consumeren van 

fictief entertainment van de respondenten in de steekproef (M = 4,81, SD = 0,86) sterk 

significant verschilt van de gemiddelde ervaring van eudaimonic emotions bij het consumeren 

van non-fictief entertainment (M = 4,12, SD = 0,87), t (13) = 2,67, p = 0,019, 95% CI = [4,59, 

5,03], d = 0,71. Adolescenten ervaren dus gemiddeld 0,69 meer eudaimonic emotions bij het 

consumeren van fictief entertainment dan bij het consumeren van non-fictief entertainment. . 

De respondenten ervaren eudaimonic emotions in de meeste mate bij het zien van de film Into 
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the Wild (M = 5,43, SD = 1,00) en het minst bij het zien van de film The Godfather (M = 3,26, 

SD = 0,86).            

 Daarnaast tonen de resultaten uit een T- toets op gepaarde waarnemingen aan dat de 

adolescenten gemiddeld 0,33 meer hedonic emotions ervaren bij het consumeren van de fictief 

entertainment (M = 4,39, SD = 1,01), dan bij het consumeren van non-fictief entertainment (M 

= 4,06, SD = 0,94). Echter, is dit verschil niet significant, t (3) = 1,67, p = 0,195.  

 Vervolgens zijn er regressieanalyses uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de 

laatste deelonderzoekvraag, namelijk:         

RQc: In hoeverre heeft het hebben van eudaimonic motivations invloed op het ervaren van 

eudaimonic emotions bij fictief en non-fictief entertainment?  

Uit de analyse blijkt het regressiemodel met de mate van eudaimonic emotions ervaren 

bij fictief eudaimonic entertainment als afhankelijke variabele en het hebben van eudaimonic 

motivations als onafhankelijke variabele, significant, F (1, 58) = 9, 22, p = 0,004. Het 

regressiemodel is redelijk bruikbaar om de ervaring van eudaimonic emotions bij het 

consumeren van de fictief entertainment met 37 procent te voorspellen (R2 = 0,37). Het 

hebben van eudaimonic motivations, b* = 0,37, t = 3,04, p < 0,001, 95% CI [0,40, 0,41], heeft 

een significant sterke samenhang met de ervaring van eudaimonic emotions bij het 

consumeren van fictief entertainment. Als het hebben van eudaimonic motivations constant is 

dan ervaren adolescenten 3,21 eudaimonic emotions op een schaal van 1 (geen aanwezigheid 

van eudaimonic emotions) tot 6 (sterke aanwezigheid van eudaimonic emotions). Naarmate 

het hebben van eudaimonic motivations toeneemt zal de ervaring van eudaimonic emotions 

toenemen met 0,31.           

 Echter, is het regressiemodel met de mate van eudaimonic emotions ervaren bij het 

consumeren van de non-fictief entertainment als afhankelijke variabele en het hebben van 

eudaimonic motivations als onafhankelijke variabele, niet significant, F (1, 15) = 4,05, p = 

0,063. Hierdoor kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een eventuele invloed van het 

hebben van eudaimonic motivations op het ervaren van eudaimonic emotions bij het 

consumeren van non-fictief entertainment. Zie Tabel 4, voor de resultaten uit de 

regressieanalyse. Tot slot, is het regressiemodel van hedonic emotions voor zowel fictief- en 

non-fictief entertainment met het hebben van eudaimonic motivations niet significant, F (1, 2) 

= 3,21, p = 0,215.  
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Conclusie 

Met behulp van de resultaten kan er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag:  

‘In hoeverre heeft het consumeren van fictief en non-fictief entertainment invloed op het 

ervaren van eudaimonic emotions bij adolescenten en in hoeverre speelt het hebben van 

eudaimonic motivations hierbij een rol?’ 

