17.04.2020

“Aaah wat leuk schat”. Een conversatieanalytisch
onderzoek naar empathische reacties op
WhatsApp
“Aaah how nice honey”. A conversation analytic study of empathic responses in
WhatsApp-messaging

Sleutelwoorden: WhatsApp, online interactie, empathie, kennisclaim en
conversatieanalyse

Sanne Knook
S4351223
Begeleider: dr. W. Stommel
Tweede lezer: dr. B.C. Planken
Communicatie en Beïnvloeding
Faculteit der Letteren
Radboud Universiteit Nijmegen
Aantal woorden: 12.410

1

Samenvatting
Sociale interactie is het fundament van het sociale leven. Het is het primaire medium waarmee
culturen worden overgedragen, relaties worden onderhouden en allerlei sociale structuren
worden gereproduceerd (Goodwin & Heritage 1990). Een component van sociale interactie is
empathie. In mondelinge interacties bestaan er verschillende bronnen die gebruikt kunnen
worden om empathie te tonen, zoals gezichtsuitdrukkingen en antwoordkreten maar ook talige
constructen als het geven van verschillende soorten beoordelingen (Heritage, 2011). Inmiddels
vindt een groot deel van alle sociale interactie via WhatsApp plaats, maar we weten nog niet
wat dit betekent voor hoe we empathie communiceren.
Deze scriptie gaat over de vraag hoe vaak, op welke momenten en hoe (qua ontwerp en
qua handelingen) we op WhatsApp empathie uiten. In het onderzoek zijn 20
WhatsAppgeschiedenissen geanalyseerd, bestaande uit een totaal van 28.402 posts. Het
grootste deel van de posts (90%) bestond uit gesprekken tussen vrienden, afkomstig uit de
persoonlijke kring van de onderzoeker. Over deze data worden de conclusies getrokken. De
overige posts zijn afkomstig uit gesprekken tussen gezinshuisouders en biologische ouders van
uithuisgeplaatste kinderen verzameld door de Christelijke Hogeschool Ede. Deze data bleken
minder bruikbaar voor huidige analyse.
Middels conversatieanalyse (Ten Have, 2006) zijn de onderliggende structuren en de
mogelijke invloeden van het medium op de interactie blootgelegd. De analyse toont aan dat
6% van dagelijkse interactie tussen vrienden uit empathische sequenties (rapportages van
persoonlijke ervaringen en de empathische reacties) bestaat. Op persoonlijke ervaringen wordt
voornamelijk gereageerd middels een antwoordkreet (70%), die ingezet wordt als een
voorlopig affiliatieve respons en de weg vrijmaakt voor een uitbreiding van de sequentie.
Afhankelijk van de valentie van de gerapporteerde ervaring en de kennisclaim van de
ontvanger wordt de antwoordkreet opgevolgd door een beoordeling (54%) of een vraag (23%).
Heeft de ontvanger nog niet voldoende kennis en/of is de rapportage beladen, dan stelt de
ontvanger eerst vragen om vervolgens alsnog de situatie te beoordelen. Dit betekent dat
deelnemers zich in WhatsAppgesprekken aan een bepaalde orde met betrekking tot empathie
houden, waarbij het kennisniveau zorgt voor rechten om een situatie te beoordelen.
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Aanleiding
WhatsAppen is op de dag van vandaag de normaalste zaak van de wereld. Geschat wordt dat
er dagelijks 55 miljard WhatsAppberichten gestuurd worden door ruim 1,5 miljard gebruikers
wereldwijd (Meredith, 2019). Voor de meeste individuen, maar ook leden van specifieke
groepen zoals klasgenoten, ouders op school en collega’s gaat de voorkeur uit naar WhatsApp
als communicatiemiddel (Flores-Salgado, 2018). In Nederland telde WhatsApp begin 2020
ruim 12 miljoen1 actieve gebruikers; dat is 70% van de gehele bevolking2.
WhatsAppcommunicatie is een vorm van Computer Mediated Communication (CMC)
waarbij interacties online tot stand komen door middel van tekstuele posts. Het is ook mogelijk
om spraakberichten, emoji’s, foto’s, video’s en GIFs te versturen. Toch wordt de voorkeur
gegeven aan communiceren via tekst (Crystal, 2006 in Flores-Salgado, 2018).
WhatsAppinteractie maakt een groot deel uit van alle sociale interactie. De
voornaamste reden voor het gebruik van WhatsApp is het onderhouden van relaties met
vrienden en familie (Church, 2013). In het onderhouden en aangaan van nieuwe relaties is het
tonen van empathie een van de belangrijkste elementen (Hoffman, 2000; Heritage, 2011). In
mondelinge interactie zijn er verschillende verbale en non-verbale handelingen
(gezichtsuitdrukkingen en gebaren) waarmee gespreksdeelnemers empathie kunnen uiten
(Kupetz, 2014). Een groot deel van deze middelen is in tekstuele interactie niet beschikbaar.
Conversatieanalytisch onderzoek naar empathie onderscheidde vijf verschillende bronnen
waarmee gespreksdeelnemers empathische momenten kunnen faciliteren , namelijk:
antwoordkreten, waarnemersreacties, ondergeschikte beoordelingen, parallelle beoordelingen
en ondersteunende vragen (Heritage, 2011). Het is vooralsnog onduidelijk of deze bronnen op
WhatsApp ook empathisch gebruikt worden.
Ondanks dat het gebruik van het medium wereldwijd blijft toenemen, is de organisatie
van interacties op WhatsApp nog maar in beperkte mate onderzocht (Petitjean, 2017). Recent
onderzoek laat zien dat het managen van CMC erg uitdagend is: gesprekspartners hebben geen
toegang tot de productie van posts maar alleen tot de definitieve versie (Garcia & Jacobs, 1999)
en er lijkt geen logische sequentiële organisatie te bestaan (Meredith, 2019). De uitdagingen in
gespreksorganisatie hangen samen met de technologische mogelijkheden van het medium. Het
doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe vaak, op welke momenten en hoe (qua ontwerp en
qua handelingen) we empathie uiten op WhatsApp.
1
2

https://www.statista.com/statistics/880842/number-of-whatsapp-users-in-the-netherlands/ (opgezocht op 9/3/2020)
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/01/bevolking-groeit-naar-ruim-17-4-miljoen-inwoners (opgezocht op 9/3/2020)
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Theoretisch kader
Empathie
Verschillende aspecten spelen een rol bij het creëren en in stand houden van relaties (Hoffman,
2000, Siegel 2015). Een van de belangrijkste aspecten is het tonen van empathie (Durkheim
1915, Heritage, 2011 en Kupetz, 2014). Empathie is het tonen van begrip voor andermans
situatie, ervaring, perspectief en/of gevoel en het communiceren daarvan, zodat de ander zich
begrepen voelt (Coulehan, et al., 2001). Empathie is een fundamenteel middel dat ons in staat
stelt contact te maken met anderen, in te schatten wat een ander denkt of voelt en om de
emotionele toestand van iemand anders te ‘voelen’ (Siegel, 2012). Volgens Hoffman (2000) is
empathie de lijm die het sociale leven mogelijk maakt. Empathie wordt onderzocht vanuit
verschillende disciplines. In de sociale psychologie wordt empathie gezien als een eigenschap
of vaardigheid die gemeten kan worden aan de hand van zelfbeoordelingen op Likert-schalen
of door middel van observaties (Gerdes, Segal & Lietz, 2010). De neurowetenschap behandelt
empathie als een cognitieve toestand die aan de hand van hersenactiviteit kan worden
onderzocht (Gerdes, Segal, & Lietz, 2010). Deze studies vertellen niets over hoe empathie
daadwerkelijk wordt vormgegeven in dagelijkse interactie. In mondelinge communicatie wordt
empathie getoond door middel van verschillende non-verbale cues en verbale cues, zoals
notificaties, evaluaties, bevestigingen, samenvattingen maar ook gezichtsuitdrukkingen
(Kupetz, 2014). Heritage (2011) heeft aan de hand van conversatieanalytische methoden
uiteengezet hoe empathie in dagelijkse mondelinge interacties gecommuniceerd wordt.

Empathische reacties in mondelinge conversaties
In een gesprek wordt een empathische reactie uitgelokt zodra een verteller een persoonlijke
ervaring – en de gerelateerde effecten daarvan – deelt (Heritage, 2011). Bij het delen van een
persoonlijke ervaring of gevoel schept de verteller de verwachting dat de ontvanger de
evaluatie en de betekenis van de gerapporteerde ervaring zal bevestigen. Als aan deze
verwachting wordt voldaan, affilieert de ontvanger zich met de gerapporteerde ervaring en zal
een moment van empathische verbinding ontstaan (Heritage, 2011). Een ontvanger kan ‘het
empathische moment’ ook vermijden of afwijzen. Heritage (2011) beschrijft vijf soorten
empathische reacties om het empathische moment te creëren, te vermijden of af te wijzen,
namelijk: antwoordkreten, waarnemersreacties, ondergeschikte beoordelingen, parallelle
beoordelingen en ondersteunende vragen.
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Antwoordkreten (response cries) zijn het meest empathisch. Door middel van
antwoordkreten komen ontvangers dichter bij de ervaren emoties van de verteller. Ze zijn
effectief doordat de ‘kreet’ niet direct ingaat op de gerapporteerde ervaring en daardoor geen
onderscheid maakt tussen de inhoud en de evaluatie van de gerapporteerde ervaring. Tevens
maakt de kreet geen onderscheid in de gevoelens die de ervaring bij de verteller losmaakt(e)
en de gevoelens die de rapportage bij de ontvanger los maakt (Heritage, 2011). Voorbeelden
van antwoordkreten zijn: oh en ah.
Waarnemersreacties (observer response) zoals “ik zie het helemaal voor me” en
ondergeschikte beoordelingen (subjunctive assessments) zoals “dat zou echt fantastisch zijn”
vermijden een empathisch moment. Waarnemersreacties zijn reacties waarbij de ontvanger
‘denkbeeldige toegang vordert tot de gerapporteerde ervaring maar zichzelf als toeschouwer
positioneert’ (p. 7). Middels deze manier van reageren plaatst de ontvanger zich in het moment
met de verteller, maar blijft hij/zij er als toeschouwer buiten staan. Ondergeschikte
beoordelingen zijn reacties ‘die suggereren dat als de ontvanger hetzelfde zou meemaken,
hij/zij zich hetzelfde zou voelen’ (p. 7). De ontvanger laat zien dat ondanks hij/zij de ervaring
zelf nooit heeft meegemaakt, hij/zij het zich wel kan voorstellen.
Parallelle beoordelingen (parallel assessments) en ondersteunende vragen (ancillary
questioning) wijzen empathische momenten af. Parallelle beoordelingen zijn reacties waarbij
de ontvanger ‘zich focust op een bepaald deel van de gerapporteerde ervaring middels het
beschrijven van een soortgelijke maar minder bijzondere ervaring of voorkeur’ (p. 7). De
ontvanger ondersteunt de gerapporteerde ervaring zonder erop in te gaan door een eigen
ervaring te rapporteren. Tot slot zorgen ondersteunende vragen voor een volledige afwijzing
van het empathische moment doordat de ontvanger niet in gaat op de gerapporteerde ervaring
maar een vraag stelt over een ander (eventueel gerelateerd) onderwerp. Door deze ‘refocusing’
(Maynard, 1980), bepaalt de ontvanger de richting en eventueel het nieuwe onderwerp van het
gesprek waarmee hij/zij het gesprek naar eigen hand zet.

Empathische reacties op (beladen) vertellingen
De door Heritage (2011) onderscheidden reacties om momenten van empathische eenwording
te faciliteren, zijn onderzocht in verschillende contexten. Zo onderzocht Kupetz (2014) de
verschillende empathische reactiemogelijkheden op rapportages van beladen persoonlijke
ervaringen (affect laden tellings) in Duitse alledaagse conversaties. Kupetz (2014) vond, in
overeenstemming met Heritage (2011), dat empathie uitgedrukt kon worden middels een
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antwoordkreet of door het stellen van vragen. In haar analyse kwam ze ook nog andere soorten
reacties tegen, namelijk: gezichtsuitdrukkingen, uitdrukkingen met mentale werkwoorden,
formulations en ‘tweede verhalen’. Gezichtsuitdrukkingen werden ingezet om aan de verteller
te laten merken dat de ontvanger oplet en ‘in’ het moment is met de verteller (Kupetz, 2014).
De antwoordkreet bleek onderdeel te zijn van de empathische combinatie:
antwoordkreet + beoordeling (Kupetz, 2014). De antwoordkreet heeft drie belangrijke functies.
Ten eerste geeft de antwoordkreet aan informatie te hebben ontvangen. Ten tweede kan de
antwoordkreet, afhankelijk van het ontwerp, een algemene emotie overbrengen. Oh wordt vaak
gebruikt om verassing aan te geven en ah om medeleven te tonen in een reactie op slecht nieuws
(Reber, 2012; Couper-Kuhlen, 2012). Het verschil in betekenis ligt in de toon waarmee de kreet
geproduceerd worden. Ten derde maakt de antwoordkreet de weg vrij voor een beoordeling,
die duidelijk maakt dat de informatie wordt begrepen (Goffman, 1978; Pomerantz, 1984;
Golato, 2010). Goodwin en Goodwin (1987) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het
proces van beoordelen. Zij vonden dat beoordelingen cruciale handelingen zijn waarmee
gespreksdeelnemers overeenstemming bereiken over en begrip tonen voor de gebeurtenissen
waar ze het over hebben. Binnen een gesprek zijn beoordelingen een belangrijk hulpmiddel dat
een bepaalde interpretatie van de context bieden. Deze interpretatie wordt gebruikt voor de
analyse en begrip van daaropvolgende uitingen en handelingen (talk and action).
Beoordelingen zorgen voor de interactieve organisatie van, onder andere, affectie en het tonen
emotie (Goodwin & Goodwin, 1987). Heritage (2011) doet in zijn analyse van empathische
reacties geen uitspraken over beoordelingen. Zijn analyse impliceert dat slechts de
antwoordkreet zorgt voor empathische eenwording tussen gespreksdeelnemers.
Door vragen te stellen krijgt de verteller meer ruimte om zijn/haar verhaal te doen,
waardoor de ontvanger de situatie beter begrijpt (Kupetz 2014). Het stellen van vragen heeft
daardoor een empathische werking. Deze interpretatie van vragen stellen verschilt van die van
Heritage (2011) over de ondersteunende vragen. Volgens hem worden vragen gesteld in plaats
van dat er empathie getoond wordt: het stellen van vragen vermijdt empathische eenwording.
Empathie kan ook worden geëxpliciteerd door middel van uitdrukkingen met mentale
werkwoorden, zoals ‘ik begrijp/geloof/snap je’. Deze uitdrukkingen claimen (Mondada, 2011;
Kupetz, 2014) het begrip van een situatie. Begrip wordt geclaimd doordat de ontvanger zegt
dat hij/zij de situatie van de ander begrijpt, maar niet laat zien dat er een ‘proces van begrip’
heeft plaatsgevonden. Dit heeft te maken met de functie van de werkwoorden: ‘begrijpen’,
‘geloven’ en ‘snappen’ zijn prestatiegerichte-werkwoorden die naar een resultaat van een
proces verwijzen en niet naar het proces zelf (zoals ‘spelen’ dat bijvoorbeeld wel doet). Doordat
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de begripsclaim niet laat zien dat er een proces van begrip heeft plaatsgevonden, wordt de claim
vaak opgevolgd door een formulation3.
Formulations (parafrases, verklaringen of samenvattingen) zijn ‘begripscontroles’
waarmee gesprekspartners het eens worden over een van vele interpretaties van wat er is
gezegd (Heritage & Watson, 1979). Formulations zijn handelingen waarmee ontvangers begrip
kunnen demonstreren (i.p.v. claimen) en dus empathie uiten (Mondada, 2011). Het verschil
tussen begrip claimen en begrip demonstreren wordt aan de hand van het volgende voorbeeld
verduidelijkt:
1

A

Ik voel me slecht

2a

B

Ik begrijp je

vs.
2b

B

Ik begrijp je. Je hebt ook een zware dag gehad

In 2b demonstreert B begrip – door aan te geven op de hoogte te zijn van de oorzaak van A’s
gevoel – in tegentelling tot 2a, waarbij B alleen begrip van de situatie claimt. De ontvanger laat
zien – door een eigen invulling, assessment of interpretatie te geven – dat hij/zij de situatie van
de verteller daadwerkelijk begrijpt.
Tot slot vond Kupetz (2014) dat empathie geuit kan worden middels een ‘tweede
verhaal’ (second story). Een tweede verhaal is een rapportage van een soortgelijke maar andere,
individuele ervaring van de ontvanger. Door te reageren met een tweede verhaal verschuift de
focus van spreker A naar spreker B. De tweede verhalen zijn vergelijkbaar met parallelle
beoordelingen (Heritage, 2011) in die zin dat de ontvanger de gerapporteerde ervaring van de
verteller ondersteunt zonder erop in te gaan door een eigen ervaring te rapporteren.

