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Opgave 2  Onderzoek naar berichtgeving over het rookverbod 

Bij deze opgave horen tekst 4 en tabel 1 uit het bronnenboekje.  

Inleiding 
Op 1 juli 2008 werd in Nederland het rookverbod in de horeca ingevoerd. 
Onderzoek onder rokers heeft uitgewezen dat in Nederland het 
rookverbod in cafés en restaurants slecht wordt nageleefd, zeker 
vergeleken met andere Europese landen. “Uit een studie naar de invloed 
van de berichtgeving over roken rond de invoering van rookverboden in 
de Verenigde Staten bleek dat de krantenberichtgeving samenhing met de 
mening van krantenlezers over het rookverbod (...). Ook in Nederland 
bleek de krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca samen te 
hangen met het draagvlak voor het rookverbod.” 1)  
In tekst 4 staan enige resultaten die de onderzoekers hebben gevonden 
over de berichtgeving in Nederland. Ook staat in tekst 4 een 
verantwoording van de onderzoekers over de opzet van hun onderzoek. 

Lees de regels 1 tot en met 32 van tekst 4 en maak gebruik van tabel 1. 
In de regels 16-20 van tekst 4 staan de namen van dagbladen die 
gekozen zijn voor de selectie van krantenartikelen over het rookverbod in 
de horeca. 
Veronderstel dat de onderzoekers menen dat de gekozen dagbladen 
representatief zijn voor het totale aanbod van Nederlandse dagbladen. 

2p 7 Geef daarvoor twee argumenten. 
Maak in je argumentatie gebruik van het onderscheid tussen soorten 
dagbladen. 

Maak gebruik van tekst 4. 
Wetenschappelijk onderzoek moet onder andere voldoen aan de eis van 
betrouwbaarheid.  

2p 8 Leg uit hoe de onderzoekers de betrouwbaarheid van hun onderzoek 
hebben geprobeerd te vergroten. Betrek in je antwoord de definitie van 
het begrip betrouwbaarheid bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

noot 1 bron: Nagelhout, G.E., Van den Putte, B., De Vries, H., & Willemsen, M.C. (2011). 
Krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca. Een inhoudsanalyse.  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, afl. 3, p. 5. 
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Opgave 2  Onderzoek naar berichtgeving over het rookverbod 

tekst 4 

Resultaat 
Hoewel het rookverbod in de horeca 
is ingevoerd om horecamedewerkers 
te beschermen tegen gezondheids-
schade door meeroken, gaat de 
krantenberichtgeving meer over de 5 

economische aspecten (59%) en het 
verzet tegen het rookverbod (46%) 
dan over de gezondheidsaspecten 
(22%). De berichtgeving in Neder-
landse kranten is meer negatief dan 10 

positief over het rookverbod in de 
horeca.  

Methode 

Selectie artikelen 
Voor deze studie is de kranten-
berichtgeving over het rookverbod in 15 

de horeca bestudeerd van De 
Telegraaf en de Volkskrant, Metro en 
Sp!ts, De Gelderlander en de 
grootste regionale editie van AD -
Rotterdams Dagblad. Artikelen uit 20 

deze kranten die verschenen zijn van 
maart 2008 tot en met april 2009 zijn 
opgevraagd door middel van de 
krantendatabase Lexis Nexis. 
Artikelen over het rookverbod in de 25 

horeca zijn geselecteerd met behulp 
van een zoeksleutel met begrippen 
die zijn gerelateerd aan roken (zoals 
roken, roker, sigaret en shag) en het 
rookverbod in de horeca (zoals 30 

horeca, café, rookbeleid, rookverbod, 
rookvrij). (…) 

Codering artikelen 
Alle 1086 artikelen werden ge-
codeerd op toon en thematiek door 
twee codeurs. Een derde codeur 35 

werd toegevoegd als er geen over-
eenkomst was tussen de eerste twee 
codeurs. De artikelen waarbij drie 
codeurs een verschillende codering 
hadden, werden niet meegenomen in 40 

de analyses. Er bleven 1041 
artikelen over voor de analyses.

bron: Nagelhout, G.E., Van den Putte, B., De Vries, H., & Willemsen, M.C. 
   (2011). Krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca.  
   Een inhoudsanalyse. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap,  
   afl. 3, p. 7. 
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tabel 1  

Oplagen dagbladen in 2011 

Titels Totaal 2011
AD1) 432.504
Barneveldse Krant 11.270 
BN/DeStem 109.800
Brabants Dagblad 125.662 
Dagblad De Limburger 124.431 
Dagblad van het Noorden 131.193 
Eindhovens Dagblad 105.244 
Het Financieele Dagblad 63065 
Friesch Dagblad 15.763 
De Gelderlander 144.937 
De Gooi- en Eemlander 26.261 
Haarlems Dagblad Kombinatie 38.674 
Leeuwarder Courant 89.145 
Leidsch Dagblad 31.674 
Limburgs Dagblad 41.736 
Nederlands Dagblad 29.289 
Noordhollands Dagblad 133.943 
NRC Handelsblad 200.381 
nrc.next 82.301
Het Parool 82.669 
PZC 53.766
Reformatorisch Dagblad 52.763 
de Stentor 125.749 
De Telegraaf 626.943 
Trouw 104.561
De Twentsche Courant Tubantia 111.690 
de Volkskrant 263.747 
Totaal landelijke dagbladen 1.855.554 
Totaal regionale dagbladen 1.503.607 
Totaal dagbladen 3.359.161 

gratis titels 
Almere vandaag 76.449 
Metro 442.875
Sp!ts 362.071 

noot 1 Het AD kent naast een landelijke versie zeven regionale titels, waaronder de  
 Rotterdamse Courant. 
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