 Allereerst ervaren adolescenten naast hedonic emotions, ook eudaimonic emotions bij 

het consumeren van fictief en non-fictief entertainment. Uit de resultaten blijkt dat er een 

significant verschil te zijn tussen het ervaren van eudaimonic emotions bij beide type 

entertainment. Adolescenten ervaren meer eudaimonic emotions bij het consumeren van 

fictief entertainment dan bij non-fictief entertainment. Verder blijken adolescenten meer 

eudaimonic emotions, dan hedonic emotions te ervaren bij het consumeren van fictief 

entertainment. Ook is naar voren gekomen dat adolescenten die meer eudaimonic emotions 

ervaren bij fictief entertainment, minder hedonic emotions ervaren bij het consumeren van 

non-fictief entertainment. Deze negatieve relatie is wetenschappelijk nog niet te verklaren. Dit 

gegeven is immers wel interessant, omdat onderzoekers ervan uitgaan dat non-fictief 

entertainment minder hedonic emotions opwekken, maar adolescenten het toch waarderen als 

een film zorgt voor cognitieve prikkels en zij dat eerder ervaren bij het consumeren van non-

fictief entertainment dan bij fictief entertainment (Oliver & Bartsch, 2010; Oliver & Raney, 

2011). Hierdoor zou het aannemelijker zijn dat non-fictief entertainment meer eudaimonic 

emotions opwekken, omdat uit onderzoek blijkt dat films die cognitief prikkelen en stimuleren 

om over het leven na te denken, deze emoties opwekken (Janicke & Ramasubramanian, 

2017). Bovendien zouden adolescenten, die meer eudaimonic emotions ervaren bij het 

consumeren van non-fictief entertainment, ook meer hedonic emotions horen te ervaren bij dit 
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type entertainment. Het ervaren van eudaimonic emotions wordt immers door adolescenten 

gewaardeerd en deze waardering zou vervolgens hedonic emotions, zoals blijdschap, moeten 

opwekken (Janicke & Ramasubramanian, 2017).       

 Tevens speelt het hebben van eudaimonic motivations om media-entertainment te 

gebruiken een voorspellende rol bij het ervaren van eudaimonic emotions. Dit houdt in dat 

eudaimonic emotions in meerdere mate wordt ervaren als adolescenten eudaimonic 

motivations hebben. Dit is echter alleen het geval als de genoemde fictieve films werden 

geconsumeerd als fictief entertainment. Er zijn geen significante resultaten gevonden betreft 

het non-fictief entertainment. Er kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan over een 

eventuele invloed van het hebben van eudaimonic motivations op het ervaren van eudaimonic 

emotions bij dit type entertainment. Ook kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een 

eventueel verschil in het ervaren van eudaimonic emotions bij het zien van de verschillende 

non-fictieve films.          

 Kortom, het type entertainment heeft weldegelijk invloed op het ervaren van 

eudaimonic emotions bij adolescenten en speelt het hebben van eudaimonic motivations 

hierbij een voorspellende rol. Met name ligt de voorkeur van adolescenten met eudaimonic 

motivations bij fictief entertainment en worden met dit type entertainment meer eudaimonic 

emotions opgewekt. Volgens Rieger et al. (2014) lijkt dit gegeven logisch, omdat fictieve 

verhaallijnen in films de werkelijkheid mooier, hoopvoller en wonderbaarlijker kunnen maken 

dan het in de realiteit is en daardoor meer van dit type emoties worden opgeroepen. 

Aangezien het ervaren van eudaimonic emotions wordt gewaardeerd en zowaar het 

psychologisch welzijn van adolescenten bevordert, zou dit soort media-entertainment een 

eudaimonic entertainment experience volwaardiger maken. Ter ondersteuning van het 

psychologisch welzijn van adolescenten, zouden adolescenten met eudaimonic motivations 

volgens deze studie, fictief media-entertainment moeten consumeren. 