Dilemma’s bij het formuleren van een empathische reactie
Het formuleren van een empathische reactie op een rapportage van een persoonlijke ervaring
is complex doordat de ontvanger de ervaring zelf niet zelf heeft meegemaakt. Door een ervaring
te bezitten, heb je de kennis en de epistemische rechten om deze ervaring te beschrijven
(Heritage & Raymond, 2005). Een ontvanger heeft de ervaring niet en dus ook de kennis niet,
waardoor hij/zij andere rechten heeft ten aanzien van het beschrijven van de ervaring (Heritage,

3

De letterlijke vertaling van formulation naar het Nederlands is formulering wat “gekozen bewoording” (Van Dale Uitgevers,
z.d.) betekent. Formulering dekt niet de juiste lading dus wordt de Engelse term formulation aangehouden.
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2011; Kupetz, 2014). Volgend voorbeeld maakt duidelijk dat ervaringen en de rechten om ze
te beschrijven niet eerlijk verdeeld zijn onder gespreksdeelnemers:
A aanschouwt een auto-ongeluk waarbij mensen gewond raken en waardoor A zich
verschrikkelijk slecht voelt. A deelt deze ervaring met B en B kan zich slecht voelen voor
A, maar B is niet in een positie om zich net zo slecht te voelen als A. Want als B naar
C zou bellen om te vertellen wat er met A is gebeurd, en C is geen bekende van A, dan
zou C zich niet net zo rot voelen voor B, als B voor A. C zou zich slecht kunnen voelen,
maar niet zo slecht als B en zeker niet zo slecht als A.

Het dilemma ontstaat doordat A de enige is die volledige epistemische toegang heeft tot de
ervaring, maar er bij het delen van deze ervaring wel verwacht wordt dat B er een emotioneel
standpunt over vormt. Het is dus lastig een empathische reactie te formuleren over iets wat je
zelf niet meegemaakt hebt (Heritage & Raymond, 2005).
Het geven van een empathische reactie wordt nog lastiger als de ontvanger zich geen
voorstelling kan maken van de ervaring. Een alledaagse gebeurtenis als het aaien van een puppy
kan makkelijk (empathisch) benaderd worden, omdat iedereen zich een voorstelling kan maken
van een puppy. Het is een stuk lastiger om de specifieke en unieke smaak van een
bloemkooltaart met inktvisbodem en yoghurtsaus voor te stellen, laat staan er een overtuigende
empathische waardering van te uiten. Het blijkt dat we juist de unieke ervaringen met elkaar
delen. De rapportages lokken empathische reacties uit die extra expertise of inlevingsvermogen
vereisen van de ontvangers (Heritage, 2011).
Tot slot kan er kan een groter dilemma optreden, namelijk wanneer de empathizer (de
ontvanger die empathie uitdrukt) informatie heeft onafhankelijk van de rapportage. De
ontvanger moet bepalen of hij/zij een reactie geeft in termen van de rapportage of aan de hand
van persoonlijke informatie. De tweede vorm kan voor een sterkere bevestiging van de emoties
van de verteller zorgen, maar ook voorbij gaan aan de details van de vertelling en zo de verteller
aan de kant zetten. Bij het managen van de relatie moet de gesprekspartner zich bezighouden
met het risico om enerzijds niet betrokken of geïnteresseerd over te komen en anderzijds te
betrokken te raken en zich de ervaring toe te eigenen (Heritage, 2011).

WhatsAppinteractie
In het laatste decennium hebben technologische ontwikkelingen – zoals smartphones en het
Web 2.0 – gezorgd voor een verandering in de wijze van communiceren. Mensen
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communiceren in toenemende mate online. Wereldwijd worden dagelijks zo’n 55 miljoen
Tweets, 9,5 miljard Instagramfoto’s en 55 miljard WhatsAppberichten verstuurd (Meredith,
2019). In Nederland maakt ruim 70% van de bevolking gebruik van WhatsApp. WhatsApp
wordt als communicatiemiddel ingezet in het bedrijfsleven, maar is met name populair in het
informele circuit waarbij het naast chatten en het maken van afspraken wordt gebruikt voor het
onderhouden van relaties met vrienden en familie (Church, 2013; Montag et al., 2015).
Communiceren via WhatsApp gebeurt middels het sturen van getypte berichten (posts),
wat in de Nederlandse volksmond appen wordt genoemd (Ensie, 2016). Appen is, net zoals
instant messaging en chatten, een vorm van quasi-synchrone communicatie waarbij de geposte
berichten zichtbaar zijn voor alle deelnemers, maar het productieproces van posts (typen,
verwijderen, bewerken etc.) privé is (Garcia & Jacobs, 1999; Spagnolli & Gamberini, 2007;
Hutchby & Tanna, 2008). Desalniettemin biedt WhatsApp inzicht in de actuele status van de
gesprekspartner (online en dus aanwezig op WhatApp of offline), het productieproces van de
gesprekspartner (‘aan het typen’ of niet) en de verzendstatus van verstuurde posts (verzonden,
ontvangen en/of gelezen) (König, 2019). Appen verschilt van synchrone (mondelinge)
communicatie waarbij het productieproces en de berichtverzending synchroon lopen en te
aanschouwen zijn voor alle gespreksdeelnemers (Garcia & Jacobs, 1999; König, 2019). In
synchrone communicatie maken gespreksdeelnemers tegelijk gebruik van spreek- en
luisterkanalen (Hutchby & Tanna, 2008). Appen verschilt ook van asynchrone communicatie
– zoals email en sms – waarbij de (anonieme) berichtproductie wel voorafgaat aan berichtverzending. Tevens wordt er op deze kanalen niet direct een reactie verwacht doordat
gespreksdeelnemers (vaak) niet tegelijkertijd op het medium aanwezig zijn (Spagnolli &
Gamberini, 2007).

Organisatie van online interactie
Mede doordat gespreksdeelnemers uitingen lezen in plaats van horen en geen toeschouwer zijn
van het productieproces, wordt de organisatie van de interactie online anders ingericht dan in
mondelinge interactie (Meredith, 2014). In mondelinge interactie zijn de organisatorische
mechanismen, oftewel de (onderliggende) regels, procedures en afspraken, van belang om
activiteiten vorm te geven, relaties te creëren of te onderhouden en om (institutionele) doelen
te bereiken (Goodwin & Heritage, 1990; Mazeland, 2003). In online interactie worden dezelfde
doelen nagestreefd, maar blijken de organisatorische mechanismen anders te werken. Dit komt
mede door de technologische kenmerken van online interactie. Meredith (2019) geeft een
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overzicht van de werking en uitdagingen van deze organisatorische mechanismen in online
interactie. De organisatorische kenmerken zijn: beurtwisseling, sequentiële organisatie, herstel,
gespreksopening en de afwezigheid van belichaamd gedrag.
v

Volgens Sacks, Schegloff en Jefferson (1978) is de normatieve regel dat steeds één
gespreksdeelnemer de 'huidige spreker' is. Gespreksdeelnemers proberen overlap te
voorkomen door er bewust voor te zorgen niet tegelijk de beurt te nemen. Enerzijds
ontstaat er in online interactie een groter gat tussen beurten doordat berichten tijdens
de productie niet te volgen zijn, waardoor ze pas worden beantwoord als ze volledig af
zijn (Garcia & Jacobs, 1999). Anderzijds kan er een overlap van beurten ontstaan
doordat berichten op precies hetzelfde moment gepost kunnen worden dat mogelijk
geïnterpreteerd wordt als tegelijktijdig ‘spreken’ (Meredith, 2019).

v

In mondelinge interactie is een aangrenzend paar de norm: het eerste paardeel dat een
bepaalde handeling verricht (bijv. vragen), wordt opgevolgd door een tweede paardeel
met een complementaire handeling (bijv. antwoorden). De sequentiële organisatie is de
organisatie van samenhangende paardelen. De sequentiële organisatie van online
interactie lijkt verstoord doordat eerste paardelen van een sequentie niet altijd
opgevolgd worden door tweede paardelen. De sequenties lopen anders doordat er meer
dan één post gestuurd wordt (en er meerdere handelingen verricht worden) of doordat
er niet op chronologische wijze op posts gereageerd wordt. Deze sequentiële
verstoringen leiden in online interactie echter vaak niet tot problemen (Meredith, 2019).

v

Herstel – een correctie of een verbetering van dat wat gezegd is – wordt geïnitieerd als
gesprekspartners elkaar niet goed begrijpen. In mondelinge interactie wordt herstel
gedaan in de overgangsruimte van de ene spreker naar de andere spreker. Doordat er in
online interactie geen overgangsruimte is, maar alleen de ruimte van je beurt, kunnen
deelnemers zich pas herstellen in een volgende beurt (Schönfeldt & Golato, 2003). De
kenmerken van het medium maken het mogelijk getypte tekst te verwijderen. Hierdoor
kunnen gespreksdeelnemers hun bericht herstellen alvorens ze deze versturen. De
gesprekspartner zal nooit weten dat er herstel opgetreden is (Meredith & Stokoe, 2014).

v

Online voelen gespreksdeelnemers zich niet verplicht een interactie te starten middels
groeten of het identificeren van zichzelf, zoals dat in mondelinge en telefonische
interacties wel wordt gedaan. Soms wordt een onderwerp geïnitieerd bij wijze van
gespreksopening. Openingsvolgordes kunnen wel variëren per (aard van) platform. Zo
wordt in counselingchats een gesprek doorgaans wel gestart door middel van groeten
en verwelkomen (Stommel & Te Molder, 2015).
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v

In online interactie is er sprake van een gebrek aan belichaamd gedrag doordat de
interactie alleen via het toetsenbord of afbeeldingen/media verloopt. Gesprekspartners
lossen dit op door emoji’s te gebruiken om hun emotionele positie (stance) over te
brengen (Benwell & Stokoe, 2006). Emoji’s worden begrepen aan de hand van de
context waarin ze geplaatst worden (Meredith, 2014)4. Tevens kunnen hoofdletters en
interpunctie iemands positie aangeven en wordt niet-standaard spelling gebruikt om
uitspraak en prosodie na te bootsen (Benwell & Stokoe, 2006).

Empathie in online interactie
Empathie in online interactie is op conversatieanalytische wijze onderzocht. Dit werd echter
wel gedaan in een specifieke context: Stommel en Lamerichs (nog te verschijnen) analyseerden
empathische uitingen in online chatcounseling van Nederlandse Nationale Alcohol en Drugs
Informatieservice. In online counseling blijkt dat empathie vaak getoond wordt middels
uitdrukkingen als “ik begrijp je” en “ik kan het me voorstellen”. Deze uitdrukkingen worden
vaak gecombineerd met andere handelingen, zoals formulations en vragen, die de conversatie
een bepaalde richting op sturen. In veel gevallen ontbrak een openlijke empathische uiting en
stelde de counselor alleen een vraag, wat even goed werd ontvangen door de cliënten.
Online counseling is een vorm van institutionele communicatie. In tegenstelling tot
alledaagse conversaties is er in institutionele conversaties al enigszins is vastgelegd wie, wat,
wanneer zal zeggen, en naar welk doel er wordt toegewerkt (Drew & Heritage, 1992).
Bovendien worden counselors getraind om empathie in een online setting duidelijker en meer
openlijk te communiceren doordat het inzetten van intonatie, gezichtsuitdrukkingen en
handgebaren niet mogelijk is (Mallen, Vogel, & Rochlen, 2005). Daarentegen ligt er in
alledaagse conversaties geen structuur vast en is het doel of onderwerp van een gesprek van
tevoren nog niet duidelijk (Drew & Heritage, 1992; Mazeland, 2003). Alledaagse conversaties
vormen het sociaal fundament van waaruit we al het dagelijkse doen. De relaties die we met
elkaar hebben en wat we voor elkaar betekenen wordt ontwikkeld, in stand gehouden en
gemanaged door onze informele conversaties (Heritage, 1998).
Tegenwoordig vindt dus een groot deel van deze informele conversaties plaats op
WhatsApp, dat erg populair is voor het onderhouden van (intieme) relaties met vrienden en
familie (Church, 2013). Onderzoek naar de empathie, de lijm die relaties tot stand houdt
4

Emoji’s aan het begin van een beurt geven een houding ten opzichte van de vorige beurt aan en emoji’s aan het einde van
een beurt geven een houding ten opzichte van de eigen beurt aan waarmee wordt aangegeven hoe de beurt ontvangen dient te
worden (Meredith, 2014).
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(Hoffman, 2000), is tot op heden nog niet uitgevoerd in de context van WhatsApp. Met dit
onderzoek wordt daarom bijgedragen aan de kennis over de werking van empathie in
alledaagse informele interacties. Het doel van het onderzoek is te achterhalen hoe empathische
reacties op WhatsApp worden geconstrueerd. De hoofdvraag die centraal staat is: “Hoe wordt
er op WhatsApp empathisch gereageerd?”. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en de
analyse richting te geven worden ook de volgende deelvragen beantwoord:
v Hoe vaak wordt er op WhatsApp empathisch gereageerd?
v Waar in de sequentie wordt een empathische reactie gegeven?
v Uit welke handelingen bestaat een empathische reactie?
v Hoe zijn de empathische handelingen ontworpen?

Data en methode
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van de kwalitatieve
onderzoeksmethode conversatieanalyse. Middels de analyse is op microniveau geprobeerd te
achterhalen hoe vaak, op welke momenten en hoe (qua ontwerp en qua handelingen) gebruikers
op WhatsApp empathie uiten. Eerst wordt de data besproken waarna de onderzoeksmethode
nader wordt toegelicht.

Data
De data die gebruikt zijn voor deze analyse zijn afkomstig van twee verschillende datasets. De
eerste dataset bestond uit 9 geschiedenissen van WhatsAppgesprekken tussen twee vrienden
(18 deelnemers totaal). De gesprekken vonden plaats tussen 2016 en 2019 en zijn verzameld
in september 2019. De tijdsspanne van de gesprekken, het aantal berichten en het
woordenaantal per duo zijn weergegeven in Tabel 1. De gesprekken zijn verkregen vanuit het
eigen netwerk van de onderzoeker middels een oproep: ‘gezocht: deelnemers voor een
onderzoek naar WhatsApp-gesprekken’ op Instagram (Bijlage 1). De deelnemers werd
gevraagd om (gedeeltes van) gespreksgeschiedenissen – die vertellingen van persoonlijke
ervaringen bevatten – op te sturen. De gespreksgeschiedenissen (inclusief media en emoji’s)
werden via een optie in de WhatsApp-applicatie geëxporteerd en via WhatsApp of email naar
de onderzoeker gestuurd. Bij ontvangst van het materiaal was niet elke emoji zichtbaar.
Hiervoor is achteraf contact opgenomen met de deelnemer van wie de emoji afkomstig was en
is gevraagd om een screenshot van de desbetreffende post.
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De deelnemers en hun gesprekspartners zijn vooraf aan de deelname geïnformeerd over
het onderzoek middels een informatiedocument en hebben een toestemmingsverklaring voor
het anoniem gebruiken van de data getekend (Bijlage 2). In de dataset zijn alle namen
vervangen door pseudoniemen en is persoonlijke informatie verwijderd om de anonimiteit van
de deelnemers te garanderen.
Tabel 1.

