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1. Inleiding

Overheidsinstellingen en non-profit-
organisaties publiceren geregeld bro-
chures en folders waarin zij een ge-
zondheidsadvies geven. De lezer wordt 
bijvoorbeeld aangeraden om zijn eet-
patroon te verbeteren of afgeraden om 
veel alcohol te consumeren. Een voor 
de hand liggende manier om het aan-
bevolen gedrag aan de man te brengen 
is om de voordelige effecten van dat 
gedrag te noemen. Omgekeerd kan een 
handelswijze worden afgeraden op basis 
van de nadelen die deze met zich mee-
brengt. 

Door in te gaan op de voordelige of 
nadelige gevolgen wordt in deze bro-
chures getracht mogelijke twijfel over 
of weerstand tegen het advies weg te 
nemen, zodat de lezer eerder geneigd is 
het advies te aanvaarden. In feite wordt 
er dus geprobeerd de lezer te overtui-
gen van het standpunt dat het advies aanvaardbaar is. Het noemen van de voor- of nadelen van 
het aan- of afgeraden gedrag kan daarom worden opgevat als argumentatie die ter rechtvaardi-
ging van het standpunt wordt aangevoerd. Dit type argumentatie wordt pragmatische argumentatie 
(of argumentatie op basis van voor- en nadelen) genoemd. In fragment (1) staat een voorbeeld 
van pragmatische argumentatie in een gezondheidsbrochure van het Voedingscentrum:

(1)  Het slikken van extra foliumzuur vóór en in het begin van de zwangerschap maakt de kans kleiner 

dat je een kind krijgt met een ernstige aangeboren afwijking, zoals een open ruggetje. (…) Gebruik 

foliumzuur vanaf 4 weken voor het begin van de zwangerschap. Blijf het slikken tot je minstens 8 weken 

zwanger bent. (‘Weten jullie wat foliumzuur is?’.  Voedingscentrum, 2003) 
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In het voorbeeld wordt door middel van pragmatische argumentatie onderbouwd waar-
om het voor de lezer wenselijk is om foliumzuur te nemen voor en tijdens de zwangerschap: 
het heeft namelijk het positieve gevolg dat de kans op het krijgen van een kind met ernstige 
aangeboren afwijkingen kleiner wordt. 

In gezondheidsbrochures hebben schrijvers meerdere mogelijkheden om hun advies te 
onderbouwen, maar in de praktijk blijkt dat vooral pragmatische argumentatie prominent 
aanwezig is (Schellens en de Jong, 2000). Van dit type argumentatie kunnen naast de positieve 
variant in voorbeeld (1) nog drie varianten onderscheiden worden die eveneens voorkomen 
in gezondheidsbrochures. Uitgaande van het idee dat een poging wordt ondernomen om de 
lezer te overtuigen rijst de vraag waarom voor de ene of de andere variant van pragmatische 
argumentatie wordt gekozen om dit doel te bereiken. In dit artikel ga ik daarom na welke 
dialectische en retorische overwegingen in argumentatief discours in deze specifieke context 
ten grondslag liggen aan de keuze voor pragmatische argumentatie en de keuze voor de ene 
of de andere variant. Om dit te kunnen verklaren zal ik in dit artikel gebruik maken van in-
zichten uit de geïntegreerde pragma-dialectische theorie ontwikkeld door Van Eemeren en 
Grootendorst (1984, 1992, 2004) en Van Eemeren en Houtlosser (2002, 2006). 

In de pragma-dialectiek wordt aangenomen dat discussianten argumenteren met een 
dialectisch doel dat inhoudt dat zij een meningsverschil op redelijke gronden op willen los-
sen. Om dit doel te bereiken, doorlopen discussianten idealiter vier discussiefasen: de con-
frontatiefase, waarin het meningsverschil tot uiting wordt gebracht, de openingsfase, waarin 
afspraken worden gemaakt over de rolverdeling, regels en gedeelde uitgangspunten, de ar-
gumentatiefase, waarin de geuite standpunten kritisch worden getest, en de afsluitingsfase, 
waarin wordt nagegaan of en ten gunste van wie het meningsverschil is opgelost (Van Eeme-
ren & Grootendorst, 1992, p. 35). Vanuit dit perspectief moet pragmatische argumentatie in 
gezondheidsbrochures gezien worden als een zet in de argumentatiefase die de oplossing van 
een meningsverschil over de aanvaardbaarheid van een advies dichterbij dient te brengen. 

Volgens Van Eemeren en Houtlosser (2002, 2006) streven discussianten naast het dialec-
tische doel tegelijkertijd een retorisch doel na: zij willen het meningsverschil niet alleen op 
een redelijke manier oplossen, maar ook gelijk krijgen. Van Eemeren en Houtlosser hebben 
daarom de notie strategisch manoeuvreren geïntroduceerd om te verwijzen naar de pogingen 
van discussianten om een balans te vinden tussen de wens om het standpunt geaccepteerd te 
krijgen door het publiek en de wens dit op een redelijke manier te doen. Elke strategische 
manoeuvre in elke fase van de discussie kent drie aspecten: in elke manoeuvre maken discus-
sianten een selectie uit het topisch potentieel, ze gebruiken bepaalde stilistische middelen en 
ze houden rekening met de voorkeuren van het publiek. 

