
Rookmelders redden levens: dus waarom niet?

Gedrag beïnvloeden door inzicht 
in motieven en weerstanden



Even voorstellen..

 Gedragsonderzoeker Interpolis

 Promovenda TU/e

 Preventiegedrag (brand, inbraak, waterschade)

 Verkeerveiligheid

 pcp.Jansen@interpolis.nl

“Je kunt gedrag pas veranderen als je het begrijpt.”



Wat is het doelgedrag?

kopen ophangen testen
batterij 

vervangen

70% heeft rookmelder

45% heeft werkende rookmelder

35% heeft werkende rookmelder 

en op juiste plek

(IFV, 2015)



Wat is het doelgedrag?

kopen ophangen testen
batterij 

vervangen



Gewogen % (n = 525)

Heeft u een of meerdere 

rookmelders?

Ja 76%

Nee, maar wel in verpakking 7%

Nee 17%

Weet niet 1%

Functioneren uw rookmelders? Ja, allemaal 92%

Nee, niet allemaal 6%

Allemaal niet 0%

Weet niet 2%

Wanneer heeft u uw 

rookmelders voor het laatst 

getest?

Afgelopen week 10%

Afgelopen maand 31%

Laatste 6 maanden 29%

Laatste jaar 10%

Meer dan 1 jaar geleden 9%

Nog nooit getest 12%
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Gewogen % (n = 525)

Intentie rookmelder kopen Ja 15%

Intentie rookmelder testen Ja 66%

Intentie batterij vervangen Ja 56%



Protection Motivation Theory
Rogers, 1975; 1983

Risicoperceptie

Kans op het risico

Ernst van het risico

Motivatie Preventiegedrag

Handelingsperspectief

Verwachte effectiviteit

Verwachte kosten

Self-efficacy



Wat zeggen mensen zelf?

Primaire factoren

 Brand overkomt mij niet

 Mensen zijn niet bezig met brand / rookmelders

 Een rookmelder is niet nodig

 Een rookmelder is irritant (onverklaarbaar piepen, vals alarm)



Wat zeggen mensen zelf?

Secundaire factoren

 Ik weet niet hoe

 Ik weet niet waar

 Ik weet niet welke

 Kosten



Wat bepaalt of mensen wel of geen rookmelders hebben/ willen? 



kans

top of mind

bekendheid

sociale norm -

vinden

irritatie

sociale norm -

doen
prijs

lelijk

ontkenning

wishful thinking

kennis

voordelen

moeite

ernst
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rookmelder self-efficacy
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Mensen met 
rookmelders
denken dat:

Mensen zonder
rookmelders 
denken dat:

Werkelijkheid

55% heeft in Nederland 

een rookmelder

59% van belangrijke 

personen heeft een 

rookmelder

44% heeft in Nederland 
een rookmelder

31% van belangrijke 
personen heeft een 
rookmelder

76% van de 
Nederlanders heeft een 
rookmelder



Interventies





Interventie obv
onderzoek descriptieve norm

self-efficacy verhogen 

verwachtte irritatie wegnemen

duidelijke handelingsperspectief

kennis verhogen



voordelen rookmelders

kans op brand

ernst van brand

voordelen rookmelders

Interventie zoals 
gebruikelijk 



CTR 47% 41% 37%

Koop % 9%* 4% 1%

Koop # 25 7 1
n=310

* p=.007 (A vs C)

Resultaten



Take away

• Theorie biedt handvaten voor gedragsverandering.

• Maar als je echt gedrag wil veranderen is per doelgedrag aanvullend onderzoek nodig!

• Mensen hebben geen rookmelders omdat zij:

o Niet bezig zijn met brand/ rookmelders

o Niet weten hoe en waar ze deze moeten ophangen

o Denken dat het ophangen hen veel moeite kost

o Bang zijn dat rookmelders ongewenst afgaan

o Denken dat andere mensen ook geen rookmelders hebben

o Denken dat andere mensen dit niet van hen verwachten

 deze factoren adresseren in een interventie