Gegevens Dataset I
Tijdsspanne

Aantal posts

Aantal woorden

WhatsAppgesprek 1 (I:1)

7 maanden

865

3.495

WhatsAppgesprek 2 (I:2)

1 jaar

6.787

33.514

WhatsAppgesprek 3 (I:3)

1 jaar en 5 maanden

2.808

12.492

WhatsAppgesprek 4 (I:4)

1 jaar en 9 maanden

2.306

8.844

WhatsAppgesprek 5 (I:5)

1 jaar en 1 maand

2.211

16.731

WhatsAppgesprek 6 (I:6)

2 maanden

531

3.306

WhatsAppgesprek 7 (I:7)

1 jaar

5.895

30.571

WhatsAppgesprek 8 (I:8)

4 maanden

125

8.206

WhatsAppgesprek 9 (I:9)

1 jaar

4.075

28.884

25.603

146.043

Totaal

De tweede dataset bestaat uit 11 geschiedenissen van WhatsAppgesprekken tussen twee
partijen, namelijk een gezinshuisouder en een biologische ouder van een uithuisgeplaatste
jongere, met in totaal 11 gezinshuisouders en 11 biologische ouders. De gesprekken vonden
plaats tussen 2016 en 2019 en zijn verzameld door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)5 in
het begin van 2019. De tijdsspanne van de gesprekken, het aantal berichten en het
woordenaantal per duo staan hieronder weergegeven in Tabel 2.
Voorafgaand aan het onderzoek zijn alle deelnemers geïnformeerd door de
onderzoekers van de CHE en hebben zij toestemmingsverklaringen getekend voor het gebruik
van de data voor alle relevante onderzoeksdoeleinden. De verkregen data zijn geanonimiseerd
volgens de ethische richtlijnen van de CHE. In deze dataset zijn wederom alle namen
vervangen door pseudoniemen en is persoonlijke informatie verwijderd om de anonimiteit van
de deelnemers te garanderen.

5

Voor de dataverzameling is samengewerkt met de E. Schep, PhD kandidaat aan de Rijksuniversiteit Groningen en
onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede. De WhatsAppgesprekken zijn verzameld door onderzoekers aan de CHE
voor onderzoek gericht op het veilig opgroeien van kinderen met als doelstelling tot richtlijnen te komen voor een constructieve
samenwerkingsrelatie tussen gezinshuisouders en biologische ouders. De WhatsAppgesprekken zijn verzameld om inzicht te
krijgen in (werkzame elementen in) concrete samenwerkingssituaties (Van de Koot & Noordegraaf, 2018).
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Tabel 2.

Gegevens Dataset II
Tijdsspanne

Aantal posts

Aantal woorden

GHO WhatsAppgesprek 1 (II:1)

1 dag

2

28

GHO WhatsAppgesprek 2 (II:2)

1 jaar en 3 maanden

1.208

11.538

GHO WhatsAppgesprek 3 (II:3)

5 maanden

332

2.761

GHO WhatsAppgesprek 4 (II:4)

2 maanden

172

2.407

GHO WhatsAppgesprek 5 (II:5)

6 maanden

440

4.532

GHO WhatsAppgesprek 6 (II:6)

1 jaar en 7 maanden

168

1.475

GHO WhatsAppgesprek 7 (II:7)

2 maanden

34

576

GHO WhatsAppgesprek 8 (II:8)

9 maanden

43

355

GHO WhatsAppgesprek 9 (II:9)

4 maanden

273

5.322

GHO WhatsAppgesprek 10 (II:10)

2 jaar en 4 maanden

85

907

GHO WhatsAppgesprek 11 (II:11)

2 maanden

44

463

2.799

30.364

Totaal

In beide datasets bevatten de fragmenten de originele taal- en spelfouten. De emoji’s zijn te
zien zoals deze verschijnen op een iOS systeem. De consequentie hiervan is dat niet alle
emoji’s exact worden getoond zoals de ontvangers ze te zien kregen als zij gebruikt maakten
van een Android systeem.

Methode
Selectie van het corpus
In de collectie zijn vanuit beide datasets de sequenties opgenomen waarin empathische reacties
werden gegeven op een rapportage van een persoonlijke ervaring. Allereerst zijn de sequenties
geïdentificeerd aan de hand van de vijf verschillende empathische reacties (namelijk:
antwoordkreten, waarnemersreacties, ondergeschikte beoordelingen, parallelle beoordelingen
en ondersteunende vragen) zoals opgesteld door Heritage (2011). De selectie van
antwoordkreten bestond uit (standaard-)gevallen van oh en ah met mogelijk een verlenging
van de klinker of toevoeging van de letter ‘w’ (ooooh of ahw). Ook de gevallen waarin een
variatie op OMG, de ‘acknowledgement tokens’ zoals jaaa en neeee (Jefferson, 1984) en kreten
als oehhh werden toegevoegd aan de selectie. Er kwamen ondergeschikte beoordelingen (zoals:
“ja kan me heel goed voorstellen”), parallelle beoordelingen (zoals: “same kudzooi met scriptie
hiero”) en ondersteunende vragen (zoals: “en wat zei jij?”) voor.
Ten tweede moesten de geïdentificeerde empathische reacties een reactie zijn op een
rapportage van een persoonlijke ervaring. Een rapportage van een persoonlijke ervaring ging
over de ervaring van de verteller zelf en kwam voor als beknopt nieuwtje, gedeeld middels één
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post, maar ook als een opsomming van mededelingen en evaluaties of een klein verhaaltje
bestaande uit een aantal posts. De sequenties waarin een ogenschijnlijk empathische reactie
volgde als reactie op iets anders dan een persoonlijke ervaring (bijv. een ervaring van een
externe partij, een evaluatie van een extern object en of een antwoord) werden uitgesloten.
Enkele voorbeelden worden gegeven om het verschil te verduidelijken. Bij elk van de
voorbeelden is een (ogenschijnlijk empathische) antwoordkreet onderdeel van de reactie
Fragment 1 bevat een rapportage van een persoonlijke ervaring, Fragment 2 bevat een
rapportage van ervaringen van externen en Fragment 3 bevat een antwoord (op een gestelde
vraag). Fragment 1 is dus een voorbeeld van de empathische sequenties die voorkomen in de
collectie. Sequenties vergelijkbaar met Fragment 2 en 3 zijn niet opgenomen in de collectie.
Fragment 1 (I:9)
1

[10-08-19 19:31:55] Nora

Moest eigenlijk oppassen vandaag

2

[10-08-19 19:31:57] Nora

Dus had niks gepland

3

[10-08-19 19:32:03] Nora

Zei isa me af gisteravond

4

[10-08-19 19:32:04] Rey

oh eeecht

5

[10-08-19 19:32:10] Rey

oh das wel btje kut

6

[10-08-19 19:32:14] Rey

ma wrom dan?

Fragment 2 (I:4)
1

[31-05-19 21:27:48] Juul

Moest van iedereen zeggen dat ze het leuk vonden
dat je er was en als je nog een keer mee wilt je
dat zeker moet zeggen!

2

[31-05-19 23:25:21] Liz

Aaah dat is lief

Fragment 3 (I:1)
1

[25-06-19 14:54] Deborah

Hee hoe hebben wij toen Mallorca geboekt !

2

[27-06-19 17:01] Melissa

Volgensmij vakantiediscounter

3

[27-06-19 17:01] Deborah

Aaaah

4

[27-06-19 17:01] Deborah

Topppiee

Wijze van analyseren
De data zijn geanalyseerd met behulp van conversatieanalyse (Ten Have, 2007). Voor een
conversatieanalyse wordt bij uitstek gebruik gemaakt van natuurlijke interactie. Dat geldt ook
voor dit onderzoek: de data bestaan uit natuurlijke gesprekken de gevoerd zijn via WhatsApp.
De deelnemers wisten niets van het onderzoek op het moment dat de interactie plaats vond: zij
hebben de data posthoc gedoneerd voor het onderzoek. Het doel van conversatieanalyse is om
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de onderliggende beginselen – waarmee gespreksdeelnemers betekenis geven aan wat ze
zeggen en doen – bloot te leggen. Er werd niet gekeken naar de redenen en motieven van
gespreksdeelnemers, maar naar de onderliggende methoden die gebruikt worden om structuur
tot stand te brengen. Hoewel de conversatieanalyse gebaseerd is op, en ontwikkeld is voor
mondelinge interactie, heeft eerder onderzoek aangetoond dat vergelijkbare mechanismen
werkzaam zijn in gemedieerde communicatie en dus dat de methode zinvol is voor de analyse
van dit type interactie (Garcia & Jacobs, 1999; Schönfeldt & Golato, 2003; Hutchby & Tanna,
2008; Meredith, 2019). In het algemeen wordt de analyse gekenmerkt door de vraag “why that
now?” (Schegloff & Sacks, 1973, p. 299) die gesteld kan worden op ieder aspect van een te
onderzoeken gesprek. De beurtwisseling, sequentiële organisatie, handelingsformatie en het
beurtontwerp zijn de mechanismen die geanalyseerd zijn.
Gespreksdeelnemers willen het gesprek en dus ook de beurtwisseling zo soepel
mogelijk laten verlopen. In online interactie lijkt dit minder van belang doordat overlap niet
kan bestaan. Echter er is veel informatie af te leiden uit opeenvolgende beurten en de timing
van de posts. De datum en tijd van de posts wordt aangegeven in de vorm [dd-mm-jjjj uu:mm]
of [dd-mm-jjjj uu:mm:ss].
De analyse van de sequentiële organisatie heeft betrekking op de aangrenzende paren,
dus de handelingen die voorafgaan aan en volgen op een empathische reactie. Elke deelnemer
van een gesprek analyseert een handeling om vervolgens een gepaste reactie te geven,
waardoor een betekenisvolle interactie ontstaat. Naast het wenselijke verloop dat een handeling
meteen de juiste vervolgactie uitlokt, is het mogelijk dat het tweede paardeel niet direct volgt
maar later komt. Wat er rondom (voor, tussen of na) de twee paardelen in gebeurt, wordt
sequentie-expansie genoemd (Mazeland; 2003). Sequentie-expansie is mogelijk voorafgaand
aan het eerste paardeel (pre-expansie), middenin een paardeel (insertie-expansie) of na het
tweede paardeel (post-expansie). Aan de hand van Mazeland (2003, p. 77) is sequentieexpansie is schematisch weergegeven:
pre-expansie (optioneel)
basissequentie: eerste paardeel
insertie-expansie (optioneel)
basissequentie: tweede paardeel
postexpansie (optioneel)
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Om sequentie-expansie te verduidelijken volgt hieronder een voorbeeld (Fragment 4) uit de
dataset met WhatsAppgesprekken tussen vrienden en vriendinnen met een deel van een gesprek
tussen Nora en Rey.
Fragment 4 (I:9)
1

[13-08-17 18:03:04] Nora

Hoe is krabi

2

[13-08-17 18:03:08] Nora

Mooi tor nu toe?

3

[13-08-17 18:03:11] Nora

En waar slapen jullie

4

[14-08-17 18:13:53] Rey

Niceeeeeee

5

[14-08-17 18:14:25] Rey

Vanochtend gezwommen erna gescooterd helaas te laat
voor een hike naar vet mooi uit zicht punt Maarja

6

[14-08-17 18:14:32] Rey

We zitten in Ao nangggg

In regel 1 stelt Nora een vraag, die een antwoord van Rey relevant maakt. Nora wacht niet op
een antwoord, maar stelt in regel 2 en 3 nog twee vragen waardoor de sequentie uitgebreid
wordt (sequentie-expansie).
In een gesprek interpreteren deelnemers de uitingen als handelingen (bijv. groeten) die
passen in de betreffende situatie (bijv. een kennis tegenkomen op straat) en die bepaalde typen
handelingen (bijv. groeten) relevant maken (Mazeland, 1995). Als handelingen onderzocht
worden, gaat het niet om de intenties van degene die handelt, maar om hoe de gedraging binnen
de lokale sociale orde, bijvoorbeeld die fase van dat gesprek, functioneert (Mazeland, 1992).
Verschillende handelingen zijn groeten, vragen, informeren, antwoorden, adviseren, beloven,
een persoonlijke ervaring delen, beoordelen of empathie uiten. De handelingsformatie die in
dit onderzoek onder de loep gelegd wordt, is die van het praten over problemen ‘troubles talk’
(Jefferson, 1988). Volgens Jefferson (1988) geschiet het praten over problemen in alledaagse
mondelinge conversaties in een relatief georganiseerd pakket met standaardcomponenten en
een standaardvolgorde.
De wijze waarop een handeling in een eerste paardeel vormgegeven wordt, bepaalt hoe
de reactie van de gesprekspartner in het tweede paardeel geformuleerd wordt (Heritage &
Clayman, 2010). In tegenstelling tot mondelinge interactie, waarbij beurten bestaan uit verbale
en non-verbale handelingen, is het ontwerp van beurten op WhatsApp beperkt tot wat het
toetsenbord kan produceren. Emoji’s die de potentie hebben ‘om extra emotie of betekenis toe
te voegen aan digitale communicatie’ (Verheijen, 2016, p. 16) kunnen worden toegevoegd.
Ook heeft de analyse betrekking op de epistemische rechten van gespreksdeelnemers.
Door iets ervaren te hebben heb je de epistemische rechten van die ervaring, waardoor je deze
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kan beschrijven. Als je iets net zelf hebt ervaren heb je andere rechten en dus een andere
epistemische status. Epistemische status is bepalend voor de dynamiek waarop we handelingen
construeren, zoals het stellen van vragen (Heritage, 2012)
Conversatieanalyse is een iteratieve methode (Ten Have, 2006). Dit betekent dat de
analyse van algemene observaties naar steeds specifiekere observaties ging, waarbij gedurende
het proces ook nieuwe literatuur gezocht werd om de analyse te preciseren. De eerste stap was
nagaan of de empathische reacties overeenkwamen met de soorten empathische reacties in
mondelinge interactie, zoals onderscheiden door Heritage (2011). Vervolgens zijn sequenties
met elkaar vergeleken om patronen te ontdekken in de verschillende empathische reacties. De
volgende paragraaf geeft de analyse weer waarbij patronen uitgelegd en geïllustreerd worden
aan de hand van representatieve voorbeelden.

Analyse
In totaal zijn er 124 empathische sequenties gevonden. Een empathische sequentie bestaat uit
een rapportage van een persoonlijke ervaring van de verteller en de empathische reactie van de
ontvanger. Van het totaal zijn 121 empathische sequenties (98%) afkomstig uit de eerste dataset
van interacties tussen vrienden. Drie empathische sequenties (2%) komen uit de tweede dataset
bestaande uit interacties tussen ouders en gezinshuisouders.
De 121 empathische sequenties uit de eerste dataset bestaan uit 1.455 posts (6% van
het totaal aantal posts) en uit 9.862 woorden (7% van het totaal aantal woorden). De drie
empathische sequenties uit de tweede dataset bestaan uit 25 posts (0.9% van het totaal) en uit
187 woorden (0.6 % van het totaal). Een overzicht is te zien in Tabel 3.
Tabel 3

Aantal (#) posts en woorden van de empathische sequenties in
vergelijking met het totaal aantal posts en woorden van Dataset I en II
# posts in

# woorden in

Totaal aantal

empathische

Totaal aantal

empathische

posts

sequenties

woorden

sequenties

Dataset I

25.603

1.455 (6%)

146.043

9.682 (7%)

Dataset II

2.799

25 (0,9%)

30.364

187 (0,6%)

Het lijkt erop dat vrienden op WhatsApp een klein deel van de communicatie (aantal posts en
woorden van empathische reacties ten opzichte van het totaal) besteden aan empathisch
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reageren op rapportages van persoonlijke ervaringen. De 94% van alle posts die geen onderdeel
waren van de empathische sequenties, bevatten mogelijk wel rapportages van persoonlijke
ervaringen, maar lokten in dat geval geen empathische reactie uit. Om een (vriendschappelijke)
relatie op WhatsApp te onderhouden, is blijkbaar het niet noodzakelijk om frequent empathie
te uiten op persoonlijke ervaringen of überhaupt frequent persoonlijke ervaringen te delen.
Gezinshuisouders en biologische ouders van uithuisgeplaatste kinderen besteden op
WhatsApp geen tijd aan het uiten van empathie op rapportages van persoonlijke ervaringen.
WhatsAppcommunicatie dient waarschijnlijk andere doelen dan het delen van persoonlijke
ervaringen.