In dit artikel probeer ik de keuze voor pragmatische argumentatie en de keuze voor een 
specifieke variant hiervan die in gezondheidsbrochures worden gemaakt te verklaren door 
de argumentatie te reconstrueren als een complexe strategische zet in een kritische discussie. 
In paragraaf 2 zal ik eerst de dialectische opties van discussianten in de argumentatiefase toe-
lichten. In paragraaf 3 zal ik dieper ingaan op de pragma-dialectische benadering van prag-
matische argumentatie en presenteer ik de vier varianten van pragmatische argumentatie. In 
paragraaf 4 zal ik aan de hand van inzichten uit de taalhandelingstheorie uiteenzetten waarom 
pragmatische argumentatie zo’n belangrijke rol speelt in gezondheidsvoorlichting door een 
verband te leggen met de taalhandeling adviseren die in voorlichting centraal staat. Ten slotte 
ga ik na op welke manier de vier varianten van pragmatische argumentatie kunnen bijdragen 
aan het realiseren van de dialectische en retorische doelen van de brochureschrijver.
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2.  Dialectische opties in de argumentatiefase 

Om de keuze voor een specifieke variant van pragmatische argumentatie te kunnen verkla-
ren is het van belang om eerst na te gaan welke opties de schrijver van een gezondheids-
brochure heeft om het veronderstelde meningsverschil in zijn voordeel op te lossen. In deze 
paragraaf zal ik daarom ingaan op de dialectische opties van een brochureschrijver in het 
gedeelte van de discussie dat gereconstrueerd kan worden als de argumentatiefase.

Het betoog van een brochureschrijver kan gereconstrueerd worden als (het ene deel van) 
een kritische discussie tussen de schrijver en de lezer. De schrijver van een brochure brengt 
namelijk een standpunt naar voren en onderneemt een poging de lezers van dit standpunt 
te overtuigen. Het gedeelte van de discussie waarin argumentatie naar voren wordt gebracht, 
kan gereconstrueerd worden als de argumentatiefase. 

Het dialectische doel van de argumentatiefase van een kritische discussie is om de houd-
baarheid van het standpunt te toetsen. De twee belangrijkste dialectische opties voor de 
brochureschrijver in de argumentatiefase zijn het verdedigen van het eigen standpunt en 
het aanvallen van (de argumentatie voor) het eventuele standpunt van de andere partij(en). 
In principe zou hij ervoor kunnen kiezen om geen argumentatie te geven. Dit is echter een 
onwaarschijnlijke keuze die noch de dialectische, noch de retorische aspiraties van de schrij-
ver zal dienen. 

De manier waarop de partijen hun taken in de discussie vervullen, wijkt op een belang-
rijk punt af van het ideaalmodel. De taken van de discussianten in deze fase worden bepaald 
door de rol die zij op zich hebben genomen in de discussie. Discussiepartijen nemen ofwel 
de rol van protagonist op zich, wat inhoudt dat ze een standpunt verdedigen, ofwel de rol 
van antagonist, wat inhoudt dat ze een standpunt aanvallen. In de discussie die gereconstru-
eerd kan worden van een gezondheidsbrochure is er wel sprake van een protagonist en een 
antagonist, maar slechts één van de partijen, de schrijver in de rol van protagonist, komt aan 
het woord. De discussie in deze context blijft altijd impliciet, terwijl de partijen in het ideale 
geval afwisselend zetten en tegenzetten zouden uitvoeren. In een impliciete discussie kan de 
protagonist enkel anticiperen op de mogelijke mening en tegenzetten die de antagonist in 
een expliciete discussie wel zou kunnen uitdrukken. 

Een voordeel van deze implicietheid van de discussie is dat het de schrijver de moge-
lijkheid biedt om de discussie zo vorm te geven als hij zelf wil. Hij kan namelijk kiezen of 
hij eventuele twijfel, kritiek en tegengestelde standpunten aan de orde stelt of niet. In een 
expliciete discussie zal de protagonist altijd in moeten gaan op vragen en kritiek van zijn 
tegenstander om aan zijn dialectische verplichtingen te voldoen. Het kan nadelig zijn voor 
zijn zaak als tegenstanders kritiek uiten op een zwakke schakel in zijn betoog waar de pro-
tagonist geen verdere verdediging voor kan geven. Vandaar dat het voor de schrijver een 
strategisch opportune zet kan zijn om het meningsverschil op de ene of juist op de andere 
manier af te schilderen. 

Het meningsverschil kan worden voorgesteld als gemengd of niet-gemengd. Bij een 
niet-gemengd verschil van mening heeft slechts één taalgebruiker een standpunt naar voren 
gebracht terwijl een andere taalgebruiker hoogstens twijfel heeft geuit ten opzichte van dat 
standpunt. In dit geval neemt de eerste spreker alleen de rol van protagonist op zich en is 
hij de enige met bewijslast. De andere partij neemt de rol van antagonist en heeft als taak 
slechts te reageren op de zetten van de protagonist. In een niet-gemengde discussie heeft de 
protagonist in de argumentatiefase de taak om argumentatie naar voren te brengen ter ver-
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dediging van zijn standpunt en te reageren op de twijfel en/of kritiek van de antagonist met 
betrekking tot deze argumentatie.

Wanneer de schrijver ervoor kiest om zijn eigen standpunt te verdedigen, kan hij voor 
verschillende typen argumentatie kiezen. In de pragma-dialectiek worden drie typen argu-
mentatie onderscheiden: symptomatische, causale en vergelijkingsargumentatie. Pragmati-
sche argumentatie wordt beschouwd als een subtype van causale argumentatie.1  

In een gemengd verschil van mening zijn er minimaal twee discussianten die een stand-
punt uiten. Dit houdt in dat er minimaal twee partijen zijn die de rol van protagonist van 
hun eigen standpunt op zich nemen en tegelijkertijd antagonist zijn van het standpunt van 
de andere partij. In de argumentatiefase hebben beide partijen daarom de taak om hun eigen 
standpunt met argumenten te onderbouwen en moeten ze, omdat ze ook te maken heb-
ben met een tegenstandpunt, bovendien reageren op de argumenten van de tegenpartij (Van 
Eemeren & Grootendorst, 1984, pp. 78-83).   