 

Discussie  

Er is zeer zorgvuldig te werk gegaan bij het opzetten van het empirisch onderzoek, 

toch zijn er bepaalde beperkingen die besproken dienen te worden, om zo toekomstig 

onderzoek te kunnen verbeteren. Allereerst waren adolescenten met de leeftijd van 18 tot 35 

jaar de doelgroep, echter kan door het gebruik van de clustersteekproef de representativiteit in 

gedrang komen. In de steekproef zijn namelijk adolescenten opgenomen die zich relatief in 
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dezelfde leefomgeving bevinden. Met dit gegeven gelden de resultaten niet voor alle 

adolescenten in Nederland, maar voor studenten in het wetenschappelijke onderwijs in de 

provincie Noord-Holland. In het vervolg zouden meerdere social media platformen moeten 

worden geraadpleegd om meerdere adolescenten over heel Nederland te kunnen werven.  

 Betreffende het gekozen onderzoeksmateriaal voor fictief en non-fictief entertainment 

zijn de meest bekeken films uit de categorie fictie en non-fictie gekozen, volgens IMDb 

(2017). De reden hiervoor was om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk respondenten de 

vragenlijst optimaal konden invullen. Desalniettemin bleek uit de resultaten dat 17 

respondenten minimaal één film uit de categorie non-fictief entertainment hadden gezien en 

maar liefst 61 respondenten hadden tenminste één film uit de categorie fictief entertainment 

gezien. Hierdoor is de variabele eudaimonic emotions bij de type entertainment niet met een 

gelijk aantal respondenten gemeten. Mede dankzij normaal verdeelde populaties konden er 

analyses worden uitgevoerd, maar toch zouden er geen representatieve vergelijkingen 

gemaakt kunnen worden van de ervaren eudaimonic emotions bij het consumeren van fictief 

en non-fictief entertainment. Hoogst waarschijnlijk zijn om die reden de resultaten van de 

regressieanalyses en T-toetsen bij het fictief entertainment, niet significant. Voor 

vervolgonderzoek zou de winst voor meer representativiteit liggen bij het specificeren van de 

steekproef. De steekproef zou zo getrokken moeten worden dat er respondenten worden 

verworven die het getoonde materiaal daadwerkelijk hebben gezien, door databestanden van 

bioscopen, streamplatformen of tv-zenders te raadplegen.     

 Daarnaast is het opmerkelijk dat meerdere respondenten niet alle vragen uit de 

vragenlijst hebben beantwoord. Uit de prominentieanalyse is naar voren gekomen dat minder 

respondenten de vragen over hedonic emotions hebben beantwoord. Deze vragen werden 

meestal aan het einde van de vragenlijst gesteld. Wellicht heeft de vragenlijst een iets te 

statische opbouw gehad, waardoor respondenten telkens dezelfde soort vragen kregen. 

Hierdoor kan er een sleur ontstaan waar respondenten de opbouw van de vragenlijst 

herkennen en minder motivatie ervaren om de vragenlijst af te maken. Als dit onderzoek zou 

worden herhaald, dan is het van belang dat er meer afwisseling in de opbouw van de 

vragenlijst is verwerkt.         

 Tot slot, zijn er nog enkele suggesties, aan de hand van dit onderzoeksrapport, voor 

vervolgonderzoek. Allereerst zijn er niet genoeg verschillende films onderzocht om over een 

verschil van fictief en non-fictief entertainment te kunnen spreken. Er zijn namelijk meerdere 

films die onder het genre fictie of non-fictie vallen. Om huidig onderzoek meer kracht te 
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geven zou er meer onderzoek gedaan moeten worden naar andere films. Voor deze studie zijn 

films gebruikt die adolescenten met eudaimonic motivations het liefst consumeren en in 

andere studies zijn beschreven als cognitief prikkelend. Daarmee zijn nog lang niet alle 

bestaande en komende films mee onderzocht. Naarmate er met behulp van kwalitatief 

onderzoek meer films zijn onderzocht, kan er een beter beeld worden geschetst over welke 

films, in de categorie fictief- of non-fictief, het liefst worden bekeken door adolescenten met 

eudaimonic motivations.          