Soorten empathische reacties
Van de vijf soorten empathische reacties (Heritage, 2011), komen er vier voor op WhatsApp.
De antwoordkreet is op WhatsApp de meest voorkomende eerste reactie op rapportages van
persoonlijke ervaringen. Van de 124 empathische reacties komt de antwoordkeet voor in 87
gevallen (70%). De overige 37 empathische reacties (30%) bestaan uit ondergeschikte
beoordelingen (9 gevallen), parallelle beoordelingen (11 gevallen), of ondersteunende vragen
(17 gevallen). Er zijn geen gevallen van waarnemersreacties.
De antwoordkreet komt als empathische reactie nooit alleenstaand voor, maar wordt
altijd opgevolgd een andere handeling. In enkele gevallen is dit een andere empathische reactie,
in de vorm van een ondergeschikte beoordeling (3 gevallen) of parallelle beoordeling (4
gevallen). In de overige gevallen is dit een andere handeling (80 gevallen) in de vorm van een
beoordeling, vraag, begripsclaim of een formulation. De overige handelingen worden in de
volgende paragraaf nader toegelicht.
In totaal verscheen de antwoordkreet 87 keer, de ondergeschikte beoordeling 12 keer,
de parallelle beoordeling 15 keer en de ondersteunende vraag 17 keer in de collectie. De
aantallen staan in Tabel 4 weergegeven.
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Tabel 4

Empathische reacties op rapportages van een persoonlijke ervaring
Aantal

Antwoordkreet

87 (70%)

Antwoordkreet + ondergeschikte beoordeling

3

Antwoordkreet + parallelle beoordeling

4

Antwoordkreet + andere handeling

80

Waarnemersreactie

0 (0%)

Ondergeschikte beoordeling

9 (7%)

Parallelle beoordeling

11 (9%)

Ondersteunende vraag

17 (14%)

Totaal

124

Het blijkt dat empathie op WhatsApp zich aan vergelijkbare normen oriënteert als in
mondelinge interactie: op één na werd elke soort empathische reactie (Heritage, 2011)
gevonden. Wat opvalt is een discrepantie tussen de twee meest empathische reacties. De
antwoordkreet wordt veelvuldig gebruikt, de waarnemersreactie ontbreekt. Het ontbreken van
de waarnemersreactie wijst erop dat gesprekspartners zich op WhatsApp niet in het moment
verplaatsen met de ander. Dit is mogelijk te verklaren aan de hand van het quasi-synchrone
kenmerk van het medium. Een vertraging tussen het produceren, sturen en ontvangen van
berichten (Rettie, 2009), wijst erop dat bij het ontvangst van een bericht de verteller al niet
meer in de productiefase zit en dus zelf ook niet meer in het moment is.
Empathische momenten worden op WhatsApp vooral gecreëerd door het gebruik van
de antwoordkreet. Dat de antwoordkreet voor empathische momenten zorgt, wordt duidelijk
aan de hand van de volgende representatieve fragmenten6.
Fragment 5 (I:1)

6

1

[27-03-19 08:45] Melissa

Omg deb

2

[27-03-19 08:45] Melissa

Ik heb zo iets doms gedaan

3

[27-03-19 08:45] Melissa

Ik had mijn portemonnee op de auto gelegd

4

[27-03-19 08:45] Melissa

En gaan rijden

5

[27-03-19 08:45] Melissa

Nu is die kwijt

6

[27-03-19 08:45] Melissa

7

[27-03-19 10:47] Deborah

😭😭
à

Oooh neee meen je niet Melissa 😂😂

De empathische reactie wordt middels een à aangegeven
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Fragment 6 (I:9)
1

[22-07-17 20:02:43] Nora

Hoe was bruiloft mop

2

[23-07-17 19:13:16] Rey

Was heeeeeel leuk!!!!

3

[23-07-17 19:13:19] Rey

Echt mooi

4

[23-07-17 19:13:21] Rey

Fijne dag

5

[23-07-17 19:13:24] Rey

Alles verliep goed

6

[23-07-17 19:13:26] Rey

En mooi weer

7

[23-07-17 19:13:54] Rey

😃😃😃

8

[24-07-17 15:27:17] Nora

à

Aaah wat leuk schat

Fragment 7 (I:7)
1

[23-07-19 16:17:02] Nora

2

[23-07-19 16:17:11] Rey

3

[23-07-19 16:17:21] Rey

Ijsje gegeten met Luuk
à

aahhhhh
hoe was dat??? ❤

In bovenstaande fragmenten komen ontvangers door middel van de antwoordkreet dichter bij
de ervaren emoties van de verteller (Heritage, 2011). De antwoordkreet “Oooh” in Fragment 5
laat medeleven zien van de ontvanger doordat de kreet spiegelt aan de oh van “Omg” (r. 1) en
daarmee spiegelt aan de emoties van de verteller. Dit geldt ook voor de vormen van ah in
Fragmenten 6 en 7 waarin de ontvanger van de rapportage middels de antwoordkreet
medeleven toont en erkenning geeft voor de mogelijk gevoelde emoties van de verteller. De
antwoordkreet bewerkstelligt affiliatie met de vertelling als geheel doordat deze niet gericht is
op een specifiek deel van de vertelling. Tevens zorgt de antwoordkreet voor een basis van
affiliatie die de weg vrijmaakt voor meer inhoudelijke en onderwerp-gerelateerde vormen van
begrip, zoals een beoordeling: “wat leuk schat” (Fragment 6, r. 8).
De reacties die in mindere mate zorgen voor de creatie van een empathisch moment,
zoals een ondergeschikte beoordeling, parallelle beoordeling of ondersteunende vraag worden
op WhatsApp weinig gebruikt. Als deze vormen gebruikt worden, worden ze regelmatig
geïntroduceerd door een antwoordkreet. De frequentie waarin empathie geuit wordt middels
een antwoordkreet, wijst er op dat gesprekspartners veel empathie uiten in zo weinig mogelijk
– door het toetsenbord produceerbare – handelingen. Subtielere vormen van empathie komen
minder voor. Het veelvuldig gebruik van de antwoordkreet – de meest empathische reactie
(Heritage, 2011) – duidt aan dat vrienden op WhatsApp, op het moment dat empathie relevant
is, over het algemeen zeer affiliatief doen.
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Antwoordkreet + handeling
De antwoordkreet is op WhatsApp de meest voorkomende maar onvoldoende empathische
reactie. De antwoordkreet wordt namelijk altijd opgevolgd door een andere handeling. De
handeling volgt in dezelfde post of binnen 30 seconden in de post erna. De meest frequente
handelingen die volgen na een antwoordkreet zijn beoordelingen en vragen. De combinatie van
een antwoordkreet + beoordeling komt in 43 van de 87 gevallen voor (50%). De combinatie
antwoordkreet + vraag komt 24 van de 87 gevallen voor (28%). In sommige gevallen wordt de
antwoordkreet ook opgevolgd door begripsclaims en formulations7. De aantallen van de
verschillende handelingen die volgen op een antwoordkreet, inclusief de empathische reacties,
staan in Tabel 5 weergegeven.
Tabel 5

Handelingen die volgen op een antwoordkreet
Aantal

Antwoordkreet
+ beoordeling

43 (50%)

+ vraag

24 (28%)

+ begripsclaim

8 (9%)

+ formulation

5 (6%)

+ ondergeschikte beoordeling

3 (3%)

+ parallelle beoordeling

4 (3%)

Totaal

87

De antwoordkreet wordt in de meeste gevallen direct opgevolgd door een beoordeling: volgt
er niet direct een beoordeling, maar bijvoorbeeld een vraag, dan volgt de beoordeling later
alsnog in de sequentie. Een beoordeling is belangrijk doordat de gesprekspartner daarmee
concreet laat zien de (valentie van) de gerapporteerde ervaring te hebben begrepen (Goffman,
1978; Pomerantz, 1984; Golato, 2010). Of de antwoordkreet direct gevolgd wordt door een
beoordeling of door een vraag lijkt afhankelijk van drie factoren, namelijk: de valentie van de
gerapporteerde ervaring, de kennisclaim van de gesprekspartner en de mate van detail van de
rapportage.

7

De begripsclaims en formulations zijn niet meegenomen in verdere analyse. Door het minimale voorkomen van deze
handelingen konden geen algemene conclusies getrokken worden.
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Valentie van de gerapporteerde ervaring
De valentie van de gerapporteerde ervaring beïnvloedt de handeling die volgt na een
antwoordkreet. Als de rapportage wordt gedaan over een duidelijk positieve ervaring dan wordt
de antwoordkreet direct opgevolgd door enkel een (positieve) beoordeling. Er volgt een
representatief fragment.
Fragment 8 (I:6)
1

[01-09-19 17:34] Melanie

Dus

2

[01-09-19 17:34] Melanie

Ik leed

3

[01-09-19 17:34] Melanie

Leef

4

[01-09-19 17:34] Melanie

2e geworden

5

[01-09-19 17:34] Melanie

HELEMAAL MAAR ECHT HELEMAAL stuk gegaan

6

[01-09-19 17:35] Rosa

à

AAAAAAH WAT GOED😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

In regel 1 tot en met 5 deelt Melanie het goede nieuws dat ze bij de fietswedstrijd tweede is
geworden wat haar veel moeite gekost heeft. Ze is namelijk: “HELEMAAL MAAR ECHT
HELEMAAL stuk gegaan” (r. 5). Melanie legt middels het gebruik van hoofdletters extra
nadruk op het feit dat het behaalde resultaat haar veel moeite heeft gekost. De antwoordkreet
(“AAAAAAH”, r. 6) is een voorlopige affiliatieve reactie op de gehele rapportage waarmee
Rosa aan geeft dat ze de informatie als significant behandelt (James, 1978 in Aijmer, 1987).
Het is niet duidelijk waar de affiliatie op gericht is; de kreet maakt geen onderscheid tussen de
inhoud en de emotionele lading van de rapportage en is ook niet gericht op een specifiek detail
van de rapportage (Heritage, 2011). Rosa beoordeelt de ervaring om de affiliatie concreet te
maken (“WAT GOED”, r. 6). Middels de beoordeling geeft Rosa aan wat ze van de ervaring
vindt en dat ze het belang van de overgebrachte informatie (het tweede worden en het daar
helemaal stuk voor gaan) begrijpt (Pomerantz, 1984). Rosa zet middels de emoji’s
(“😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ”, r. 6) haar empathische reactie extra kracht bij.
Rosa spiegelt Melanie in haar manier van communiceren door ook hoofdletters te
gebruiken. Het spiegelen heeft een affiliatieve uitwerking (Weiste & Peräkylä, 2014). Dat
uitingen gespiegeld kunnen worden komt door de tekstuele mogelijkheden van het medium.
De rapportage van een duidelijk positieve ervaring lokt een duidelijk positieve
beoordeling uit waarmee de ontvanger laat zien begrip te hebben voor en het eens te zijn met
de verteller (Goodwin & Goodwin, 1992). De positieve beoordeling is mogelijk doordat de
valentie van de rapportage duidelijk is.
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Als de rapportage wordt gedaan over een duidelijk negatieve ervaring dan wordt de
antwoordkreet direct opgevolgd door een vraag of een combinatie van een algemene
beoordeling en een vraag. De algemene beoordeling heeft in dat geval net zoals de
antwoordkreet, een voorlopig affiliatieve werking. De vragen impliceren dat de algemene
uiting van empathie middels een algemene beoordeling in het geval van een negatieve ervaring
niet genoeg is en dat de ontvanger meer informatie nodig heeft om concreter en meer te kunnen
beoordelen en dus affiliëren. Er volgt een representatief fragment van negatieve rapportage met
een antwoordkreet + vraag.
Fragment 9 (I:1)
1

[21-06-19 15:59] Deborah

Girl

2

[21-06-19 15:59] Deborah

Wat is die goedkope

3

[21-06-19 15:59] Deborah

Vakantie

4

[21-06-19 15:59] Deborah

Site

5

[21-06-19 16:00] Deborah

Canada heb ik geannuleerd

6

[21-06-19 16:00] Deborah

😔

7

[21-06-19 16:00] Melissa

à

Oh noooooo

8

[21-06-19 16:00] Melissa

à

Meen je

9

[21-06-19 16:00] Melissa

à

Why?

Deborah informeert bij Melissa over een goedkope vakantiesite (regel 1-4) omdat ze haar
vakantie naar Canada heeft geannuleerd (r. 5). Deborah laat merken dat ze niet blij is met de
situatie door er een sip kijkende emoji aan toe te voegen (r. 6). Door de toevoeging van de
emoji wordt duidelijk hoe de informatie die Deborah overbrengt geïnterpreteerd moet worden
(Meredith, 2014). De emoji draagt dus bij draagt bij aan de valentie van Deborahs bericht, en
geeft daarmee richting voor welk type respons relevant is. Melissa gaat eerst in op het nieuws
dat Deborah haar trip naar Canada geannuleerd heet. Melissa toont empathie middels de eerste
antwoordkreet “Oh” – waarmee ze aangeeft nieuwe informatie gekregen te hebben – en
middels de daaropvolgende tweede antwoordkreet “noooooo” – waarmee ze de negatieve
lading van het nieuws erkent (Jefferson, 1984). Melissa vraagt vervolgens om verantwoording
(“why”, r. 9) voor Deborah’s handelen. Door vragen te stellen geeft Melissa aan de situatie van
Deborah te willen begrijpen, wat ook een manier is om empathie te tonen (Couper-Kuhlen,
2012; Kupetz, 2014). Tevens krijgt Melissa door een vraag te stellen meer informatie over het
desbetreffende onderwerp en dus meer informatie om uiteindelijk (nogmaals) een affiliatieve
beoordeling te doen. Zie het vervolg van de interactie.

24

Fragment 9 vervolg (I:1)
10

[21-06-19 16:01] Deborah

Jaa moesten jog alles doen

11

[21-06-19 16:01] Deborah

En Madeline appte dat ze examens had in die week

12

[21-06-19 16:01] Deborah

Dus dacht

13

[21-06-19 16:01] Deborah

Misschien is beter om nog een jaar rustig te doen

14

[21-06-19 16:01] Melissa

à

Super jammer!!

De vragen leiden tot een uitbreiding van de vertelling waar Melissa nogmaals empathisch op
reageert middels een definitieve beoordeling (“Super jammer”, r. 14), waarna het onderwerp
afgesloten is (data niet getoond). Het stellen van vragen en geven van affiliatieve beoordelingen
over de verkregen informatie, wijst op een noodzakelijke cumulatie van empathische uitingen
in het geval van een negatieve rapportage. Het (herhaaldelijk) tonen van interesse door middel
van het stellen van vragen, is belangrijk in het kunnen beoordelen van de situatie en dus het
uiten van een volwaardige empathische reactie.
Er volgt een fragment waarin de persoonlijke vertelling en negatieve lading heeft en
waarop de ontvanger reageert middels een antwoordkreet die opgevolgd wordt door een
combinatie van een algemene beoordeling en een vraag.
Fragment 10 (I:6)
1

08-07-19 18:09 - Rosa

Met mij gaat het wel oke, slaap alleen heel slecht
al een aantal dagen.. vannacht ook weer. Ga ik om
half 11 naar bed, maar lig ik pas om 1 uur te
slapen.. en dan om 6 uur weer wakkrr

2

08-07-19 18:09 - Rosa

3

08-07-19 20:07 - Melanie

Dus dat is niet optimaal
à

Aahh dat is echt rot..zeker met zo'n pittig
coschap.

4

08-07-19 20:07 – Melanie

à

Gaat het wel goed met je coschap tot dusver?

5

08-07-19 20:20 - Rosa

à

Tis idd zwaar maar gaat eik wel goed

6

08-07-19 20:24 – Melanie

à

Wat fijn! Dan werk je niet voor niks zo hard

Melanie reageert voorlopig empathisch op de negatieve vertelling van Rosa met een
antwoordkreet en algemene beoordeling. Met de beoordeling “dat is echt rot” (r. 3) geeft
Melanie aan de situatie voor Rosa rot te vinden, maar niet precies welk onderdeel van de
vertelling. Met de formulation: “zeker met zo’n pittig coschap” (r.3) verantwoordt Melanie
haar beoordeling. Melanie geeft middels de matig affiliatieve vraag in regel 4 aan dat ze meer
begrip wil van de situatie. De reactie van Rosa leidt uiteindelijk tot een concrete beoordeling
van die informatie. Hiermee uit Melanie concrete en definitieve empathie.
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de valentie van de rapportage invloed heeft op
de richting waarin de sequentie zich verder ontwikkelt. De antwoordkreet is als het ware een
voorlopige affiliatieve reactie, de (laatste) beoordeling een volwaardige. Een empathische
reactie bestaat uit een antwoordkreet en een of meerdere beoordelingen. Algemene
beoordelingen kunnen direct na een antwoordkreet komen. Concrete beoordelingen volgen op
uitbreidingen van de vertelling die uitgelokt worden door vragen. Het tonen van empathie is
een traject dat zich volgens verschillende stappen, van vragen en beoordelen, voltrekt. Bij
vertellingen met een positieve valentie lijkt deze norm niet of in ieder geval minder streng
gehanteerd te worden: in zulke gevallen kunnen antwoordkreten slechts gevolgd worden door
één (algemene) beoordeling om voldoende empathie te uiten.