In een argumentatieve gezondheidsbrochure gaat de schrijver minimaal uit van een niet-
gemengd meningsverschil, maar het is ook mogelijk om uit te gaan van een gemengd ver-
schil van mening. Wanneer de schrijver veronderstelt dat er sprake is van een gemengd 
verschil van mening, gaat hij ervan uit dat de andere partij niet alleen twijfelt, maar het zelfs 
oneens is met het standpunt. In een dergelijk geval schrijft hij aan de tegenpartij ook een 
standpunt (een negatief standpunt) toe waar deze bovendien eventueel argumenten voor 
heeft. De schrijver heeft dan de optie om dat tegenstandpunt en de argumenten die eventu-
eel voor dat standpunt naar voren zouden kunnen worden gebracht, aan te vallen. 

De dialectische opties in de argumentatiefase van een gezondheidsbrochure zijn, in zo-
wel een niet-gemengd als in een gemengd verschil van mening, het verdedigen van het ei-
gen standpunt en, uitgaande van een gemengd verschil van mening, het anticiperen op een 
tegenstandpunt en/of tegenargumenten. Pragmatische argumentatie heeft zowel een functie 
in een betoog waarin de schrijver uitgaat van een niet-gemengd, als in een betoog waarin de 
schrijver uitgaat van een gemengd verschil van mening. Voordat ik zal nagaan welke functie 
dat precies is, zal ik eerst de vier varianten van pragmatische argumentatie die ik onderscheid 
nader bespreken.

3.  Vier varianten van pragmatische argumentatie 

Pragmatische argumentatie kan zich op verschillende manieren manifesteren. In deze para-
graaf zal ik vier varianten presenteren die elk een andere functie hebben in een betoog, maar 
die cruciale eigenschappen delen. Pragmatische argumentatie heeft altijd betrekking op een 
standpunt waarin de wenselijkheid van een handelswijze, actie of beleid centraal staat.2 In haar 
meest expliciete vorm bestaat de argumentatie uit twee uitspraken: een empirische uitspraak 
over de gevolgen van de in het standpunt genoemde handelswijze en een normatieve uitspraak 
over de wenselijkheid van die gevolgen. In de zogenaamde negatieve variant van pragmati-
sche argumentatie wordt juist op onwenselijke gevolgen van de in het standpunt afgeraden 
handelswijze gewezen (Feteris, 1997, p. 121). De (on)wenselijkheid van de gevolgen blijft vaak 
impliciet, zoals in fragment (1) ook het geval is: het is duidelijk dat het genoemde gevolg (het 
verlagen van het risico op ernstige afwijkingen bij het kind) gunstig is voor de aangesprokene. 
De basisvorm van pragmatische argumentatie is gebaseerd op het volgende schema:

De strategische functie van varianten van pragmatische argumentatie in gezondheidsbrochures
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 1    Handelswijze X is wenselijk
 1.1a Want:   Handelswijze X leidt tot gevolg Y
 1.1b En:   Gevolg Y is wenselijk 
 (1.1a-1.1b’   Als X leidt tot het wenselijke gevolg Y, 
     dan is X wenselijk)   (Feteris, 2002, p. 21) 

Naast bovenstaand schema kunnen nog drie varianten op pragmatische argumentatie wor-
den onderscheiden (zie Feteris, 2002, p. 21). Dit zijn de negatieve variant (Variant II), en 
twee varianten waarin een causaal verband tussen de handelswijze in de conclusie en een 
onwenselijk gevolg (Variant III), danwel wenselijk gevolg (Variant IV) wordt ontkend: 

Variant II
1    Handelswijze X is onwenselijk
1.1a Want:   Handelswijze X leidt tot gevolg Y
1.1b  En:   Gevolg Y is onwenselijk 
(1.1a-1.1b’   Als X leidt tot het onwenselijke gevolg Y, 
    dan is X onwenselijk)   

Variant III
1    Handelswijze X is wenselijk
1.1a Want:   Handelswijze X leidt niet tot gevolg Y
1.1b  En:   Gevolg Y is onwenselijk 
(1.1a-1.1b’   Als X niet leidt tot het onwenselijke gevolg Y, 
    dan is X wenselijk)   

Variant IV
1    Handelswijze X is onwenselijk
1.1a Want:   Handelswijze X leidt niet tot gevolg Y
1.1b  En:   Gevolg Y is wenselijk 
(1.1a-1.1b’   Als X niet leidt tot het wenselijke gevolg Y, 
    dan is X onwenselijk)   

Voor de evaluatie van pragmatische argumentatie zijn in de pragma-dialectiek de volgende 
kritische vragen opgesteld:

1. Is hetgeen in de argumentatie als gevolg wordt gepresenteerd wel (on)wenselijk? 
2. Leidt datgene wat als oorzaak wordt genoemd inderdaad tot het genoemde (on)wen-

selijke gevolg?
3. Zijn er nog andere factoren die samen met datgene wat als oorzaak wordt voorgesteld 

aanwezig moeten zijn om het genoemde (on)wenselijke gevolg te doen optreden?
4. Heeft de genoemde oorzaak onwenselijke neveneffecten?
5. Kan het genoemde gevolg ook nog met andere middelen worden bereikt? (Garssen, 

1997, p. 22)
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Aan de hand van deze vragen kan een discussiant tevens bepalen wat voor kritiek hij kan 
verwachten met betrekking tot zijn pragmatische argumentatie. In de volgende paragraaf zal 
ik ingaan op de strategische functie van de varianten van pragmatische argumentatie en zal 
ik terugkomen op de kritische vragen. 