 Naast het uitbreiden van het onderzoeksmateriaal, waarbij de opwekking van 

eudaimonic emotions door twee type filmgenres kan worden vergeleken, zou er in de 

toekomst ook gekeken moeten worden naar welk entertainment het psychologisch welzijn van 

adolescenten bevorderd. Uit voorgaande studie is naar voren gekomen dat het ervaren van een 

eudaimonic entertainment experiences ondersteuning kan bieden voor adolescenten met 

psychologische klachten, zoals depressies, stress- en angststoornissen (Janicke & 

Ramasubramanian, 2017).  Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar welk type 

entertainment deze gehele ervaring kan optimaliseren. Het uitvoeren van een longitudinaal 

kwalitatief onderzoek zou hiervoor het meest geschikt zijn, omdat respondenten in 

verschillende periodes van hun behandeling kunnen worden onderzocht. Op deze manier 

kunnen de mogelijke effecten van het consumeren van een bepaald type entertainment op de 

progressie van het psychologisch welzijn worden onderzocht. Met deze inzichten zou het 

eventueel mogelijk zijn om in de toekomst bepaald media-entertainment te gebruiken ter 

ondersteuning voor adolescenten met psychologische klachten. Vooral in deze tijd waar het 

merendeel van de jongeren onder behandeling is bij psycholoog, zou de maatschappij en zijn 

burgers baat hebben bij het voortzetten van deze wetenschappelijke kennis.  

  



20 

 

Referenties  
 Bartsch, A. & Hartmann, T. (2017). The Role of Cognitive and Affective Challenge in 
Entertainment Experience. Communication Research, 44(1), 29-53. 

 

 Bartsch, A. & Viehoff, R (2010). The Use of Media Entertainment and Emotional 
Gratification. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 2247-2255. 

 

 De Telegraaf. (2017). Millennials massaal naar psycholoog. Geraadpleegd op 
08/09/2017 via 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/28519063/__Millennials_en_masse_in_therapie__.html  

 

Huta, V. & Waterman, A., S. (2013). Eudaimonia and Its Distinction from Hedonia: 
Developing a Classification and Terminology for Understanding Conceptual and Operational 
Definitions. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1425-1456. 

 

IMDb (2017)a. Highest Rated Drama Feature Films With At Least 25000 Votes. 
Geraadpleegd op 16/11/2017 via 
http://www.imdb.com/search/title?genres=drama&sort=user_rating,desc&title_type=feature&
num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=1BA
APH2FWS9D0F2A9GA5&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_7 

 

IMDb (2017)b. Highest Rated Biography and Documentary Feature Films With At 
Least 25000 Votes. Geraadpleegd op 16/11/2017 via 
http://www.imdb.com/search/title?genres=biography&sort=user_rating,desc&title_type=featu
re&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=1
7NH8RNS1YXCDQQAKX4C&pf_rd_s=right-
6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_4  

 

Janicke, H., S. & Ramasubramanian, S. (2017) Spiritual Media Experiences, Trait 
Transcendence, and Enjoyment of Popular Films, Journal of Media and Religion, 16:2, 51-66, 
Doi: 10.1080/15348423.2017.1311122 

 

Oliver, M. B., & Bartsch, A. (2010). Appreciation as audience response: Exploring 
entertainment gratifications beyond hedonism. Human Communication Research, 36, 53–81. 
Doi:10.1111/j.1468-2958.2009. 01368.x 