Kennisclaim van de ontvanger
De valentie van de rapportage is niet altijd even duidelijk. Als de valentie onduidelijk is heeft
de individuele kennis die de ontvanger heeft, of claimt te hebben, invloed op de handeling die
volgt na een antwoordkreet. Indien de gesprekspartner claimt genoeg kennis te hebben om de
ervaring te beoordelen, dan is het de vraag of deze claim terecht is. Is de claim terecht dan
wordt de beoordeling geaccepteerd. Het volgende fragment is een voorbeeld waarin de valentie
van de vertelling niet geheel duidelijk is maar de ontvanger genoeg informatie heeft om een
beoordeling te maken.
Fragment 11 (I:3)
1

[13-08-19 17:17:56] Liz

Omg

2

[13-08-19 17:18:00] Liz

Was echt Jan Linders

3

[13-08-19 17:18:06] Liz

Heb aanbod gekregen

4

[13-08-19 17:18:07] Juul

à

Omg

5

[13-08-19 17:18:13] Juul

à

YASSSS GURL GEFELIIII

6

[13-08-19 17:18:14] Liz

Krijg het morgen ochtend op de mail

7

[13-08-19 17:18:20] Liz

En als het dan akkoord is is het top

Liz deelt de ervaring van het telefoongesprek dat ze zojuist gehad heeft waarin ze het
verrassende (“Omg”) nieuws kreeg dat ze een aanbod heeft gekregen van Jan Linders (r. 1-3).
Juul toont empathie middels dezelfde antwoordkreet: “Omg” (r. 4) waarmee ze de reactie van
Liz tevens spiegelt. Juul erkent en beoordeelt het nieuws als positief en wenselijk middels de
kreet “YASSSS” dat voor yes staat (Jefferson, 1984), waarna ze haar vriendin feliciteert (r. 5).
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Met haar positieve beoordeling claimt Juul te weten dat het nieuws wenselijk is. De claim is
gerechtvaardigd aangezien het gesprek zonder onderbreking wordt voortgezet.
Indien de valentie van de rapportage onduidelijk is en de gesprekspartner niet genoeg
voorkennis heeft om de situatie te beoordelen, dan heeft hij/zij ook niet het recht om de situatie
te beoordelen. De ontvanger zal dan eerst vragen stellen zodat de vertelling wordt uitgebreid
om later alsnog een beoordeling te kunnen maken. Fragment 12 is een voorbeeld waarin de
ontvanger voorkennis heeft, maar in eerste instantie nog niet genoeg om een beoordeling te
kunnen maken. Door de voorkennis kan de ontvanger een specifieke vraag stellen en na het
krijgen van het antwoord ook een concrete beoordeling geven.
Fragment 12 (I:1)
1

[25-02-19 20:18] Melissa

Ik heb een stagee

2

[25-02-19 21:39] Deborah

à

Jaaa

3

[25-02-19 21:39] Deborah

à

In Utrecht ?

4

[26-02-19 09:51] Melissa

5

[26-02-19 10:55] Deborah

à

Ooeeh Nice

6

[26-02-19 10:55] Deborah

à

Wat je wilde

7

[26-02-19 10:55] Deborah

à

Toppertje

Utrechtse heuvelrug

Melissa deelt het nieuws dat ze een stage heeft in regel 1. Deborah erkent (ruim een uur later)
de positieve lading van het nieuws met een bevestigende antwoordkreet “Jaaa” (r. 2). Het
spiegelen van “stagee” door extra medeklinkers aan “ja” toe te voegen heeft een extra
affiliatieve werking. Deborah heeft nóg niet genoeg informatie om een beoordeling te doen
want vraagt gericht of de stage “In Utrecht?” (r.3) is. Doordat Deborah gericht de vraag “in
Utrecht” stelt en later claimt dat dit is wat Melissa wilde, toont Deborah de voorkennis die ze
heeft. Door de voorkennis zijn de beoordeling “Ooeeh Nice” (r.4) en het compliment
“Toppertje” (r.5) gerechtvaardigd.
In bovenstaand fragment was de kennisclaim terecht en dus de beoordeling op zijn plek.
De handeling was daardoor empathisch. Indien de kennisclaim niet terecht is, zal een
beoordeling niet op zijn plek zijn en dus ook geen empathische werking hebben. Het volgende
fragment laat zien dat een beoordeling te vroeg kan komen, wat bevestigt dat beoordelingen
pas bij voldoende kennis over de gebeurtenis of situatie mogen komen.
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Fragment 13 (I:2)
1

[22-12-16 09:00:25] Otis

Bijgevoegd: Afbeelding 1

2

[22-12-16 09:00:30] Otis

Ik fucking haat dit

3

[22-12-16 09:01:38] Noraly

à

Oh wow

4

[22-12-16 09:02:00] Noraly

à

Das redelijk bitchy

5

[22-12-16 09:02:11] Otis

Van haar?

6

[22-12-16 09:02:47] Noraly

Ja toch? Ipv dat ze zegt dat het enigszins
begrijpelijk is desalniettemin niet meer de
bedoeling maar hey

7

[22-12-16 09:03:00] Otis

Nja ze vindt het juist super kut dat ik haar in
het begin steeds probeerde te controleren

8

[22-12-16 09:03:43] Otis

Maar dit is nogal besides the point

9

[22-12-16 09:03:51] Noraly

En ik zou willen zeggen dat het niks hoeft te
betekenen maar volgens mij heb jij daar een
redelijk leip zesde zintuig voor

10

[22-12-16 09:04:09] Noraly

11

[22-12-16 09:04:31] Otis

12

[22-12-16 09:05:10] Otis

Maar deze gast is wel echt legit

13

[22-12-16 09:05:17] Noraly

Hmm

14

[22-12-16 09:06:13] Noraly

15

[22-12-16 09:07:12] Otis

à

Oh sorry, dan begreep ik the point niet helemaal..
Ja de meeste jongens waar ze mee bevriend raakt
hebben een iets hoger kneus niveau

à

Dat is wel facktap
Jup

Otis deelt een screenshot (zie Afbeelding 1) van een gesprek met
zijn ex en geeft daar een persoonlijk evaluatie van: “Ik fucking haat
dit” (r. 1-2). Noraly reageert empathisch middels een antwoordkreet
“oh” waarbij ze benadrukt dat de informatie die ze ontvangt nieuw
is en laat merken dat ze onder de indruk is middels de algemene
beoordeling: “wow” (r. 3). Noraly vervolgt met een expliciet
negatieve beoordeling over het gedrag van Otis zijn ex: “das redelijk
bitchy”, waarmee ze zichzelf aan zijn kant plaatst (r. 4). Echter, Otis
accepteert en bevestigt de beoordeling niet. In plaats daarvan vraagt
hij om een reden voor Noraly’s beoordeling in regel 5. Dan vraagt

Afbeelding 1

Noraly eerst om bevestiging (“Ja toch?”) en geeft dan een verklaring voor haar beoordeling (r.
6). Vervolgens legt Otis het gedrag van zijn ex-vriendin uit waarmee hij aangeeft waarom hij
Noraly haar beoordeling niet op zijn plek vond (r. 7). Nadat Otis de situatie vanuit zijn
perspectief in meerdere posts heeft uitgelegd volgt uiteindelijk de definitieve empathische
reactie met de beoordeling “Dat is wel facktap” (r. 14). De beoordeling wordt geaccepteerd.
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In de interactie tussen Otis en Noraly heeft een soort onderhandeling plaatsgevonden
tussen het delen van informatie en het geven van de juiste empathische reactie op het juiste
moment. Otis deelt een ervaring maar wanneer Noraly daar meteen een beoordeling van geeft,
blijkt dat ze eigenlijk nog niet genoeg informatie heeft om een juiste beoordeling te kunnen
maken. Na een aantal verklaringen heen en weer wordt de laatste beoordeling wel geaccepteerd
en zitten ze uiteindelijk dus wel weer op een lijn. De hoeveelheid en correctheid aan
(voor)kennis hebben is belangrijk in het mogen beoordelen van een situatie en dus het kunnen
uiten van een volwaardige empathische reactie.
Mate van detail van de rapportage
In eerste instantie heeft de valentie van de rapportage invloed op de handeling die volgt na een
antwoordkeet. Een positieve valentie maakt een enkele beoordeling voldoende. Een negatieve
valentie zal leiden tot een uitbreiding van de sequentie middels een vraag en een of meerdere
beoordelingen. Is de valentie onduidelijk, dan zal de kennisclaim van de ontvanger bepalen of
hij/zij direct affilieert middels een beoordeling of eerst nog meer informatie nodig heeft.
Bij vertellingen met veel details lijken deze normen niet of in ieder geval minder streng
gehanteerd ter worden. In zulke gevallen kunnen antwoordkreten direct gevolgd worden door
een beoordeling, ongeacht de valentie van de vertelling en kennisclaim van de ontvanger. De
rapportage bevat voldoende details voor een relevante beoordeling. Er volgt een representatief
fragment.

Fragment 14 (I:6)
1

29-07-19 17:40 – Rosa

Ik zag dat je vast zat in budapest? Uiteindelijk
nog thuis gekomen?

2

29-07-19 17:45 - Melanie

Ik zou om 2015 vliegen naar Düsseldorf en om 2200
uur aankomen. Het was noodweer in Boedapest dus
vliegveld is 2 uur dicht geweest. Zat well al sinds
2000 in vliegtuig. Toen ging vliegveld wel weer
open maar mochtne de tankwagens niet rijden. Toen
was er natuurlijk enorme rij van vliegtuigen die
weg wilde maar wij moesten voor middernacht in
Düsseldorf zijn want daarna mag je daar niet meer
landen. Nouja dat ging niet meer lukken dus we
zouden naar keulen of Münster. Keulen was vol dus
werd Münster. Dus ik last minute aan erik
doorgegeven dat het Münster wrd. Hij super snel in
de auto, 2uur rijden. Ging rond 2330 vliegen, zat
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toen dus al 3.5 uue in het vliegtuig. Toen besloten
ze halverwege dat we toch naar keulen gingen.. in
de lucht.. dus ik kon erik niet bereiken. Dus toen
ik was geland stond erik in Münster, ik in
Keulen..is 1.45 minuten van elkaar en dan nog 1.45
naar Nijmegen. Dus ik die tijd op erik gewacht en
toen naar Nijmegen. Was half 5 thuis.
3

29-07-19 17:46 – Rosa

à

OMG

4

29-07-19 17:46 – Rosa

à

wat kut ook dat ze tijdens de vlucht besluiten om
naar Keulen te gaan

5

29-07-19 17:46 – Rosa

à

jezusss

In regel 1 laat Rosa weten dat ze op de hoogte is van het feit dat Melanie vast zat in Budapest
en informeert ze of Melanie nog thuis is gekomen. Melanie antwoordt uitgebreid met een
verslag van haar terugreis (r. 2). Rosa reageert met de kreet “OMG” (regel 3). De ‘O’ staat
voor de antwoordkreet OH die aangeeft nieuws te ontvangen en de ‘MG’ staat voor MY GOD
waarmee schrik en ongeloof wordt uitgedrukt. De kreet is niet genoeg en Rosa vervolgt met
een formulering en een beoordeling van Melanie haar situatie in regel 4. Door middel van de
formulering geeft Rosa een interpretatie van de situatie en demonstreert ze begrip (Mondada,
2010). Begrip demonstreren is meer empathisch dan begrip claimen (bijv. “dat snap ik”), omdat
Rosa formuleert wát ze begrijpt. De beoordeling geeft expliciet het belang van de
gerapporteerde ervaring weer en de mogelijke gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Het ontwerp van de antwoordkreet
In de WhatsAppgesprekken zien we een aanzienlijke variatie in de spelling van
antwoordkreten. De standaardgevallen, waar enkele variaties van voorkomen, zijn oh en ah.
Van de 87 gevallen komt een vorm van oh voor in 28 gevallen (32%) en een vorm van ah in
49 gevallen (56%). De variaties betreffen: de uitgerekte vorm met extra (mede-)klinkers (bijv.
oooh, ohhh, aaah of ahhhh), een toegevoegde ‘w’ (ow of ahw) en de oh in de afkorting OMG
(Oh My God). Overige antwoordkreten bestonden uit acknowledgement tokens zoals jaaa en
neeee (Jefferson, 1984) en oehhh. Een overzicht van de verschillende antwoordkreten is
opgenomen in Tabel 6.
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Tabel 6.

Soorten antwoordkreten

Standaardvorm (bijv. oh)
OMG

oh

ah

Totaal

6

11

17

10

Uitgerekte vorm (bijv. ooohh)
Toevoeging ‘w’ (bijv. ow)

10

10

26

36

2

12

14

Overige

10

Totaal

28

49

87

Hieronder volgt een analyse van de verschillende soorten antwoordkreten die op een
gerapporteerde ervaring gegeven werden. Eerst wordt het verschil tussen oh en ah getoond.
Vervolgens wordt er in gegaan op de empathische waarde van de uitgerekte vorm en
toevoeging van de letter ‘w’.

Antwoordkreet: Oh vs. Ah
Uit de analyse komt naar voren dat het gebruik van de standaard antwoordkreten (oh en ah) in
gebruik van elkaar lijken te verschillen. Beide antwoordkreten zijn terugkijkende signalen
waarmee de ontvanger aangeeft voorgaande informatie ontvangen te hebben en als relevant te
beschouwen (Aijmer, 2002). Oh lijkt echter vooral gebruikt te worden als benadrukking van
de nieuwswaarde van de rapportage. Ah wordt voornamelijk gebruikt om de emotie en het
gevoel van de verteller in de rapportage te erkennen.
De volgende fragmenten zijn gevallen waarin de antwoordkreet oh gebruikt wordt in
reactie op een rapportage van een ervaring.

Fragment 15 (I:6)
1

[01-09-19 17:35] Melanie

Afbeelding bijgevoegd

8

Kreeg mn hartslag niet.onder controle zoals je ziet
2

[01-09-19 17:35] Rosa

3

[01-09-19 17:36] Rosa

à

Oh woooow
Je gemiddelde hartslag is zo ongeveer je 100%

Fragment 16 (I:2)
1

[04-11-16 09:37:29] Otis

Nou ik ben ongeveer op 60% van mijn thesis en ik
heb eigenlijk alles wel gezegd

2

[04-11-16 09:37:54] Otis

60% is sowieso veel te weinig voor deze tijd van
het jaar maar mijn onderwerp is dus gewoon te klein

8

Afbeelding 2 is toegevoegd in Bijlage 3.
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3

[04-11-16 09:38:15] Otis

Daar was ik op het begin ook wel al bang voor maar
dacht dat het wel goed zou komen

4

[04-11-16 09:38:18] Otis

It didn't

5

[04-11-16 09:39:09] Noraly

6

[04-11-16 09:39:15] Noraly

à

Oh wat kut zeg
Dat is heel frustrerend ja.. En het is geen optie
om begeleiding om hulp te vragen ?

Fragment 17 (I:6)
1

[02-07-19 13:46:15] Liz

Hoe issi

2

[02-07-19 13:46:17] Liz

Juul

[02-07-19 13:50:44] Juul

lizzzzzzz

3

[02-07-19 13:50:49] Juul

Mwah

4

[02-07-19 13:51:18] Juul

Kregen onder er niet goed uit waardoor de zenuw

5

[02-07-19 13:51:52] Juul

daaronder waarschijnlijk beschadigd is
Dus is een beetje de vraag of ik ooit nog mn gevoel
terug krijg en de hele mac chicken in mn bek kan
voelen of alleen rechts
6

[02-07-19 13:54:19] Liz

à

Oh jezus serieuuuus

Oh wijst in fragmenten 15, 16 en 17 op het ontvangen van nieuws. Dit komt overeen met
Heritage (1984) die oh in reactie op informings bestempelt als change-of-state token. Door
middel van deze kreet geeft de ontvanger aan informatie te hebben ontvangen die hij/zij nog
niet had. De antwoordkreet ontvangt de informatie zonder er een oordeel over te geven, maar
de nadruk wordt gelegd op de nieuwswaarde van de informatie. Oh is in combinatie met een
andere handeling, een vraag naar of een beoordeling van de situatie van de verteller, een
empathische reactie. Er volgen enkele voorbeelden van de antwoordkreet ah.
Fragment 18 (I:3)
1

[02-07-19 20:20:09] Juul

DIT DOET FACKING PIJN

2

[02-07-19 20:20:29] Juul

Zit zeker gevoel in

3

[02-07-19 22:15:46] Liz

Ah shit ik leef met je mee

à

Fragment 19 (I:7)
1

[05-05-18 17:45:39] Kyra

Hoe was je gesprek met mace gister nog?

