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Gepubliceerde zelfmoorden en verhoging 
van sterfte door zelfmoord en ongelukken 

in Nederland 1972-1980 
H.B.G. Ganzeboom en O. de Haan* 

' ... in het algemeen (zwijgen) de Nederlandse media 
tact vol over zelfmoord om labiele mensen niet op een 

idee te brengen.' 
Vrij Nederland, 6 juni 1981 

Summary 
In this article we report a partial replication of the Phillips (1974, 1979) analysis of the 
relation between newspaper suicide stories and mortality caused by suicides and acci
dents, using Dutch data, 1972-1980. Expected mortality rates were constructed 1. by 
using Phillips's (1974) method, and 2. by regressing mortality rates on time and dum
my ""iabi'" f

o
, mon,hiy effect'. Ou, re,ui" are incandasi"'. Fo' ",icid< and ,,,4fl

c 

accidents, mortality rates tend to rise 3-80/0 on a monthly basis (about the same 
amount as Phillips revealed), but this is not significant at conventional significance 
levels (though very near so). No rise of mortality is revealed in :he 'other accidents'-

category. 

1. Het werk van D.P. Phillips over de invloed van Suggestie op zeiflDOO
rd 

en 

verkeersOngevaUen 

In 1974 publice
erde 

de Amerikaanse socioloog David P. Phillips onder de ti
tel 'The Influence of Suggestion on Suicide: substantive and Theoretical lm
plicatio

ns 
of the Werther Effect' (philliP" 1974) een analyse van fluctuatiC' 

in maandelijkse zelfmoordcijfers in de VS onder invloed van berichten over 
zelfmoorden in \cranten. Phillips' werkwijze kan als volgt worden samenge-

vat: hij stelt een lijst op van berichten over gevallen van zelfmo
ord 

die tussen 
begin 1948 en eind 1967 gepubliceerd zijn op de voorpagina van de New 
York Times. Hij komt tot een lijst van 33 gevallen, alle met naam en toe-

* Vakgroep Theurie en Methodologie van de Sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht. De data die 
in dit artikel worden gebruikt, zijn verzameld in het kader van het derdejaarsonderwijs Theorie 

en Methodologie. 55 
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naam vermelde personen m ~~nts- of onderwereld' ' eestal afkomstig uit de port' k 
_ hI) gaat na of in de ,lIe e, amuse-

h
' maand waa' d et bencht na de 23 nn eze zelfmoord ' 

delijks zelfmoordc~~ van:, maand valt, in de m'!"J'~bhceerd is (of als 
voor het maandelijks er;~ e VS boven verwacbting' a;,;na) het maan· ze moordcijfer stelt h" IS, e verwachting 

zelfmoord "f ' IJ op met de regel: 
CIJ er vonge rna d an ; zelfmoordcijfer volgende maand 

Het resultaat is dat in 26 wachting is (p::;; 001 va~ de 33 gevallen het zelfm " 
een bericht met 2' 5 a;. ) ,~emlddeld stijgt het maandel" ~OrdCIJ fer boven ver-
bekendste van de' 1 0, h a het bericht over de dood IJ S zelfmoordcijfer na 

h 

s ac toffer'" van Mar'l M 
et meest gepubl' ' s III de hJst van Phill' I yn onroe, de 

D

' Iceerd IS was d '" IpS, en het ge I 
It resultaat beh f ? ,e StljgIllg ruim 121t1 va waarover 

h
" oe t filet dlr t -/0, 

sc IJnen van zelfm ,ec tot de inter ret' , moordciifer. Maaro~rdtx:f1chten een oorzaak is v::.t~ tel:lden dat het ver· 
Phillips lnat zien da eze IDterpretatie wordt wei hIe sbJ",ng van het zelf-

_ een. ~erhogiug va!. :~ ~~f:lgend~ re!aties Opg:,.~nnemelijk wanneer 

schlJnen van het b ' oordcIJfer is ook no ' 
de publikatie in d~r';;.ht ted zien; maar Riet in de :;.::~ maand na het ver-
maand daarna' aan plaatsvindt, des te grot ,ervoor. Hoe later 

_ hoe meer over ~en zeIfmoo ' er IS het effect in de 

van het maa d I" rd IS gepubliceerd d _ als over een nzeelfIJkS zelfmoordcijfer; , es te groter is de stijging 
moord vooral ' 

maandelijks zelfm " m New York is ' _ als over een zelfm oor:ClJfer daar sterker dan in ~pubhceerd, stijgt het 
het maand" oor ook of vooral in E e rest van de VS' 
Riet. eltJks zelfmoordcijfer daar oak ~;'::r~.g~ubliceerd, "tijg, 

Deze relaties waar 't ' m andere gevallen 

d 
' UI een syst ' moor en en maand l"k ematlsch verband tus ' zijn dat de be 'h e ~J s zelfmoordcijfer bliJ'kt I sen benchten over zelf-