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/28519063/__Millennials_en_masse_in_therapie__.html
http://www.imdb.com/search/title?genres=drama&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=1BAAPH2FWS9D0F2A9GA5&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_7
http://www.imdb.com/search/title?genres=drama&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=1BAAPH2FWS9D0F2A9GA5&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_7
http://www.imdb.com/search/title?genres=drama&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=1BAAPH2FWS9D0F2A9GA5&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_7
http://www.imdb.com/search/title?genres=biography&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=17NH8RNS1YXCDQQAKX4C&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_4
http://www.imdb.com/search/title?genres=biography&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=17NH8RNS1YXCDQQAKX4C&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_4
http://www.imdb.com/search/title?genres=biography&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=17NH8RNS1YXCDQQAKX4C&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_4
http://www.imdb.com/search/title?genres=biography&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=17NH8RNS1YXCDQQAKX4C&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_4


21 

 

Oliver, M. B., & Hartmann, T. (2010). Exploring the role of meaningful experiences in 
users’ appreciation of “good movies.” Projections, 4(2), 128–150. 
Doi:10.3167/proj.2010.040208. 

 

           Oliver, M. B., Hartmann, T., & Woolley, J. K. (2012). Elevation in response to 
entertainment portrayals of moral virtue. Human Communication Research, 38, 360–378. 

Doi:10.1111/j.1468-2958.2012.01427. x. 

 

Oliver, M. B., & Raney, A. A. (2011). Entertainment as pleasurable and meaningful: 
Identifying hedonic and eudaimonic motivations for entertainment consumption. Journal of 
Communication, 61, 984–1004. Doi:10.1111/j.1460-2466.2011. 01585.x 

 

 Rieger, D., Reinecke, L., Frischlich, L. & Bente, G. (2014). Media Entertainment and 
Well-Being Linking Hedonic and Eudaimonic Entertainment Experience to Media-Induced 
Recovery and Vitality. Journal Of Communication, 64(3), 456-478. 

 

 Van der Meer, E., Plantinga, L. & Toet, J. (2012). Kansen voor social media in 
(gezondheids)onderzoek. Tijdschrift Gezondheidswetenschappen. 90,4, pp 216–217. 
https://doi.org/10.1007/s12508-012-0083-z 

  

Vandromme, F. (2017). Hoe superverslavend zijn nieuwe technologieën? In: HUMO. 
Geraadpleegd op 06/09/2017 via http://www.humo.be/humo-archief/376985/hoe-
superverslavend-zijn-nieuwe-technologieen    

 

 Wirth, W., Hofer, M., & Schramm, H. (2012). Beyond pleasure: Exploring the 
eudaimonic entertainment experience. Human Communication Research, 38, 406–428. 
Doi:10.1111/j.1468-2958.2012. 01434.x 

 

 

https://doi.org/10.1007/s12508-012-0083-z
http://www.humo.be/humo-archief/376985/hoe-superverslavend-zijn-nieuwe-technologieen
http://www.humo.be/humo-archief/376985/hoe-superverslavend-zijn-nieuwe-technologieen


22 

 

Bijlage 1: De vragenlijst 
 

Q1 Beste deelnemer, 
             U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over media-entertainment 
gebruik. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten en uw deelname zal bijdragen 
aan een verbeterde kennis van het media-entertainment gebruik door adolescenten. 
Beantwoord de vragen alstublieft naar uw beste weten. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden.                                 
 Wilt u meer informatie over dit onderzoek, nu of in de toekomst, dan kunt u zich tot de 
verantwoordelijke van het onderzoek wenden, namelijk Julissa Zwemmer 
(julissa.zwemmer@student.uva.nl). Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich 
wenden tot het lid van de ASCoR Commissie Ethiek op het volgende adres: ASCoR 
Secretariaat, Commissie Ethiek, Universiteit van Amsterdam, Postbus 15793, 1001 NG 
Amsterdam; 020-5253680; ascor-secr-fmg@uva.nl. 
          Verder verklaar ik hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en 
methode van dit onderzoek. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik 
behoud daarbij het recht deze toestemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een 
reden op hoef te geven. Ik besef dat ik op ieder moment mag stoppen met dit 
onderzoek.                        
 Indien onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, 
of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig anoniem gebeuren. Mijn 
persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij ik hiervoor van tevoren 
uitdrukkelijke toestemming heb verleend.                   
  Door hieronder “Mee eens” te kiezen, erken ik dat ik bovenstaande tekst begrijp en 
akkoord ga met deelname aan dit onderzoek. 