4.  Strategisch manoeuvreren met pragmatische argumentatie

4.1 De functie van pragmatische argumentatie in gezondheidsbrochures Uit een inventarisatie 
van Schellens en de Jong (2000) blijkt dat in Nederlandse gezondheidsbrochures voorname-
lijk voor pragmatische argumentatie wordt gekozen. Om de keuzes voor bepaalde vormen 
van pragmatische argumentatie in gezondheidsbrochures te kunnen verklaren, is het van be-
lang eerst na te gaan waarom juist pragmatische argumentatie zo’n prominente rol speelt in 
deze context. De voorkeur voor pragmatische argumentatie heeft te maken met het feit dat 
in gezondheidsbrochures de taalhandeling adviseren centraal staat. Volgens Van Eemeren en 
Grootendorst (1991, p. 163) zal elke taalgebruiker er bij de uitvoering van een taalhandeling 
in principe van uitgaan dat deze handeling correct en aanvaardbaar is vanuit zijn eigen per-
spectief en vanuit het perspectief van de luisteraar of lezer. Aan de schrijver kan dus de voor-
onderstelling ‘de uitgevoerde taalhandeling is aanvaardbaar’ worden toegeschreven. Wanneer 
er twijfel wordt geuit over de aanvaardbaarheid of wanneer de schrijver twijfel verwacht, is 
de vooronderstelling dat de taalhandeling aanvaardbaar is niet langer vanzelfsprekend en kan 
deze ter discussie komen te staan.3    

 Omdat in gezondheidsbrochures een advies wordt gegeven dat mogelijk op weerstand 
stuit bij de lezers, wordt getracht eventuele twijfel of kritiek over de aanvaardbaarheid van 
het advies weg te nemen. Aan de hand van inzichten uit Austins (1962) en Searles (1969) 
taalhandelingstheorie en de toevoegingen van Van Eemeren en Grootendorst (1984) kun-
nen correctheidsvoorwaarden worden geformuleerd die aangeven wanneer een advies aan-
vaardbaar is. Een lezer zal een advies alleen accepteren als bepaalde voorwaarden voor het 
aanvaarden van een advies in zijn ogen zijn vervuld.  

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een positief advies, waarin gedrag wordt 
aangeraden, en een negatief advies, waarin gedrag wordt afgeraden. De correctheidsvoor-
waarden voor een positief advies kunnen als volgt geformuleerd worden (waarin S staat voor 
spreker/schrijver, L voor luisteraar/lezer en H voor handeling):

1.  Propositionele inhoudsvoorwaarde: S prediceert toekomstige handeling H van L.
2.  Essentiële voorwaarde: Geldt als een poging van S om L handeling H uit te laten 

voeren. 
3.  Voorbereidende voorwaarden:
  a. S heeft reden om te geloven dat H ten goede komt van L.
   b. Het is niet vanzelfsprekend voor S en L dat L H bij normale gang van zaken zal  

  uitvoere n. 
  c. S gelooft dat L H nog niet heeft uitgevoerd of aan het uitvoeren is. 
  d. S gelooft dat L in principe bereid is om H uit te voeren. 
  e. S gelooft dat L in principe in staat is om H uit te voeren. 
4.  Oprechtheidsvoorwaarde: S wil dat L H uitvoert. 

De strategische functie van varianten van pragmatische argumentatie in gezondheidsbrochures
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De voorwaarden voor een negatief advies zijn het tegenovergestelde, zo is voorbereidende 
voorwaarde 3a dat de spreker reden heeft om te geloven dat afgeraden handeling H niet ten 
goede komt van de lezer, et cetera.

In geschreven teksten kan de schrijver, anticiperend op mogelijke kritiek, beargumente-
ren dat het advies acceptabel is door aan te tonen dat aan bepaalde correctheidsvoorwaarden 
is voldaan. Pragmatische argumentatie kan deze functie vervullen door erop te wijzen dat 
de aangeraden handelswijze ten goede komt van en dus wenselijk is voor de lezer omdat 
deze gunstige gevolgen heeft of dat de afgeraden handelswijze niet wenselijk is voor de lezer 
vanwege zijn ongunstige gevolgen voor de gezondheid van de lezer. Op deze manier draagt 
het naar voren brengen van pragmatisch argumentatie bij aan de oplossing van een menings-
verschil over de aanvaardbaarheid van het gegeven gezondheidsadvies.

Uitgaande van dit taalhandelingsperspectief kan het hoofdstandpunt in gezondheidsbro-
chures over het algemeen het best gereconstrueerd worden als ‘Het advies om X te doen 
is aanvaardbaar’.4 Aangezien de wenselijkheid van de aangeraden of afgeraden handelswijze 
een belangrijke voorwaarde voor aanvaarding van het advies vormt, kan het hoofdargument 
gereconstrueerd worden als ‘Handelswijze X is (on)wenselijk’. Het is dit (sub)standpunt dat 
wordt onderbouwd met pragmatische argumentatie. Figuur 1 geeft een pragma-dialectische 
reconstructie van pragmatische argumentatie weer die ter ondersteuning van een standpunt 
over de aanvaardbaarheid van een advies naar voren wordt gebracht.5   

(1.  Standpunt:  Het advies om X (niet) te doen is aanvaardbaar) 
1.1     Handelswijze X is (on)wenselijk
1.1.1a  Want:  Handelswijze X leidt tot gevolg Y
1.1.1b  En:   Gevolg Y is (on)wenselijk 
(1.1.1a-1.1.1b’    Als X leidt tot het (on)wenselijke gevolg Y, dan is X 

(on)wenselijk)    

Figuur 1.  Reconstructie van pragmatische argumentatie in gezondheidsbrochure

De reconstructie laat zien dat het normatieve (sub)standpunt 1.1 wordt ondersteund met 
argument 1.1.1a dat de aanbevolen of afgeraden handelswijze tot een gevolg Y leidt en argu-
ment 1.1.1b dat gevolg Y wenselijk of onwenselijk is voor de lezer. Argument 1.1.1a-1.1.1b’ 
is het verzwegen argument dat de nevenschikkende argumenten 1.1.1a en 1.1.1b aan argu-
ment 1.1 verbindt. 