2

[05-05-18 17:50:39] Bibi

Ja wel goed eigenlijk

3

[05-05-18 17:51:30] Bibi

Dus we gaan gewoon kijken hoe het nu verder gaat i
guess..

4

[05-05-18 18:03:15] Kyra

à

Ah wat fijn wel!
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Fragment 20 (I:6)
1

[03-07-19 10:58] Rosa

Hoe ging je gesprek?

2

[03-07-19 11:14] Melanie

Ja goed

3

[03-07-19 11:14] Melanie

Super fijne vrouw

4

[03-07-19 11:14] Melanie

Komt wel hoop op je af

5

[03-07-19 11:18] Rosa

à

Ah fijn! Ja snap ik 😱

Ah wijst in fragmenten 18, 19 en 20 op het ontvangen van nieuws en vooral op het ontvangen
van belangrijk nieuws. Ah erkent dat de informatie die zojuist overgebracht is van belang is
voor de verteller, doordat het een soort medeleven overbrengt. Door middel van ah focust de
ontvanger zich op de relevantie en significantie van de rapportage voor de verteller. Ah lijkt
meer te richten op het gevoel dat een situatie in de verteller heeft losgemaakt, waardoor de
ontvanger dichter bij de emoties van de verteller komt. Daarentegen benadrukt oh vooral de
nieuwswaarde van de ervaring. Ah is, in tegenstelling tot oh, op zichzelf staand al een
empathische handeling.

Antwoordkreten: oh, oohhhhh en ow
Uit de analyse komt naar voren dat van beide antwoordkreten (oh en ah) de verlengde vorm en
de toevoeging ‘w’ meer empathisch lijken dan de standaardvormen. Of een verlenging of
toevoeging van de ‘w’ toegepast worden is deels afhankelijk van stijlkeuzes van de gebruiker,
maar het effect dat bereikt wordt is een extra nadruk op de empathische lading van de
antwoordkreet. De toevoeging van de ‘w’ lijkt meer medeleven over te brengen en de pijn van
de verteller te erkennen. De verlenging lijkt ingezet te worden om meer op een lijn te komen
met de veronderstelde emoties van de verteller. Hieronder worden de verschillen verduidelijkt
aan de hand van vervoegingen van oh. De fragmenten zijn representatief voor de antwoordkreet
ah.
Fragment 21 (I:2)
1

]09-01-18 11:25:58] Noraly

Ja, pittig?

2

[09-01-18 11:26:30] Otis

Ja best wel

3

[09-01-18 11:43:23] Otis

Was allemaal ontzettend vaag en uit de hoogte
terwijl de colleges en oefententamen heel direct en
precies waren

4

[09-01-18 12:08:59] Noraly

5

[09-01-18

12:09:03] Noraly

à

Ow
Lekker kut.. Wel gehaald denk je?
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Fragment 22 (I:3)
1

[29-08-19 23:58:06] Juul

Ik ben hemaal gelukkig

2

[29-08-19 23:58:31] Juul

Maar hebben dus ook iedere week projectgroepen

3

[29-08-19 23:58:44] Juul

En de klas is 60 man 😂

4

[29-08-19 23:58:53] Juul

Dus hemaal zorgen om niks

5

[29-08-19 23:59:25] Juul

AL IS HET EEN WERELDREIS

6

[29-08-19 23:59:41] Juul

7

[30-08-19 00:02:34] Liz

8

[30-08-19 00:02:41] Liz

Precies even lang als vlucht naar malaga
à

Ooooh super chill! Dat is helemaal Fin
Dus je krijgt echte matties daaro

De antwoordkreet in Fragment 21 is door de toevoeging van ‘w’ duidelijker aanwezig is en
krijgt meer nadruk. Ook doordat de antwoordkreet in een afzonderlijke post gestuurd wordt, is
de kreet prominenter. De nadruk op de antwoordkreet lijkt meer medeleven uit te stralen
doordat de ontvanger langer – en zonder eigen beoordeling – stilstaat bij de situatie van de
verteller. Hetzelfde geldt voor de verlenging van de antwoordkreet. De antwoordkreet in
Fragment 22 is door de toevoeging van o’s duidelijker aanwezig en krijgt dus meer nadruk. De
nadruk op de antwoordkreet lijkt meer medeleven uit te stralen, doordat de ontvanger “langer”
– en zonder eigen beoordeling – stilstaat bij de situatie van de verteller.
Het is op WhatsApp niet mogelijk om bepaalde prosodie (tonen en klanken) aan de
antwoordkreet toe te voegen of deze goed te timen, zoals dat in mondelinge communicatie wel
kan (Aijmer, 2002; Selting, 2010; Golato, 2010; Reber, 2012; Couper-Kuhlen, 2012). Om de
antwoordkreet meer empathisch over te laten komen voegen gebruikers meer (mede-)klinkers
of door een ‘w’ toe.

Discussie
De analyse ging over de vraag hoe vaak, op welke momenten en hoe (qua ontwerp en qua
handelingen) we op WhatsApp empathie uiten. Dit hoofdstuk bevat een discussie van de
belangrijkste resultaten. Ook worden de implicaties van de resultaten voor de wetenschap en
praktijk gegeven. Tot slot worden de beperkingen van het onderzoek vermeld en aanbevelingen
voor vervolgonderzoek gedaan.

Discussie van de resultaten
Empathische sequenties komen weinig voor op WhatsApp. De interacties tussen vrienden
bestonden (maar) voor 6% van alle posts uit het delen van persoonlijke ervaringen en
empathisch reageren daarop. De empathische sequenties die geselecteerd zijn bevatten
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rapportages van persoonlijke ervaringen die een impact hebben op het leven van de verteller.
Maar de sequenties zijn in eerste instantie geselecteerd op basis van de empathische reactie.
Het is dus aan de ontvanger om te beslissen of een persoonlijke vertelling relevant is om er
empathisch op te reageren. Mogelijk zijn er meer empathie waardige rapportages gedaan, maar
zijn deze niet geselecteerd omdat ze geen empathie empathische reactie uitgelokt hebben.
Aannemelijk is dat deze rapportages geen empathie uitgelokt hebben is doordat de
momenten onopgemerkt zijn gebleven. Enerzijds worden rapportages van ervaringen vaak
‘gedropt’ zonder inleiding. In mondelinge interactie is het vaak zo dat door de afwezigheid van
het voorbereidende werk, waarin een vertelling wordt aangekondigd of ingeleid, empathische
momenten zonder erkenning langs glippen (Heritage, 2011). Mogelijk heeft de ontbrekende
inleiding van de ervaring ook op WhatsApp gevolgen voor het herkennen van de het
empathische moment. Anderzijds kunnen de empathische momenten ook onopgemerkt zijn,
zoals iedere post onopgemerkt kan zijn, door de mogelijkheid van het gelijktijdig typen
(Schönfeldt & Golato, 2003).
Bovendien is het mogelijk dat we op WhatsApp niet zo veel inhoudelijke persoonlijke
ervaringen delen, maar het medium gebruiken voor het delen van informatie, het plannen en
coördineren van gezamenlijke activiteiten en voor platonische communicatie (Yus, 2017).
Platonische communicatie is de uitwisseling van berichten die weinig relevante informatie
bevatten, maar een enorme impact hebben op het gevoel van connectiviteit. Deze platonische
manier van communiceren zorgt tevens voor gezelligheid (Yus, 2017). Op online platforms,
en ook WhatsApp lijkt er de laatste jaren een shift plaats te vinden van inhoudelijke
communicatie naar platonische communicatie. Het doel van communiceren is puur de sociale
banden aan gaan en onderhouden om sociaal te zijn. in plaats van daadwerkelijk inhoudelijke
informatie overdragen (Miller, 2008; Radovanovic and Ragnedda, 2012; Yus, 2017).
In interacties tussen gezinshuisouders en biologische ouders van uithuisgeplaatste
kinderen werd maar in 0.6% van alle posts besteed aan het delen van persoonlijke ervaringen
en empathisch reageren daarop. Deze 0.6% staat gelijk aan de drie empathische sequenties die
gevonden zijn in het totaal van elf WhatsAppgeschiedenissen. Het grote verschil met het aantal
empathische sequenties uit interacties tussen vrienden kan verklaard worden aan de hand van
het doel van de interactie. De GHO en biologische ouders zijn – in eerste instantie – niet met
elkaar in gesprek omdat ze geïnteresseerd zijn in elkaar en elkaars leven, maar in het leven van
het kind dat ze samen opvoeden. De gesprekken die gevoerd worden gaan nagenoeg altijd over
het kind en wat het kind ervaart, niet over wat de gespreksdeelnemers meemaken. Het doel van
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de WhatsAppgesprekken is samenwerken voor het welzijn van het kind (Van de Koot &
Noordegraaf, 2018).
De antwoordkreet is de meest voorkomende empathische reactie op WhatsApp. In het
theoretisch kader kwam naar voren dat empathie fundamenteel is voor het in stand houden van
relaties. De antwoordkreet blijkt van alle reactiemogelijkheden de meest empathische reactie
te zijn (Heritage, 2011). Dat de antwoordkreet op WhatsApp het meeste voorkomt, valt te
verklaren vanuit het streven naar empathische verbinding. Gespreksdeelnemers voelen de
morele verplichting om anderen te steunen en te bevestigen in hun ervaringen en in de evaluatie
en de betekenis ervan (Heritage, 2011).
Het gebruik is tevens te verklaren doordat een antwoordkreet, in (mondelinge)
interactie, laat zien dat de ontvanger zijn/haar volle aandacht heeft bij de verteller en het
gesprek (Jefferson, 1988). Met name als vertellers over hun ‘problemen’ praten (troubles-talk),
maken ontvangers gebruik van de antwoordkreet om zichzelf als “trouble recipient” (ontvanger
van slecht nieuws) te positioneren (Jefferson, 1988). Middels een antwoordkreet laat de
ontvanger weten betrokken te zijn met het gesprek en de affectieve dimensie in de rapportage
van het probleem, te herkennen (Kupetz, 2014).
Dat een antwoordkreet vaak wordt ingezet, kan tevens een gevolg zijn van het
ontbreken van alternatieve reacties die ook het ontvangst en de significantie van informatie
kunnen erkennen. In mondelinge interacties kan een ontvanger een minimale reactie geven,
zoals knikken of een gezichtsuitdrukking, om te laten merken dat hij/zij betrokken is en de
informatie tot zich neemt (Kupetz, 2014). Gezichtsuitdrukkingen kunnen een affectieve
houding versterken en laten merken dat de ontvanger het met de verteller eens is (Peräkylä &
Ruusuvuori, 2012). Deze visuele bronnen zijn op WhatsApp echter niet beschikbaar.
Tot slot leidt het ontbreken vamnon-verbale communicatie er toe dat de ontvanger
minder bronnen beschikbaar heeft om een reactie op te baseren. In mondelinge interactie
kunnen de non-verbale bronnen – zoals houding, gezichtsuitdrukking en toon – veel vertellen
over hoe de ander zich voelt (Ruusuvuori & Peräkylä, 2009; Selting, 2010; Peräkylä &
Ruusuvuori, 2012). Doordat er minder bronnen beschikbaar zijn is het lastiger om een perfect
afgemeten, subtiele (empathische) reactie te geven. Om niet het risico te lopen te weinig
empathie te uiten, is het ‘veilig’ om middels een antwoordkreet veel affiliatie te uiten en niet
direct in te hoeven gaan op de rapportage. Met deze voorlopige affiliatieve respons komt de
ontvanger enerzijds dichter bij de emoties van de verteller. Anderzijds heeft de ontvanger een
weg vrij gemaakt voor concrete affiliatie in de volgende handeling. Mocht de ontvanger in het
36

concrete aanbod van empathie (bijv. door een beoordeling) niet reageren op de kern van de
rapportage, dan heeft hij/zij zichzelf al enigszins ingedekt middels de empathische
antwoordkreet.
De antwoordkreet gaat altijd gepaard met een andere handeling. Deze bevinding komt
overeen met de bevindingen van Kupetz (2014): in mondelinge interactie is de antwoordkreet
onderdeel van de empathische combinatie antwoordkreet + beoordeling. De antwoordkreet
ontvangt informatie zonder er een uitspraak over te doen, de beoordeling geeft aan dat het
belang van de informatie is begrepen (Kupetz, 2014). De beoordeling onderbouwt de affectieve
oriëntatie van de antwoordkreet (Reber, 2012). Dat de antwoordkreet ook op WhatsApp altijd
opgevolgd wordt door een beoordeling voor onderbouwing, geeft aan de dat de antwoordkreet
op zichzelf staand niet voldoende empathie overbrengt.
In tegenstelling tot Kupetz (2014) beschrijft Heritage (2011) de antwoordkreet als een
individuele empathische reactie. Echter, na een nadere analyse van de door Heritage (2011)
gebruikte voorbeelden, blijkt de antwoordkreet in 17 van de 21 gevallen ook opgevolgd te
worden door een beoordeling. Ook in zijn data biedt de antwoordkreet een voorlopige vorm
van empathie, waarna deze concreet wordt gemaakt middels een beoordeling. De beoordeling
blijkt wederom onmisbaar voor het voldoende uiten van empathie.
Als een antwoordkreet volgt op het ontvangen van informatie, wordt deze altijd
opgevolgd door een beoordeling (Heritage, 1984). Ontvangers behandelen nieuwe informatie
als rapportages van goed of slecht nieuws en geven daar ook de relevante beoordeling aan. De
sequentiële organisatie van het brengen van nieuws is opgebouwd uit het eerste paardeel met
het nieuws en het tweede paardeel met een antwoordkreet + beoordeling (van dat nieuws)
(Heritage, 1984). De antwoordkreet wordt gegeven bij de beurtwisseling. Beoordelingen
komen direct na de antwoordkreet of worden gegeven aan het einde van de nieuwsvertelling.
De antwoordkreet wordt in deze gevallen ingezet als een change-of-state token. De change-ofstate houdt in dat de ontvanger van een ‘onwetende’ status naar een ‘wetende’ status gaat. Hij
laat merken dat hij nu informatie heeft ontvangen die eerder nog niet beschikbaar was voor
hem (Heritage, 1984). Voor nieuwsontvangers op WhatsApp is het niet genoeg is om alleen de
ontvangst van een (beladen) rapportage te communiceren (Jefferson 1988).
In mondelinge interacties wordt een antwoordkreet wel alleenstaand ingezet met de
functie van continuer. De continuer spoort de verteller aan om verder te gaan met zijn/haar
verhaal (Jefferson, 1984; 1988). Op WhatsApp wordt de antwoordkreet niet alleenstaand
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gebruikt in reacties op persoonlijke vertellingen. De antwoordkreet wordt in empathische
sequenties dus ook niet ingezet als continuer.
Empathie wordt in een interactie onderhandeld. Of een ontvanger al empathie kan en mag
uiten door middel van een beoordeling lijkt af te hangen van de implicatie dat hij/zij al genoeg
informatie heeft over de rapportage om de beoordeling te kunnen maken. Vooral in het geval
van beladen rapportages lijkt de ontvanger veel informatie nodig te hebben om een gegronde
beoordeling te kunnen maken die gerechtvaardigd is. Hierdoor stelt de ontvanger in eerste
instantie een of enkele vragen. Deze vragen zijn een eerste vorm van empathie: hiermee wil de
ontvanger een beter begrip krijgen van de situatie van de ander (Pfänder & Gülich, 2013 in
Kupetz, 2014). Als de ontvanger genoeg informatie tot zijn beschikking heeft, dan heeft hij/zij
het recht en ook de verplichting om de rapportage te beoordelen. Zo laat de ontvanger merken
wat zijn/haar standpunt is ten opzichte van de rapportage. Beoordelingen zijn bewijzen van
deelname aan de conversatie. Door een beoordeling te geven van de informatie claimt de
beoordelaar kennis te hebben van wat hij/zij beoordeelt.
Het is lastig in te schatten wanneer een rapportage beoordeeld kan worden. Enerzijds
wordt verwacht dat de ontvanger de situatie beoordeelt. Anderzijds heeft de ontvanger de
ervaring niet zelf beleefd waardoor hij/zij niet de epistemische rechten heeft om een
eerstehands beoordeling te maken. De ontvanger lijkt zich in te dekken door een reactie te
beginnen met een antwoordkreet. De kreet wordt opgevolgd door een beoordeling die gevolgd
wordt door een formulation. In het geval van beladen rapportages waarin sterke emoties
worden uitgedrukt, komt er nog meer druk op de ontvanger te liggen voor het tonen van
empathie. De ervaringen in deze beladen rapportages zijn vaak erg persoonlijk. Hierdoor is de
toegang tot de ervaring nog onwaarschijnlijker (Heritage, 2011). De oplossing lijkt het stellen
van vragen. Het stellen van vragen lijkt in counseling chats waarbij counselors empathie uiten
ten opzichte van cliënten die problemen hebben met alcohol- of drugsverslavingen ook genoeg
te zijn (Stommel en Lamerichs, te verschijnen).
Ah is op WhatsApp meer empathisch dan Oh. Antwoordkreten oh en ah zijn beide
terugkijkende signalen. Door deze antwoordkreten laat de gesprekspartner expliciet zien dat de
voorgaande informatie als relevant gezien wordt en ondersteund wordt (Edmonson & House,
1981 in Aijmer, 1987). In veel onderzoeken naar mondelinge interactie wordt het gebruik van
oh en ah samengenomen (Aijmer, 1987). De antwoordkreten hebben vaak dezelfde functie
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zoals het uiten van verrassing (Heritage, 1984), teleurstelling (Couper-Kuhlen, 2009 in Reber,
2012) of dankbaarheid als reactie op een verkregen antwoord (Aijmer, 2002).
De betekenis die in mondelinge interactie aan antwoordkreten wordt toegekend is
echter vooral afhankelijk van de toon en intonatie waarmee de kreet uitgesproken wordt
(Couper-Kuhlen, 2012; Reber, 2012). Door middel van een antwoordkreet is de ontvanger in
staat op het level van prosodie met de verteller te matchen. Door een bepaalde mate van lucht
toe te voegen en de (klem-)toon omhoog of omlaag te brengen kan een bepaalde mate van
verrassing of juist teleurstelling worden overgebracht. De details (timing, toonhoogte, en/of
luidheid) van de prosodie zijn in mondelinge communicatie cruciaal voor de aan- of
afwezigheid van empathie voor de verteller: als de prosodie niet matcht dan zal affiliatie
ontbreken (Couper-Kuhlen, 2012).
Ah lijkt In Nederlandse WhatsApp-gesprekken, ondanks het ontbreken van prosodie,
toch in de kernbetekenis te verschillen van oh. Door oh richt de gebruiker zich vooral op de
informatie die eerder nog niet beschikbaar was, terwijl ah een bepaalde ernst of belang toevoegt
voor de verteller. Dit komt overeen met de bevindingen van Aijmer (2002) die aan de hand van
zijn onderzoek vond: ‘ah blijkt altijd te indiceren dat de gebruiker verheugd is of dat hij/zij
denkt dat wat die heeft uitgevonden heeft in zekere zin belangrijk is’ (p. 519, mijn vertaling).
De verklaring dat ah meer medeleven en daarmee empathie toont zit in de conventionele
betekenis van het woord. Ah begrijpen wij als een uitdrukking dat plezier en pijn wil
overbrengen (Morris, 1973 in Reber, 2012 en Aijmer, 2002). Ah is een emotioneel woord dat
genot, tevredenheid en afkeer overbrengt. Deze kreet brengt dus ook een affectieve staat over
en niet alleen een cognitieve (Reber, 2012).
De empathische uitingen op WhatsApp hangen samen met de technologische aspecten
van het medium. In de analyse kwam naar voren dat het “empathiseren” met anderen op
verschillende manieren verwikkeld is met het medium. De manieren waarop het medium van
invloed is op de interactie worden de affordances9 van het medium genoemd. De affordances
van een object zijn de mogelijke manieren waarop een gebruiker een object kan gebruiken
(Gibson, 1979; Hutchby, 2001; 2014). Welke technologieën van een object, in dit geval
WhatsApp, impact hebben op de interactie, hangt af van of en hoe de gebruikers deze
technologieën gebruiken.
9

