
Voorlichtingscampagnes die mensen gezonder zouden moeten maken, hebben meestal een bescheiden effect. Anti-

alcoholcampagnes reduceren het drankgebruik bijvoorbeeld niet. Maar voorlichting over roken heeft het roken 

duidelijk teruggedrongen. Het stimuleren van gezond eten en meer lichaamsbeweging komt alleen aan bij mensen die 
daar toch al gemotiveerd voor zijn. 

Soms hebben campagnes zelfs een tegengesteld effect. Dat schrijven drie Australische en Amerikaanse gedrags- en 

communicatieonderzoekers in een vandaag online gepubliceerd artikel in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift 

The Lancet. Al het onderzoek naar massamediacampagnes van de laatste decennia is daarin samengevoegd en 
gewogen. 

Een televisiecampagne met tegengesteld effect vond plaats in 1989. Hij was bedoeld om Amerikaanse jongeren ervan 

te doordringen dat het verstandiger is om niet te gaan roken. Kinderen en pubers, vooral de 10- tot 12-jarigen, die de 

tv-spots vaak zagen, hadden achteraf concretere plannen om wél te gaan roken, maten onderzoekers. De campagne was 

een initiatief van en betaald door tabaksfabrikant Philip Morris. Onderzoekers analyseerden achteraf dat de campagne 

eigenlijk als enige argument tegen het jeugdroken had dat teenagers en pubers niet horen te roken. En dat roken vooral 
een activiteit voor ouderen is. Dat maakte roken juist aantrekkelijk. 

De auteurs van het overzichtsartikel in The Lancet benadrukken dat massacampagnes zelden effect hebben als ze niet 

tegelijkertijd worden ondersteund door diensten of producten. Ze schrijven dat campagnes vooraf getoetst moeten 
worden op hun effect. 

In Nederland is het preventiebeleid al redelijk aangepast. In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) die dit 

voorjaar uitkwam staat: 'Het alcoholbeleid van de afgelopen jaren heeft niet geleid tot een duidelijke afname van het 

aantal jongeren dat alcohol drinkt of van het aantal volwassenen dat overmatig alcohol drinkt.' In 2007 is daarom 

aangekondigd dat de leeftijd waarop mensen alcohol mogen kopen, verder omhooggaat, dat het aantal verkooppunten 

wordt gereduceerd en de openingstijden beperkt. Langlopende campagnes worden niet meer gevoerd, wel kortdurende 
interventies. Zoals op campings waar veel drinkende pubers komen. 

 