In de praktijk zal de argumentatie in gezondheidsbrochures niet altijd overeenkomen 
met de in figuur 1 weergegeven structuur. Ten eerste geeft figuur 1 slechts één verdedi-
gingslijn weer, terwijl een brochure nog veel meer (typen) argumenten kan bevatten, die 
ook kunnen verwijzen naar andere correctheidsvoorwaarden van de taalhandeling adviseren. 
Dergelijke bijkomende argumentatie vormt echter niet de belangrijkste onderbouwing en 
laat ik hier verder buiten beschouwing. 

Een tweede punt is dat er in figuur 1 uitgegaan wordt van de basisvorm van een verschil 
van mening waarbij een positief standpunt op twijfel stuit. Zoals eerder is uiteengezet kan 
een verschil van mening veel ingewikkelder in elkaar zitten, bijvoorbeeld wanneer veron-
dersteld wordt dat de lezer ook een standpunt inneemt en tegenargumenten aanvoert. In 
paragraaf 4.3 zal ik ingaan op deze ingewikkeldere situaties. Eerst zal ik in paragraaf 4.2 de 
strategische keuze voor pragmatische argumentatie toelichten. 
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4.2 Het standpunt in gezondheidsbrochures verdedigen met pragmatische argumentatie In 
deze paragraaf zal ik nagaan waarom in gezondheidsbrochures juist voor pragmatische ar-
gumentatie wordt gekozen om het standpunt te rechtvaardigen. De keuze voor pragmati-
sche argumentatie kan gezien worden als een strategische keuze waarmee de schrijver twee 
doelen tracht te realiseren. In de argumentatiefase hebben discussianten namelijk naast het 
dialectische doel om de houdbaarheid van het standpunt te testen, ook het retorische doel 
om een zo effectief mogelijke verdediging en een zo effectief mogelijke aanval te geven. Het 
gebruik van dit type argumentatie is een manier om die twee doelen te verenigen.

Pragmatische argumentatie kan gezien worden als een opportune keuze uit de beschik-
bare opties in de argumentatiefase, omdat hiermee wordt ingegaan op een cruciale voor-
waarde voor het accepteren van een advies. Om een advies geaccepteerd te krijgen, zal ten 
minste aan deze voorwaarde moeten zijn voldaan. Wanneer een schrijver een advies geeft, 
heeft hij in principe de bewijslast voor het voldaan zijn van alle voorwaarden. De schrijver 
kan in zijn keuze uit de mogelijke argumentatieve zetten strategisch kiezen voor die aspec-
ten van het advies die het eenvoudigst te verdedigen zijn. In veel gevallen zal de (on)wense-
lijkheid van het aan- of afgeraden gedrag het eenvoudigst zijn aan te tonen. De positieve en 
negatieve variant (Variant I en II) zijn daarom geschikt om ‘presence’ te geven aan respectie-
velijk het positieve en het negatieve resultaat voor de lezer.  

Een voorbeeld is te vinden in de Nederlandse brochure ‘Prik en bescherm. Voorkom 
baarmoederhalskanker’, uitgegeven in 2009 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). De brochure was onderdeel van een campagne die meisjes opriep om 
zich te laten vaccineren tegen de seksueel overdraagbare aandoening humaan papillomavi-
rus (HPV) die baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De snelle introductie van het HPV-
vaccin in het nationale vaccinatieprogramma in 2008 zorgde voor veel ophef in de media 
en de politiek. Die ophef kwam deels voort uit het feit dat farmaceutische bedrijven allerlei 
marketingmethodes hadden toegepast om zowel het grote publiek als politici positief te 
stemmen over vaccinatie tegen HPV. Bovendien kwam er kritiek op het RIVM vanwege de 
eenzijdige boodschap in de campagne en de manier waarop deze verspreid werd.

De slogan van de campagne in 2009 was: ‘Prik en bescherm. Voorkom baarmoederhals-
kanker’. Deze oproep in gebiedende wijs stelt dat de lezeres zich moet laten inenten omdat 
dat de manier is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Op basis van deze sturende taal-
handeling kan het standpunt gereconstrueerd worden als ‘Het advies om je in te enten tegen 
HPV is aanvaardbaar’. 

Het belangrijkste argument dat wordt aangevoerd waarom het advies opgevolgd zou 
moeten worden is ‘als je je laat inenten tegen HPV, dan voorkom je/heb je een kleinere kans 
dat je later baarmoederhalskanker krijgt’. Dit pragmatische argument is bedoeld om aan te 
tonen dat vaccinatie wenselijk is. De wenselijkheid van het effect van vaccinatie wordt niet 
expliciet vermeld, maar in het eerste deel van de brochure werd al aangegeven dat baarmoe-
derhalskanker een ‘ernstige ziekte’ is die jaarlijks 200 doden veroorzaakt. Voor veel meisjes zal 
het een aantrekkelijk idee zijn dat ze zelf iets kunnen ondernemen om een dodelijke vorm 
van kanker te voorkomen. In deze brochure heeft de schrijver voor de basisvorm van prag-
matische argumentatie gekozen (Variant I) om presence te geven aan de positieve uitkomst 
van vaccinatie, namelijk het voorkomen van baarmoederhalskanker. Bij een negatief advies 
zou Variant II, de negatieve variant van pragmatische argumentatie, de opportune keus zijn 
geweest. 