De Engelse term affordance is lastig te vertalen naar het Nederlands. De Nederlandse vertaling van ‘to afford’ is
‘verschaffen’, ‘opleveren’ of ‘opbrengen’. Affordance zou dan naar ‘verschaffing’, ‘oplevering’ of ‘opbrengst’ vertaald
worden, maar dit dekt de lading niet. Vandaar dat de Engelse term affordance gebruikt wordt.
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Een van de affordances die op WhatsApp een rol speelt bij het uiten van empathie is
het ontbreken van non-verbale bronnen. Doordat er minden bronnen beschikbaar zijn om
informatie uit op te halen, is het lastig om een goed afgestemde empathische respons te geven.
Om er zeker van te zijn niet te weinig empathie te tonen reageert de ontvanger middels een
antwoordkreet. Er wordt direct, in zo min mogelijke handelingen, veel empathie geuit.
Subtielere empathische reacties komen minder voor.
Op WhatsApp is het niet mogelijk om tonen en klanken aan tekstuele posts toe te
voegen. Een empathische lading aan antwoordkreten op WhatsApp toevoegen is daardoor
lastig. In mondelinge communicatie worden antwoordkreten namelijk empathisch door
prosodische mogelijkheden Aijmer, 2002; Selting, 2010; Golato, 2012; Reber, 2012; CouperKuhlen, 2012). Door de technologische mogelijkheden van Whatsapp wordt prosodie
geïmiteerd door verlenging en door toevoeging van de letter ‘w’. Hierdoor is het alsnog
mogelijk antwoordkreten empathisch in te zetten.
In mondelinge interacties kunnen gespreksdeelnemers elkaar spiegelen om empathie te
uiten. Dit gebeurt vaak door het spiegelen van gezichtsuitdrukkingen, houding, intonatie
(Allen & Fonagy, 2006) en prosodie (Couper-Kuhlen, 2012; Weiste & Peräkylä, 2014). Op
WhatsApp maken gespreksdeelnemers gebruik van de affordances van WhatsApp om uitingen
tekstueel, door het gebruik van hoofdletter en woordverlengingen, te spiegelen.
Tot slot beïnvloeden emoji’s de mogelijkheid tot het geven van een empathische
reactie. Emoji’s duiden aan hoe een rapportage geïnterpreteerd moet worden (Meredith, 2014).
Door de emoji wordt de valentie van een rapportage (beter) herkenbaar. Op deze manier wordt
het voor de ontvanger makkelijker om een gepaste empathische reactie te geven.

Implicaties
Huidig onderzoek naar empathische reacties op WhatsApp impliceert dat in alledaagse
interacties de antwoordkreet een vaak voorkomende imformele empathische reactie is. Voor
de praktijk betekent dit dat counselors, in een online setting, ook gebruik zouden kunnen maken
van de antwoordkreet als empathische reactie. De counselor kan kiezen voor de informele
antwoordkreet om veel empathie te uiten in een redelijk simpele handeling. De informele
handeling kan zorgen voor een zo natuurlijk mogelijk verloop van de interactie. Er moet wel
rekening gehouden worden met het vervolg: de antwoordkreet is als reactie op een rapportage
van een ervaring geen volwaardige reactie en ook niet ingezet kan worden als continuer. Er zal
een andere handeling, in de vorm van een beoordeling of vraag, moeten volgen.
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Tevens is het belangrijk voor mensen, zoals counselors, die voor hun beroep empathie
uiten, dat ze een situatie van de ander niet te snel beoordelen. Vooral in het geval van
onduidelijke en negatieve persoonlijke ervaringen is het belangrijk dat de verteller in kwestie
uitgehoord wordt. Door meer informatie te delen over de ervaring, krijgt de ontvanger meer
rechten om deze ervaring te beoordelen. Het stellen van vragen komt ook empathisch over
(Kupetz, 2014). De beoordeling is uiteindelijk wel nodig om de empathie concreet en
volwaardig te maken en tot overeenstemming te komen (Goodwin & Goodwin, 1987).
Tot slot wordt ook aangeraden het gebruik van begripsclaims in overweging te nemen.
Als vrienden ervaringen delen, dan wordt er weinig begrip van de anders situatie geclaimd. In
huidige analyse komt de begripsclaim namelijk maar in 8 gevallen (9%) voor als eerste
handeling na en antwoordkreet. In informele online interacties is het niet gebruikelijk om
begrip van andermans situatie te claimen. In counseling is het ook afgeraden om altijd empathie
te uiten door middel van een begripsclaim (“ik snap je”). Middels een begripsclaim kan de
cliënt namelijk meer bevestigd worden in zijn/haar angsten. In deze situaties is het juist
gewenst om een vraag te stellen om de chat in een bepaalde richting te sturen (Stommel &
Lamerichs, te verschijnen).

Beperkingen en vervolgonderzoek
In het onderzoek is de definitie van empathie en van empathische reacties gebruikt zoals
Heritage (2011) deze gebruikt. Zijn omschrijvingen van empathische reacties hebben echter
een vrij interpretatief karakter waardoor het vaak niet eenvoudig te duiden was of een reactie
dan ook echt empathisch was. De onduidelijkheid heeft waarschijnlijk ook te maken met het
interpretatieve en abstracte karakter van de term empathie. Empathie wordt verschillend
gedefinieerd en vaak over een kam geschoren met de termen ‘sympathie’, ‘begrip’ en
‘affiliatie’ (Ruusuvuori, 2005; Kupetz, 2014).
Het was ook lastig om ‘rapportage van persoonlijke ervaring’ te definiëren. Over het
algemeen wordt er op WhatsApp heen en weer gechat. Het is vaak een heen en weer van vragen
en antwoorden. Een groot deel van de ervaringen wordt gedeeld als antwoord op een vraag.
Veel rapportages van ervaringen worden ‘medegedeeld’ in enkele posts (die snel onder
gesneeuwd raken door andere posts). Ook waren er meer uitgebreidere verhalende rapportages
die meerdere posts betroffen. Uiteindelijk is gekozen om elke rapportage van een persoonlijke
ervaring mee te nemen. Dit zijn zowel de rapportages van antwoorden op vragen, als de korte
mededelingen en de kleine verhaaltjes.
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In het huidige onderzoek was er enkel toegang tot twee datasets van relatief beperkte
omvang. De dataset van GHO en biologische ouders is een vrij specifieke set. Deze bleek
uiteindelijk niet erg bruikbaar voor de analyse en hierover konden weinig conclusies getrokken
worden. De dataset bestaande uit gesprekken tussen vrienden en vriendinnen gaf een beeld van
interacties zoals ze plaatsvinden onder Nederlandse adolescenten tussen de 20 en 30 jaar, maar
eigenlijk alleen voor vrouwen: er deed maar één man mee aan het onderzoek. Een analyse van
gesprekken tussen mannen, jongeren of juist ouderen legt misschien hele andere patronen
bloot. Hetzelfde geldt voor Nederlanders met een migratie achtergrond. In maart 2020 heeft
bijna een kwart van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond10. Veel Nederlanders
hebben een achtergrond in Turkije, Marokko, Suriname en Indonesië. Verschillende culturen
hebben een andere perceptie van empathie en hoe dat te uiten. Empathie is cultuur afhankelijk
en Nederland maken we gebruik van de Westerse invulling van het begrip empathie (Chung &
Bemak, 2002).
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek heeft betrekking op de interactie van
gebruikers met het medium. Door middel van screen capture technieken valt te achterhalen
hoe gesprekspartners hun empathische posts construeren en daadwerkelijk met het medium
interacteren. Screen capture kan veel vertellen over de manier waarop herstel plaatsvindt bij
de productie van empathische reacties (Meredith & Stokoe, 2014).

Conclusie
De analyse van empathische reacties die gegeven worden op rapportages van persoonlijke
ervaringen op WhatsApp, geeft een beeld van de handelingen waarmee informele relaties
worden onderhouden. Empathie wordt op WhatsApp vooral gedaan middels een antwoordkreet
en een beoordeling. Als de rapportage beladen of onduidelijk is wordt er meer begrip voor de
situatie van de verteller gecreëerd door het stellen van vragen. Uiteindelijk is het de concrete
beoordeling die volledige empathie overbrengt. Belangrijk is dat gesprekspartners zichzelf niet
moeten overschatten in de (voor)kennis die ze denken te hebben. Een misplaatste beoordeling
is mogelijk het gevolg van een onterechte claim. Dit laat wederom de onevenredige relatie zien
tussen iets weten en iets meegemaakt hebben (Sacks, 1984 in Heritage, 2011). Op WhatsApp
wordt weinig gebruik gemaakt van subtiele vormen van empathie. Dit lijkt echter (nog) geen

10

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrondwonen-in-nederland- (opgezocht op 10/04/2020)
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effect te hebben op de relatie tussen vrienden. De bevindingen suggereren dat informele
antwoordkreten goed werken als voorlopige maar zeer affiliatieve respons. Een bevinding die
counselors voor online counseling in overweging kunnen nemen.

Bibliografie
Aijmer, K. (1987). Oh and ah in English conversation. In W. Meijs (Red.), Corpus
Linguistics and Beyond: Proceedings of the Seventh International Conference on
English Language Research on Computerized Corpora (pp. 61-86). Amsterdam,
Nederland: Rodopi.
Aijmer, K. (2002). English Discourse Particles. Evidence from a corpus. Amsterdam,
Nederland: John Benjamins Publishing Company. doi:10.1075/scl.10
Benwell, B., & Stokoe, E. (2006). Virtual Identities. In B. Benwell, & E. Stokoe (Red.),
Discourse and Identity (pp. 243-279). Edinburgh, Schotland: Edinburgh University
Press. doi:10.1558/genl.v1i2.315
Chung, R. C. Y., & Bemak, F. (2002). The Relationship of Culture and Empathy in Cross‐
Cultural Counseling. Journal of Counseling & Development, 80(2), 154-159. doi:
10.1002/j.1556-6678.2002.tb00178.x
Church, K., & De Oliveira, R. (2013). What’s up with WhatsApp? Comparing Mobile Instant
Messaging Behaviors with Traditional SMS. In Proceedings of the 15th international
conference on Human-computer interaction with mobile devices and services, (pp.
352-361). doi:10.1145/2493190.2493225
Coulehan, J., Platt, F., Egener, B., Frankel, R., Lin, C., Lown, B., & Salazar, W. (2001). “Let
Me See If I Have This Right . . . ”: Words That Help Build Empathy. Annals of
Internal Medicine, 135(3), 221-227. doi:10.7326/0003-4819-135-3-200108070-00022
Couper-Kuhlen, E. (2012). Exploring Affiliation in the Reception of Conversational
Complaint Stories. In A. Peräkylä, & M. L. Sorjonen (Red.), Emotion in Interaction
43

(pp. 113-146). Oxford, Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press.
doi:10.1093/acprof:oso/9780199730735.003.0006
Drew, P., & Heritage, J. (1992). ‘Analyzing Talk at Work: An Introduction’. In P. Drew, & J.
Heritage, Talk at Work: Interaction in Institutional Settings (pp. 3-65). Cambridge,
Verenigd Koninkrijk: Cambridge University Press. doi:10.1017/S0047404500020844
Ensie. (27 december 2016). Appen. Opgehaald van Ensie: https://www.ensie.nl/nji/appen
Flores-Salgado, E. (2018). The use of politeness in WhatsApp discourse and move ‘requests'.
Journal of Pragmatics, 133, 79-92. doi:10.1016/j.pragma.2018.06.009
Garcia, A. C., & Jacobs, J. B. (1999). The Eyes of the Beholder: Understanding the TurnTaking System in Quasi-Synchronous Computer-Mediated Communication. Research
on Language and Social Interaction, 32(4), 337-367.
doi:10.1207/S15327973rls3204_2
Gerdes, K. E., Segal, E. A., & Lietz, C. A. (2010). Conceptualising and Measuring Empathy.
British Journal of Social Work, 40(7), 2326-2343. doi:10.1093/bjsw/bcq048
Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, MA: Houghton
Mifflin. doi:10.1002/bs.3830260313
Golato, A. (2010). Marking understanding versus receipting information in talk: Achso. and
ach in German interaction. Discourse Studies, 12(2), 147-176.
doi:10.1177/1461445609356497
Goodwin, C., & Heritage, J. (1990). Conversation Analysis. Annual Review of Anthropology,
19(1), 283-307. doi:10.1146/annurev.an.19.100190.001435
Heritage, J. (1984). A change-of-state token and aspects of its sequential placement. In J. M.
Atkinson, & J. Heritage (Red.), Structures of Social Action: Studies in Conversation
Analysis (pp. 299–345). Cambridge, Verenigd Koninkrijk: Cambridge University
Press.