o Mee eens (1)  

o Niet mee eens (2)  
 

Skip To: End of Survey If Beste deelnemer, U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over media 
ente... = Niet mee eens 
 

 

Q2 Wat is uw geslacht? 

o Man (1)  

o Vrouw (2)  

o Anders (3)  
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Q3 Wat is uw hoogste genoten opleiding? 

o Lager beroepsonderwijs (LBO/VMBO) (1)  

o Hoger algemeen voorbereiden, wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO) (2)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (3)  

o Hoger beroepsonderwijs (hbo) (4)  

o Wetenschappelijk onderwijs (WO) (5)  

o Anders, namelijk (6) ________________________________________________ 
 
 

 

Q4 Wat is uw leeftijd? 

o Ik ben jonger dan 18 jaar (1)  

o Ik ben tussen de 18 en 35 jaar (2)  

o Ik ben boven de 35 jaar (3)  
 

Skip To: End of Survey If Wat is uw leeftijd? = Ik ben jonger dan 18 jaar 
 

 

Q5 Bent u gelovig? Zo ja, welk geloof beoefent u? 

o Nee (1)  

o Christendom (2)  

o Islam (3)  

o Hindoeïsme (4)  

o Anders (5)  
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Q6 Bent u een student?    

o Nee (1)  

o Ja (2)  
 
 

Q7 De volgende vragen zullen gaan over uw media-entertainment gebruik, hierbij kunt u 
denken aan het kijken van films en series op verschillende platformen. 
 
Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre u het hiermee eens bent. 
 
 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens 
(6) 

Geheel 
mee 

eens (7) 

Ik vind films en series 
leuk die mijn blik op de 

wereld uitdagen. (1)  o  o  o  o  o  o  o  
Ik vind films en series 

leuk die mij laten 
reflecteren op het 

leven. (2)  
o  o  o  o  o  o  o  

Ik vind films en series 
leuk die zich focussen 

op betekenisvolle 
menselijke situaties. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
Films en series die 

gaan over mensen die 
opzoek zijn naar het 

doel in het leven doen 
raken mij. (4)  

o  o  o  o  o  o  o  
Ik vind films en series 
leuk die een diepere 
boodschap willen 

overdragen (5)  
o  o  o  o  o  o  o  
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Q8 De volgende vragen zullen over specifieke films gaan.  
 
Welke van onderstaande films heeft u gezien?  
Om uw geheugen op te frissen kunt u de trailer van de film bekijken. 
 

▢ Into the Wild (1)  

▢ The Shawshank Redemption (2)  

▢ The Godfather (3)  

▢ Forrest Gump (4)  

▢ The Intouchables (5)  

▢ Geen van allen (6)  
 

Skip To: Q11 If De violence vragen zullen over specifieke films gaan.  Welke van onderstaande films heeft u 
gezie... = Geen van allen 
 

 

Q9 Geef aan welke film u het meest is bijgebleven. 

▼ ---- (6) ... The Intouchables (5) 
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Q10 Houdt dezelfde film in gedachte bij het antwoorden van de volgende vragen.  
Geef aan in hoeverre de uitspraken bij u van toepassing zijn. 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee eens 

(5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee eens 

(7) 

Ik vond de 
film 

betekenisvol. 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  
De film lokte 
bij mij uit om 
over het leven 
na te denken. 

(2)  
o  o  o  o  o  o  o  

De film heeft 
mij emotioneel 

geraakt. (3)  o  o  o  o  o  o  o  
 

 
 

 

Q11 Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre u het hiermee eens bent.   
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Tijdens het of na het kijken van de film voelde ik mij......   
  