De strategische functie van varianten van pragmatische argumentatie in gezondheidsbrochures
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De schrijver heeft ook de optie om voor aanvullende argumentatie te kiezen om erop te 
wijzen dat aan andere voorwaarden ook is voldaan, bijvoorbeeld dat de schrijver ervan uit-
gaat dat de lezer ook in staat is het aanbevolen gedrag uit te voeren of het afgeraden gedrag 
te stoppen. Wanneer de schrijver vermoedt dat de uitvoerbaarheid van de actie een hinder-
nis kan zijn, is dit een strategisch opportune zet. In de genoemde campagne werd op deze 
mogelijke hindernis ingespeeld door aan te geven dat meisjes ook zonder toestemming van 
hun ouders de prik konden komen halen. Op die manier wordt een mogelijke tegenwerping 
weggewerkt. 

4.3 Ingaan op mogelijke tegenargumenten met pragmatische argumentatie Naast bovenstaan-
de opties om zijn eigen standpunt te rechtvaardigen met Variant I (het wijzen op positieve 
gevolgen van de aangeraden handeling) en Variant II (het wijzen op de negatieve gevolgen 
van de afgeraden handeling) van pragmatische argumentatie, heeft de brochureschrijver de 
mogelijkheid om in te spelen op mogelijke tegenwerpingen van lezers die het oneens zijn 
met de schrijver. 

In de brochure komt natuurlijk maar één kant van de discussie naar voren, maar de 
schrijver kan toch proberen om in te gaan op mogelijke tegenstandpunten en –argumenten 
om zijn eigen positie te versterken. Als de schrijver van een gemengd verschil van mening 
uitgaat, veronderstelt hij hiermee dat een andere partij het advies van de schrijver onaan-
vaardbaar vindt of dat een advies van iemand anders (meer) aanvaardbaar is. Uitgaande van 
deze situatie kan de schrijver ervoor kiezen te anticiperen op de kritiek en tegenargumenten 
die de andere partij naar voren zou hebben gebracht in een expliciete discussie. Variant III en 
IV van pragmatische argumentatie kunnen hier van nut zijn. 

De kritische vragen behorend bij het argumentatieschema (zoals besproken in paragraaf 
4) vertegenwoordigen de kritiek die de schrijver kan verwachten wanneer hij een standpunt 
tracht te verdedigen met pragmatische argumentatie. Twee van de kritische vragen kunnen 
door middel van variant III en IV ontkracht worden. Het gaat om vraag 4 (‘Heeft de ge-
noemde oorzaak onwenselijke neveneffecten?’) en vraag 5 (‘Kan het genoemde gevolg ook 
nog met andere middelen worden bereikt?’). 

 Met Variant III van pragmatische argumentatie is het mogelijk om in te gaan op 
de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde onwenselijke neveneffecten waarnaar wordt 
verwezen in vraag 4. Ik zal dit laten zien aan de hand van materiaal van de HPV-vaccinatie-
campagne van 2010. De campagne voor HPV-vaccinatie is naar aanleiding van de kritiek op 
de campagne uit 2009 namelijk behoorlijk aangepast. In de nieuwe brochure is pragmatische 
argumentatie onder andere gebruikt om in te spelen op de mogelijke kritiek dat de vaccina-
tie tot onvruchtbaarheid kan leiden. Met Variant III wordt ontkend dat de prik leidt tot het 
(onwenselijke) gevolg van onvruchtbaarheid: 

(2) “Kan de inenting onvruchtbaarheid veroorzaken?”

Nee. De prik werkt op je afweersysteem, je natuurlijke bescherming tegen infecties. 

De prik heeft geen enkele invloed op je hormonen en je voortplantingsorganen en 

kan dus nooit onvruchtbaarheid veroorzaken. (‘Prik en bescherm. Laat je inenten tegen 

baarmoederhalskanker.’  RIVM, maart 2010)
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Ook kan de schrijver een poging ondernemen om eventuele tegenstandpunten van 
lezers onderuit te halen. In sommige gevallen zal het gaan om een standpunt dat het tegen-
overgestelde is van het standpunt van de schrijver. In het geval van de HPV-inentingscam-
pagne besloot de RIVM bijvoorbeeld om in een nieuwe campagne rekening te houden met 
het standpunt van de organisatie ‘Kritisch prikken’ die mensen juist afraadde zich te laten 
inenten tegen HPV. In deze situatie koos de brochureschrijver ervoor om te proberen aan te 
tonen dat het advies van Kritisch prikken niet aanvaardbaar is. 

De bewijslast voor een dergelijk standpunt is minder groot dan voor een standpunt met 
betrekking tot de aanvaardbaarheid van een advies. De brochureschrijver hoeft enkel aan te 
tonen dat aan één van de voorwaarden voor een acceptabel advies niet is voldaan. In deze 
situatie heeft de schrijver de mogelijkheid om met pragmatische argumentatie aan te ge-
ven dat inenten niet onwenselijk is (zoals met het advies om je niet te laten inenten wordt 
verondersteld). In de vernieuwde campagne wordt bijvoorbeeld verwezen naar een van de 
argumenten die via Kritisch prikken werden verspreid om je niet te laten inenten. De or-
ganisatie gaf aan dat inenting onwenselijk is omdat het kan leiden tot verlamming. In de 
RIVM-brochure wordt ontkend dat dit onwenselijke effect kan optreden, zodat daarmee het 
tegenadvies niet meer opgaat. In feite is dit ook een manier om met de kritische vraag over 
mogelijke neveneffecten van de aangeraden handelswijze om te gaan: 

  
(3) “Ik heb gehoord dat je verlamd kan raken door de prik, klopt dat?”

Nee, in Amerika is een meisje verlamd geraakt, net nadat ze een HPV-inenting had gehad. 