44

Heritage, J. (2011). Territories of knowledge, territories of experience: empathic moments in
interaction. In T. Stivers, L. Mondada, & J. Steensig (Red.), The Morality of
Knowledge in Conversation (pp. 159-183). Cambridge, Verenigd Koninkrijk:
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511921674
Heritage, J., & Clayman, S. (2011). Talk in Action. Interactions, Identities, and Institutions.
Oxford, Verenigd Koninkrijk: Blackwell Publishing. doi:10.1002/9781444318135
Heritage, J., & Raymond, G. (2005). The Terms of Agreement: Indexing Epistemic Authority
and Subordination in Talk-in-Interaction. Social Psychology Quarterly, 68(1), 15–38.
doi:10.1177/019027250506800103
Heritage, J., & Watson, D. R. (1979). Formulations as Conversational Objects. In G. Psathas
(Red.), Everyday Language: Studies in Ethnomethodology (pp. 123-162).
Greenburgh, NY: Irvington.
Hoffman, M. L. (2000). Empathy and Moral Development: Implications for Caring and
Justice. Cambridge, Verenigd Koninkrijk: Cambridge University Press.
doi:10.1017/CBO9780511805851
Hutchby, I. (2001). Technologies, Texts and Affordances. Sociology, 35(2), 441-456.
doi:10.1177/S0038038501000219
Hutchby, I. (2014). Communicative affordances and participation frameworks in mediates
interaction. Journal of Pragmatics, 72, 86-89. doi:10.1016/j.pragma.2014.08.012
Hutchby, I., & Tanna, V. (2008). Aspects of sequential organization in text message
exchange. Discourse & Communication, 2(2), 143-164.
doi:10.1177/1750481307088481
Jefferson, G. (1984). Notes on a systematic Deployment of the Acknowledgement tokens
"Yeah" and "Mm Hm". Paper in Linguistics, 17(2), 197-216.
doi:10.1080/08351818409389201

45

Jefferson, G. (1988). On the Sequential Organization of Troubles-Talk in Ordinary
Conversation. Social Problems, 35(4), 418-441. doi:10.2307/800595
König, K. (2019). Stance taking with ‘laugh’ particles and emojis e Sequential and functional
patterns of ‘laughter’ in a corpus of German WhatsApp chats. Journal of Pragmatics,
142, 156-170. doi:10.1016/j.pragma.2019.01.008
Kupetz, M. (2014). Empathy displays as interactional achievements - Multimodel and
sequential aspects. Journal of Pragmatics, 61, 4-34.
doi:10.1016/j.pragma.2013.11.006
Mallen, M., Vogel, D., & Rochlen, A. (2005). The Practical Aspects of Online Counseling:
Ethics, Training, Technology, and Competency. The Counseling Psychologist, 33(6),
776-818. doi:10.1177/0011000005278625
Maynard, D. W. (1980). Placement of topic changes in conversation. Semiotica, 30(3-4), 263290. doi:10.1515/semi.1980.30.3-4.263
Mazeland, H. (1992). Vraag/antwoord-sequenties. Amsterdam, Nederland: Stichting
Neerlandistiek VU.
Mazeland, H. (1995). Conversatie-analyse van communicatie in institutionele settings: te veel
micro, te weinig macro? In H. Mazeland , & C. Sauer (Red.), Communiceren,
waarnemen, analyseren: Bijdragen tot het taalbeheersingsonderzoek (pp. 65-92).
Groningen, Nederland: Rijksuniversiteit Groningen.
Mazeland, H. (2003). Inleiding in de conversatieanalyse. Bussum, Nederland: Coutinho.
doi:10.13140/RG.2.1.3639.5362
Meredith, J. (2019). Conversation Analysis and Online Interaction. Research on Language
and Social Interaction, 52(3), 241-256. doi:10.1080/08351813.2019.1631040

46

Meredith, J., & Stokoe, E. (2014). Repair: Comparing Facebook ‘chat’ with spoken
interaction. Discourse & Communication, 8(2), 181-207.
doi:10.1177/1750481313510815
Miller, V. (2008). New Media, Networking and Phatic Culture. Convergence: The
International Journal of Research into New Media Technologies, 14(4), 387-400.
doi:10.1177/1354856508094659
Mondada, L. (2010). Understanding as an embodied, situated and sequential achievement in
interaction. Journal of Pragmatics, 43, 542-552. doi:10.1016/j.pragma.2010.08.019
Montag, C., Blaszkiewicz, K., Sariyska, R., Lachmann, B., Andone, I., Trendafilov, B., & ...
(2015). Smartphone usage in the 21st century: who is active on WhatsApp? BMC
research notes, 3(1), 331. doi:10.1186/s13104-015-1280-z
Peräkylä, A., & Ruusuvuori, J. (2012). Facial Expression and Interactional Regulation of
Emotion. In A. Perakyla, & M. L. Sorjonen (Red.), Emotion in Interaction (pp. 6491). Oxford, Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press.
doi:10.1093/acprof:oso/9780199730735.003.0004
Petitjean, C., & Morel, E. (2017). “Hahaha”: Laughter as a resource to manage WhatsApp
conversations. Journal of Pragmatics, 110, 1-19. doi:10.1016/j.pragma.2017.01.001
Pomerantz, A. (1984). Agreeing and Disagreeing with Assessments: Some Features of
Preferred/Dispreferred Turn Shapes. In M. Atkinson, & J. Heritage (Red.), Structures
of Social Action: Studies in Conversation Analysis (pp. 57-101). Cambridge, Verenigd
Koninkrijk: Cambridge University Press.
Radovanovic, D., & Ragnedda, M. (2012). Small talk in the Digital Age: Making Sense of
Phatic Posts. In Proceedings of the #MSM2012 Workshop, (pp. 10-13). Opgehaald
van http://hdl.handle.net/10760/24377

47

Reber, E. (2012). Types of affect-laden ahs in troubles talk and deliveries of bad news. In E.
Reber (Red.), Affectivity in Interaction: Sound objects in English (pp. 171-222).
Amsterdam, Nederland: John Benjamins Publishing Company. doi:10.1075/pbns.215
Ruusuvuori, J. (2005). “Empathy” and “Sympathy” in Action: Attending to Patients’ Troubles
in Finnish Homeopathic and General Practice Consultations. Social Psychology
Quarterly, 68(3), 204-222. doi:10.1177/019027250506800302
Ruusuvuori, J., & Peräkylä, A. (2009). Facial and Verbal Expressions in Assessing Stories
and Topics. Research on Language and Social Interaction, 42(4), 377-394.
doi:10.1080/08351810903296499
Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1978). A Simplest Systematics for the
Organization of Turn Taking for Conversation. In J. Schenkein (Red.), Studies in the
Organization of Conversational Interaction (pp. 7-55). New York, NY: Academic
Press. doi:10.1016/B978-0-12-623550-0.50008-2
Schegloff, E. A., & Sacks, H. (1973). Opening up closings. Semiotica, 8(4), 289-327.
Schönfeldt, J., & Golato, A. (2003). Repair in Chats: A Conversation Analytic Approach.
Research on Language and Social Interaction, 36(3), 241-284.
doi:10.1207/S15327973RLSI3603_02
Selting, M. (2010). Affectivity in conversational storytelling: An analysis of displays of anger
or indignation in complaint stories. Pragmatics, 20(2), 229-277.
doi:10.1075/prag.20.2.06sel
Siegel, D. (2012). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape
who we are. New York, NY: The Guilford Press.
Spagnolli, A., & Gamberini, L. (2007). Interacting via SMS: Practices of social closeness and
reciprocation. British Journal of Social Psychology, 46(2), 343-364.
doi:10.1348/014466606X120482

48

Stommel, W., & Lamerichs, J. (te verschijnen). The microanalysis of online data: the case of
empathy displays in Dutch chat counseling. In Z. Demjen (Red.), Contemporary
applied linguistics in illness and healthcare contexts. Londen, Verenigd Koninkrijk:
Bloomsbury Academic.
Stommel, W., & Te Molder, H. (2015). When technological affordances meet interactional
norms: the value of pre-screening in online chat counseling. PsychNology, 13(2-3),
235-258.
Ten Have, P. (2007). Doing Conversation Analysis: a practical guide. Londen, Verenigd
Koninkrijk: SAGE Publications. doi:10.4135/9781849208895
Van Dale Uitgevers. (z.d.). Betekenis 'formulering'. Opgeroepen op maart 20, 2020, van
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/formulering#.XnSXdYhKhaQ
Van de Koot, D., & Noordegraaf, M. (2018). ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ Hoe
gezinshuisouders en ouders constructief kunnen samenwerken. Rapportage 1.
Verkenning: literatuuronderzoek en interviews. Ede, Nederland: Christelijke
Hogeschool Ede.
Verheijen, L. (2016). Emoji voor Dummies: multimodaliteit in digitale communicatie met
144 pixels. Tijdschrift over Taal, Tekst en Communicatie, 55, 16-19.
Weiste, E., & Peräkylä, A. (2014). Prosody and empathic communication in psychotherapy
interaction. Psychotherapy Research, 24(6), 687-701.
doi:10.1080/10503307.2013.879619
Yus, F. (2017). Contextual constraints and non-propositional effects in WhatsApp
communication. Journal of Pragmatics, 114, 66-86.
doi:10.1016/j.pragma.2017.04.003

49

50

Bijlagen
Bijlage 1. Oproep deelnemers onderzoek op Instagram
Bijlage 2. Informatiedocument en toestemmingsverklaring voor deelnemers
Bijlage 3. Afbeelding 2 (Fragment 15, p. 31)

51

Bijlage 1. Oproep deelnemers onderzoek op Instagram
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Bijlage 2. Informatiedocument en toestemmingsverklaring voor deelnemers
INFORMATIEDOCUMENT
Naam onderzoek: Digitale gesprekken
Verantwoordelijke onderzoeker: Wyke Stommel
Doel en procedure van het onderzoek
Voor dit onderzoek verzamelen we communicatie via WhatsApp, chat, e-mail of
vergelijkbare niet-openbare communicatiemedia. Het gaat om al gevoerde, bewaarde
gesprekken, niet om gesprekken die u in de toekomst zult voeren. Foto’s zien we wel als
onderdeel van de data, maar video’s niet; deze worden verwijderd. We kunnen uw
gearchiveerde gesprekken alleen opnemen in onze dataverzameling als ook uw
gesprekspartners (de personen met wie u geappt, gechat, gemaild heeft en van wie de reacties
in de gegevens opgenomen zijn) zijn geïnformeerd over het onderzoek en er toestemming
voor hebben gegeven. Wij kunnen de informatie over het onderzoek aan uw
gesprekspartner(s) verstrekken als u ons de contactgegevens geeft, of u kunt de informatie en
het toestemmingformulier zelf aan uw gesprekspartner(s) verstrekken. Als u wilt, kunnen we
na ons onderzoek toelichten waar we onderzoek naar doen.
Risico’s en ongemakken
Er zijn geen risico’s voor uw gezondheid of uw veiligheid.
Vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens
De gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen door wetenschappers gebruikt
worden voor artikelen en presentaties. De data zelf worden volgens de richtlijnen van de
Radboud Universiteit niet op een netwerk, maar op een externe harde schijf achter slot en
grendel bewaard. Uitgangspunt is dat de data tenminste 10 jaar ten behoeve van de
wetenschappelijke gemeenschap opvraagbaar zijn.
Alle gegevens die naar u zouden kunnen leiden zoals naam, leeftijd en herkenbare details van
de omgeving of inhoud worden uit de door u aangeleverde gesprekken (bijv. WhatsAppgeschiedenis) verwijderd. Korte anoniem gemaakt fragmenten uit de data kunnen gebruikt
worden in een publicatie of presentatie. Foto’s in de interactie worden zodanig vervaagd, dat
personen en omgevingsdetails niet herkenbaar zijn.
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Vrijwilligheid
U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u nadat u uw gegevens aan ons ter
beschikking hebt gesteld (tot twee weken nadien) aan ons doorgeven dat u toch van deelname
afziet. Alle gegevens die we bij u verzameld hebben, worden dan definitief verwijderd. Ook
na afloop van het onderzoek kunt u aan ons het verzoek doorgeven om uw gegevens te
verwijderen.
Nadere inlichtingen
Als u graag verdere informatie over het onderzoek wilt hebben, nu of in de toekomst, kunt u
contact opnemen met Wyke Stommel (telefoon: 024-3612482; e-mail: w.stommel@let.ru.nl;
adres: Erasmusplein 1, 6500HD Nijmegen).
Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:
Margret van Beuningen, secretaris Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen
Radboud Universiteit
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Tel: 024-3615814
m.vanbeuningen@let.ru.nlg
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TOESTEMMINGSVERKLARING INTERACTIEPARTNER
Naam onderzoek: Digitale gesprekken
Verantwoordelijke onderzoeker: dr. W. Stommel
Verklaring deelnemer
Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik heb vragen mogen stellen over het
onderzoek. Ik doneer mijn digitale gesprekken (WhatsApp, e-mail, chat) vrijwillig aan het onderzoek. Mijn
interactiepartners hebben ook toestemming gegeven voor deze donatie. Ik begrijp hoe de gegevens van het
onderzoek bewaard zullen worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden.
Ik geef toestemming om mijn digitale gesprekken (de “logs” daarvan) op te slaan in een databank, volgens de
geldende regels van de Radboud Universiteit Nijmegen, en beschikbaar te houden voor wetenschappelijk
onderzoek.
Toestemming gebruik gesprekken
Ik geef toestemming om (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

Ja Nee
¨

¨ geanonimiseerde fragmenten uit de digitale gesprekken te laten tonen op congressen, voor
onderwijsdoeleinden en in (online) publicaties.

Overige opmerkingen: …………………………………………………………………………………………

Naam:…………………………………..……

Geboortedatum:………………………………..

Handtekening: ............................................... Datum:……………………………………........

Verklaring uitvoerend onderzoeker
Ik verklaar dat ik de hierboven genoemde persoon juist heb geïnformeerd over het onderzoek en dat ik mij houd
aan de richtlijnen voor onderzoekers zoals verwoord in het protocol van de Ethische Toetsingscommissie
Geesteswetenschappen.
Naam:…………………………………..……

Geboortedatum:………………………………..

Handtekening: ............................................... Datum:……………………………………........
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TOESTEMMINGSVERKLARING DEELNEMER 2
Naam onderzoek: Digitale gesprekken
Verantwoordelijke onderzoeker: dr. W. Stommel
Verklaring deelnemer 2 (gesprekspartner)
Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik heb vragen mogen stellen over het
onderzoek. Ik doneer mijn digitale gesprekken (WhatsApp, e-mail, chat) vrijwillig aan het onderzoek. Mijn
interactiepartners hebben ook toestemming gegeven voor deze donatie. Ik begrijp hoe de gegevens van het
onderzoek bewaard zullen worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden.
Ik geef toestemming om mijn digitale gesprekken (de “logs” daarvan) op te slaan in een databank, volgens de
geldende regels van de Radboud Universiteit Nijmegen, en beschikbaar te houden voor wetenschappelijk
onderzoek.

Toestemming gebruik gesprekken
Ik geef toestemming om (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

Ja Nee
¨

¨ geanonimiseerde fragmenten uit de digitale gesprekken te laten tonen op congressen, voor
onderwijsdoeleinden en in (online) publicaties.

Overige opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………

Naam:…………………………………..……

Geboortedatum:………………………………..

Handtekening: ............................................... Datum:……………………………………........

Verklaring uitvoerend onderzoeker
Ik verklaar dat ik de hierboven genoemde persoon juist heb geïnformeerd over het onderzoek en dat ik mij houd
aan de richtlijnen voor onderzoekers zoals verwoord in het protocol van de Ethische Toetsingscommissie
Geesteswetenschappen.
Naam:…………………………………..……

Geboortedatum:………………………………..

Handtekening: ............................................... Datum:……………………………………........
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Bijlage 3. Afbeelding 2 (Fragment 15, p. 31)
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