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee eens 

(5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee eens 

(7) 

geïnspireerd. 
(1)  o  o  o  o  o  o  o  

empathisch. (2)  o  o  o  o  o  o  o  
hoopvol. (3)  o  o  o  o  o  o  o  

instaat tot 
zelfreflectie. (4)  o  o  o  o  o  o  o  

dankbaar. (5)  o  o  o  o  o  o  o  
ontdaan. (6)  o  o  o  o  o  o  o  

vol 
verwondering. 

(7)  o  o  o  o  o  o  o  
gezegend. (8)  o  o  o  o  o  o  o  
bereid om te 
vergeven. (9)  o  o  o  o  o  o  o  

vol leven. (10)  o  o  o  o  o  o  o  
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Q12 Tijdens het of na het kijken van de film voelde ik mij...... 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee 

eens (7) 

prettig (1)  o  o  o  o  o  o  o  
blij (2)  o  o  o  o  o  o  o  

vrolijk (3)  o  o  o  o  o  o  o  
jolig (4)  o  o  o  o  o  o  o  

onbezorgd 
(5)  o  o  o  o  o  o  o  

tevreden 
(6)  o  o  o  o  o  o  o  

vermaakt 
(7)  o  o  o  o  o  o  o  

enthousiast 
(8)  o  o  o  o  o  o  o  

voldaan 
(9)  o  o  o  o  o  o  o  

ontspannen 
(10)  o  o  o  o  o  o  o  

gelukkig 
(11)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 
 

 

Q13 De volgende vragen zullen over specifieke documentaires gaan.   
    
Welke van onderstaande films heeft u gezien?    
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Om uw geheugen op te frissen kunt u de trailer van de film bekijken.   
    

▢ Before the Flood (1)  

▢ Human (2)  

▢ I Am Not Your Negro (3)  

▢ Inside Job (4)  

▢ Supersize Me (5)  

▢ Geen van allen (6)  
 

Skip To: Q29 If De volgende vragen zullen over specifieke documentaires gaan.    Welke van onderstaande films 
hee... = Geen van allen 
 

 

Q14 Geef aan welke film u het meest is bijgebleven. 

▼ ---- (6) ... Super Size Me (5) 
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Q15 Houdt dezelfde film in gedachte bij het antwoorden van de volgende vragen.  
Geef aan in hoeverre de uitspraken bij u van toepassing zijn. 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee eens 

(5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee eens 

(7) 

Ik vond de 
film 

betekenisvol. 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  
De film lokte 
bij mij uit om 
over het leven 
na te denken. 

(2)  
o  o  o  o  o  o  o  

De film heeft 
mij emotioneel 

geraakt. (3)  o  o  o  o  o  o  o  
 

Q16 Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre u het hiermee eens bent.   
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Tijdens het of na het kijken van de film voelde ik mij......   
  

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens 
(6) 

Geheel 
mee 

eens (7) 

geïnspireerd. 
(1)  o  o  o  o  o  o  o  

empathisch. 
(2)  o  o  o  o  o  o  o  

hoopvol. (3)  o  o  o  o  o  o  o  
instaat tot 

zelfreflectie. 
(4)  o  o  o  o  o  o  o  

dankbaar. (5)  o  o  o  o  o  o  o  
ontdaan. (6)  o  o  o  o  o  o  o  

vol 
verwondering. 