Die verlamming kwam niet door de prik, maar had andere oorzaken. Ze zou dus ook verlamd 

zijn geraakt zonder die prik. Helaas is het op een verkeerde manier in de media gekomen 

en vervolgens verspreid. (‘Prik en bescherm. Laat je inenten tegen baarmoederhalskanker.’ 

RIVM, maart 2010)

De pragmatische argumentatie kan gereconstrueerd worden als ‘X (Inenting) is niet onwen-
selijk’, want ‘X (inenting) leidt niet tot onwenselijk gevolg Y (verlamming) ’. Aan voorbeeld 
(2) en (3) ligt variant III van het pragmatische argumentatieschema ten grondslag.

Een andere optie is om rekening te houden met mogelijke alternatieve handelswijzen, 
een aspect van het advies waarnaar wordt gerefereerd in kritische vraag 5. In de brochure 
‘Groente- en fruitwijzer’ van het voedingscentrum wordt bijvoorbeeld ingegaan op het ne-
men van vitaminepillen in plaats van groente en fruit te eten: 

(4) Is een vitaminepil een goed alternatief voor groente en fruit?

Vitaminepillen of andere voedingssupplementen kunnen groente en fruit niet vervangen. 

Groente en fruit bevatten behalve vitamines en mineralen nog veel meer nuttige stoffen. Het is 

nog niet bekend welke daarvan precies beschermen tegen ziekten. Uit onderzoek blijkt dat het 

belangrijk is al die stoffen samen binnen te krijgen. Een vitaminepil heeft niet hetzelfde effect. 

Van voedingssupplementen met groente- of fruitextracten is bovendien niet duidelijk welke 

stoffen er nog in zitten en in welke mate. (‘Groente- en fruitwijzer’,  Voedingscentrum)
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Het fragment komt uit een brochure waarin het advies wordt gegeven om veel groente en 
fruit te eten. De wenselijkheid van het aangeraden gedrag wordt onderbouwd met pragmati-
sche argumentatie waarmee wordt gewezen op het wenselijke gevolg dat de voedingsstoffen 
die groente en fruit leveren onder andere het risico op kanker verlagen. In de brochure wordt 
ingespeeld op een mogelijke tegenwerping tegen het advies dat met een alternatieve han-
delswijze deze voedingsstoffen ook, en nog makkelijker, kunnen worden verkregen, namelijk 
door vitaminepillen of andere voedingssupplementen te nemen. In (4) gaat de schrijver in 
tegen die alternatieve handelswijze door erop te wijzen dat het nemen van vitaminepillen of 
andere voedingssupplementen niet zo’n positief effect heeft als het eten van groente en fruit. 
Volgens de brochure zorgt de consumptie van groente en fruit voor een goede toevoer van 
de nodige voedingsstoffen. De wenselijkheid van het nemen van vitaminepillen wordt hier 
ontkracht door op de afwezigheid van dit positieve effect te wijzen. De argumentatie in dit 
fragment kan worden geconstrueerd als: ‘X (Het nemen van een vitaminepil) is niet wense-
lijk’, want ‘X (het nemen van een vitaminepil) leidt niet tot Y (hetzelfde gunstige effect als 
het eten van groente en fruit)’ en komt neer op variant IV van pragmatische argumentatie.

Pragmatische argumentatie kan dus een functionele bijdrage leveren aan het oplossings-
proces, omdat hiermee mogelijke twijfel of kritiek over een cruciale voorbereidende voor-
waarde voor een aanvaardbaar gezondheidsadvies kan worden weggenomen. Bij een positief 
advies kan hiervoor variant I gebruikt worden en bij een negatief advies variant II. Boven-
dien is de keuze voor pragmatische argumentatie een opportune zet uit het topisch poten-
tieel indien de schrijver eventuele tegengestelde standpunten of tegenargumenten verwacht. 
Met variant III kan ingespeeld worden op de mogelijke kritische vraag met betrekking tot 
negatieve neveneffecten van de aangeraden handelswijze en met variant IV kan worden in-
gespeeld op de mogelijke kritische vraag met betrekking tot alternatieve handelswijzen. 

5. Conclusie

Aan de hand van de pragma-dialectische benadering van argumentatie heb ik in dit artikel 
getracht duidelijk te maken dat een adviesbrochure gereconstrueerd kan worden als een (im-
pliciete) discussie tussen schrijver en lezer waarin een meningsverschil wordt voorondersteld 
over de aanvaardbaarheid van het gegeven advies. Ik heb geprobeerd om aan te tonen dat er 
een systematisch verband bestaat tussen specifieke zetten met pragmatische argumentatie en 
de taalhandeling adviseren, die in gezondheidsbrochures centraal staat. 

Op basis van het soort advies dat de brochureschrijver tracht te rechtvaardigen en het 
soort twijfel of tegenwerping waarop de schrijver anticipeert, heb ik verschillende varianten 
van pragmatische argumentatie onderscheiden die op een specifieke manier als complexe 
strategische zet in de discussie fungeren. De keuze voor een van de onderscheiden varianten 
kan verklaard worden door het feit dat elke variant op een specifieke manier bijdraagt aan 
de oplossing van het veronderstelde verschil van mening door te onderbouwen dat aan de 
voorbereidende voorwaarde wat betreft de (on)wenselijkheid van het aangeraden of afgera-
den gedrag is voldaan of juist niet is voldaan. 

Variant I en II hebben de functie om bij een positief respectievelijk een negatief advies te 
onderbouwen dat het gegeven advies voldoet aan een cruciale voorbereidende voorwaarde. 
Variant III en IV hebben als functie om aan te tonen dat bepaalde kritiek die de antagonist 
zou kunnen hebben niet opgaat. Met Variant III anticipeert de brochureschrijver op de mo-
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gelijke kritische vraag over eventuele negatieve neveneffecten van de aangeraden handels-
wijze en met Variant IV anticipeert hij op de mogelijke kritische vraag met betrekking tot 
een alternatieve handelswijze. De keuze voor de ene of de andere variant van pragmatische 
argumentatie is dus niet slechts een kwestie van stijl, maar moet als een dialectisch en reto-
risch relevante keuze worden opgevat.

Tot dusverre is argumentatie in gezondheidsvoorlichting vooral onderwerp van persuasie-
onderzoek geweest. Vaak wordt hierin echter alleen ingegaan op de overtuigingskracht van evi-
dentietypen die ter ondersteuning van pragmatische argumentatie kunnen worden aangevoerd 
(zie Hoeken, 2001; Hornikx, 2005). Het strategische gebruik van varianten van pragmatische 
argumentatie komt aan de orde in studies naar de effecten van message framing (Tversky & 
Kahneman; 1981; Block & Keller, 1995; Rothman & Salovey, 1997; Moorman, van den Putte & 
Timmerman, 2006), maar in dergelijk onderzoek ontbreekt vaak de theoretische fundering op 
basis waarvan verschillende (varianten van) typen argumenten van elkaar kunnen worden on-
derscheiden en wordt niet ingegaan op dialectische eisen. In bijdragen die tot dusverre vanuit de 
argumentatietheorie zijn geschreven over pragmatische argumentatie (zie o.a. Schellens, 1985; 
Kienpointner, 1992; Garssen, 1997; Feteris, 1997) wordt niet specifiek ingegaan op de context 
van gezondheidsvoorlichting waarin dit type argumentatie juist een belangrijke rol speelt. 

De pragma-dialectische analyse die in dit artikel wordt voorgesteld, waarin varianten van 
pragmatische argumentatie als een complexe zet in een (impliciete) discussie over de aan-
vaardbaarheid van een advies worden beschouwd, toont de stelselmatige samenhang tussen 
de taalhandeling adviseren en de specifieke varianten. Deze analyse is een eerste stap richting 
een theoretisch gefundeerde evaluatie van de verschillende varianten van pragmatische argu-
mentatie binnen de context van gezondheidsvoorlichting.

Noten

1 De protagonist heeft ook de mogelijkheid om een combinatie van verschillende (typen) argumenten naar 

voren te brengen. Een dergelijke keus resulteert in meervoudige of nevenschikkende argumentatie. Ook zou 

hij, als hij twijfel verwacht ten aanzien van een van zijn argumenten, verdere ondersteuning voor de gegeven 

argumenten kunnen noemen, waardoor onderschikkende argumentatie ontstaat.

2 In principe kan ook gewezen worden op wenselijke of onwenselijke gevolgen ter ondersteuning van een 

feitelijke uitspraak, bijvoorbeeld wanneer een discussiant het standpunt ‘mannen zijn geen betere leiders dan 

vrouwen’ verdedigt door te argumenteren dat als dit niet het geval zou zijn, dit nadelige gevolgen zou heb-

ben. Een dergelijke onderbouwing wordt vanuit pragma-dialectisch perspectief meestal als een argumentum 

ad consequentiam-drogreden gezien. Aangezien gezondheidsbrochures normaliter geen feitelijke standpunten 

bevatten, laat ik deze vorm van argumentatie hier buiten beschouwing. 

3 Van Eemeren, Grootendorst, Jackson en Jacobs (1993, p. 95) geven aan dat in feite alle vooronderstellingen of 

gebondenheden die met de uitvoering van een bepaalde taalhandeling samengaan als meningsuiting kunnen 

gaan functioneren. Deze gebondenheden noemen zij virtuele standpunten, omdat ze niet ‘echt’ als zodanig 

naar voren worden gebracht, maar wel impliciet door de spreker zijn geaccepteerd bij het uitvoeren van de 

ter discussie staande taalhandeling. Samen vormen deze mogelijke twistpunten de zogenaamde ‘disagreement 

space’ van de taalhandeling. 
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4 Het hoofdstandpunt zou ook gereconstrueerd kunnen worden als ‘Je moet X (niet) doen’. Wanneer ook andere 

argumenten die in gezondheidsbrochures naar voren worden gebracht bij de analyse worden betrokken, is het 

echter nuttig om het hoofdstandpunt te reconstrueren als ‘Het advies om X (niet) te doen is aanvaardbaar’. Met 

een dergelijke analyse kan beter recht worden gedaan aan de functie van uitspraken in gezondheidsbrochures 

die verwijzen naar andere correctheidsvoorwaarden van het advies (zoals de voorwaarde dat de schrijver ge-

looft dat de lezer in principe in staat moet zijn het advies op te volgen). Deze kunnen dan namelijk worden 

geanalyseerd als (nevenschikkende) argumenten ter ondersteuning van de aanvaardbaarheid van het advies. In 

dit artikel laat ik zulke argumenten echter buiten beschouwen en volstaat een eenvoudigere analyse. 

5 Deze reconstructie is vergelijkbaar met Schellens (1985) die het schema als volgt weergeeft: ‘Actie A leidt tot 

B, B is gewenst. Dus: A is gewenst’. Kienpointner (1992) geeft in zijn schema van pragmatische argumentatie 

opvallend genoeg wel het verzwegen argument weer (in figuur 1 is dat 1.1a-1.1b’), maar neemt geen premisse 

op waarin een causale relatie tussen X en Y wordt gelegd: ‘Wenn die Folgen einer Handlung eine Bewertung X 

rechtfertigen, ist auch die Handlung selbst mit X tu bewerten/(nicht) zu vollziehen. Die Folgen der Handlung 

sind mit X zu bewerten. Also: Die handlung ist mit X zu bewerten/ (nicht) zu vollziehen’ (p. 341).
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