(7)  o  o  o  o  o  o  o  
gezegend. (8)  o  o  o  o  o  o  o  
bereid om te 
vergeven. (9)  o  o  o  o  o  o  o  

vol leven. 
(10)  o  o  o  o  o  o  o  
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Q17 Tijdens het of na het kijken van de film voelde ik mij...... 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

onees 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee eens 

(7) 

prettig (1)  o  o  o  o  o  o  o  
blij (2)  o  o  o  o  o  o  o  

vrolijk (3)  o  o  o  o  o  o  o  
jolig (4)  o  o  o  o  o  o  o  

onbezorgd 
(5)  o  o  o  o  o  o  o  

tevreden 
(6)  o  o  o  o  o  o  o  

vermaakt 
(7)  o  o  o  o  o  o  o  

enthousiast 
(8)  o  o  o  o  o  o  o  

voldaan 
(9)  o  o  o  o  o  o  o  

ontspannen 
(10)  o  o  o  o  o  o  o  

gelukkig 
(11)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 
 

 

Q18 De volgende vragen zullen over specifieke verfilmde bibliografieën gaan.  
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Welke van onderstaande films heeft u gezien?  
Om uw geheugen op te frissen kunt u de trailer van de film bekijken. 

▢ The Wolf of Wallstreet (1)  

▢ American Sniper (2)  

▢ Geen van beide (3)  
 

Skip To: End of Survey If De volgende vragen zullen over specifieke biografieën gaan.    Welke van onderstaand... 
= Geen van beide 
 

 

Q19 Geef aan welke film u het meest is bijgebleven. 

▼ ---- (6) ... American Sniper (2) 

 
 

Q20 Houdt dezelfde film in gedachte bij het antwoorden van de volgende vragen.  
 
Geef aan in hoeverre de uitspraken bij u van toepassing zijn. 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

oneens 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee 

eens (7) 

Ik vond de 
film 

betekenisvol. 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  
De film 

lokte bij mij 
uit om over 
het leven na 
te denken. 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

De film 
heeft mij 

emotioneel 
geraakt. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q21  
Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre u het hiermee eens bent.   
    
Tijdens het of na het kijken van de film voelde ik mij......   
  

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

onees 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens 
(6) 

Geheel 
mee 

eens (7) 

geïnspireerd. 
(1)  o  o  o  o  o  o  o  

empathisch. 
(2)  o  o  o  o  o  o  o  

hoopvol. (3)  o  o  o  o  o  o  o  
instaat tot 

zelfreflectie. 
(4)  o  o  o  o  o  o  o  

dankbaar. (5)  o  o  o  o  o  o  o  
ontdaan. (6)  o  o  o  o  o  o  o  

vol 
verwondering. 

(7)  o  o  o  o  o  o  o  
gezegend. (8)  o  o  o  o  o  o  o  
bereid om te 
vergeven. (9)  o  o  o  o  o  o  o  

vol leven. 
(10)  o  o  o  o  o  o  o  
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Q22 Tijdens het of na het kijken van de film voelde ik mij...... 

 

Geheel 
mee 

oneens 
(1) 

Mee 
oneens 

(2) 

Beetje 
mee 

onees 
(3) 

Neutraal 
(4) 

Beetje 
mee 

eens (5) 

Mee 
eens (6) 

Geheel 
mee eens 

(7) 

prettig (1)  o  o  o  o  o  o  o  
blij (2)  o  o  o  o  o  o  o  

vrolijk (3)  o  o  o  o  o  o  o  
jolig (4)  o  o  o  o  o  o  o  

onbezorgd 
(5)  o  o  o  o  o  o  o  

tevreden 
(6)  o  o  o  o  o  o  o  

vermaakt 
(7)  o  o  o  o  o  o  o  

enthousiast 
(8)  o  o  o  o  o  o  o  

voldaan 
(9)  o  o  o  o  o  o  o  

ontspannen 
(10)  o  o  o  o  o  o  o  

gelukkig 
(11)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 
 

Bedankt voor uw deelname! 
 
Vergeet niet op de knop rechts onderaan te klikken, om je antwoorden op te slaan. 
Heb je deze survey gevonden via surveystudent.nl?  
Dan is dit het codewoord 5a0abdd24cbf2 om je credit te claimen. 

End of Block: Default Question Block 
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