I

" nc ten III de Cd ,a sook dat " 
.'Jk' cijfer, maken het IJ vooroJgoon aan de sti"' er aanwIJzingen 
mderdaad door de b ' z:er aannemelijk dat de stij ,Jgl~g van het maande-
tevreden, en gant 0 ~IC ten veroorzaakl wordt. P:t:'" I~ zelfmoorden oak 
bare causaliteit aa:l ?~k naar variabelen die tot een ' hps IS hlermee nog niet 
band tussen be ' h eldmg kunnen geven HI'J' k mterpretatie van schiJ' n-

nc ten ove If ,omt op h t 'd 
wellichtloop' via d r ze moord en de stijgi e 1 ee dat het ver-
zelfmoord kan h e gedachten van de lijkschou ng van het zelfmoordcijfer 

en er mogelijk toe verleiden we~s, Een bericht over een 
56 geva len, die misschien zeIf-

mOO
rd 

zii
n

, maar misschien ook niet, als ze\fmoord te cIassificeren. Als het 
zo in elkaar stee

kt
, zal weliswaar het zelfmoordcijfer na het ver"bijnen van 

een bericht stijgen, maar het ciifer van 'concurrerende' categ
ori 

.. 
n 

doods-

oorzaken, zoals verkeersongelukken, dalen, Bii bet toetse
n 

van deze veronderstelling komt phillips (1979, 1980) tot een 
zeer verrasse

nd 
resultant. In striid met de boven weergegeven redenering 

zakt het aantal doden door verkeersongelukken nie<, maar stijgl bet syste
i matisch na herichten over zelfmoorden! Het Iigt dus zeker niet ann de Iiik
, schou

wers
. De data, die Phillips gebruikt, hebben betrekking op de periode 

_ 1966-19
73 

in California. Hier worden dageliikse difers over doden door ver-
keersongevallen opgesteld. In deze periode zi in door 2 Californi"he kranten 
23 zelfmoo

rden 
op de voorpagina gepubliceerd. De ,tiiging van bet nantal 

verkeersdo
den 

na ceo bericht is aanzienliik' 9~. in de week na publikatie. 
Als we aannem

en 
dat na 10 dagen bet effect achter de rug is, betekent dit een 

maandelijkse stijging van 2,5 tot 3,011,10, Ook doorstaan bii deze data andere bevindingen uit het artikel van 1974 
de tnetsing. Hoe meer publiciteit, des te sterker bet effe<:t. Oaar waat het 
meest gepublice

erd 
wordt, is het effect het sterkst. Omdat de afltankelijke 

variallel
e 

nu uit dageliikse djfers bestallt, kat> Phillips nalopen of het effe<t 
oak werkelii

k 
na de publikatiedatum valt. Oat bliikt Zo te riin. Het djfer van 

doden door verkeersongevallen bereikt eon piek op de derde dag na publika-

tie, en loopt door tot de lOe dag, Als klap op de vuurpijl deelt Pbillips de berichten in naar 'moo
rd

-
zelfmoord-verbalen' ('man schiet vrouw dood en beneemt zich vervolg

ens 

het leven') en zuivere zelfmoordverhalen. Hi j laat zien dat in het eersle gev
al 

vaker auto-ongelukken met meerdere doden volgen, en in het Iweede geval 
vaker auto-ongelukken met s10ehts <en slachtof

fer 
(de bestu

urder
). 

In het artikel van 1980 herhaalt Phillips de analyse nog ceos voo
r 

doden bij 
vliegtuigongelukken, en met hetzelfde resultoat. Na een hericht over een 
zelfmoo

rd 
stiig

t 
bet aantal doden door vliegtuigOngelukken (waaronder de 

in de VS belangrii
ke 

groep van ongelukken met privevliegtnigen). Dit isster
ker het geval als er meef publiciteit is, in het gebied waar het meest gepubli-

ceerd wordt, en als het een moord_zelfmoord-verhaal betreft. 
Behalve door de verrassende en consistente bevindingen onderscheidt de 

artikelenserie van Phillips zicb door veel analytisch vefR
ult

. De method

en 

om de bypothesen Ie testen, zijn ingenieus, consequenties van voorspelli
n

-
gen worden Systematisch nagelopen, alternatieve verklaring

en 
beproefd en 

verworpen. Oak wat betreft statistische methoden maken de artikelen -
door de toepassing van verdelingsvriie tecbnieken - een erg solide indruk. 

De condusie kan dan oak niet anders lui den dan dat na berichten over 
57 
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zelfmoorden in k 
d ranten e ,I en en als 0 1 ' n uaardoor 

nge ukken verkapte zelfrr:o~~~:etrekb~re ~tijging van zelfmoor 
zlen IS. -

2. De betek . 
ems van Philli' . 

. . ps bevlndingen 
PhillIps' bevind' 

.. Ingen laten n 
een I)sberg zien 1m aar aIle waarschi"nr- . 
dOdencijfers na~r aa~~;i~.wat zij laten zien is ~e ri~~~ld ~lechts een topje van 
Het valt aan te Ing van het versch" uatIe van maandel"k nemen d t h IJnen van e b . IJ Se 
ongeluk verkapte zelfm a et werkelijk dOdencijf, ~n encht in een krant 
schatte 2.5 tot 3.0o/io' oord als gevolg van iml'tat' er oor zelfmoord en also 

e . .. Ie veel ho . - r Zl)n mogel"k ger IS dan d IJ nog and e ge-
zelfmoorden verschol ere categorieen doodsoor . 

- er zijn vee1 belang "k en gaan; zaken, waarin verkapte 
beelden van ze1fm

nJ ~ kanalen via welke men . 

k
Maar behalve dat Ph~r ,dan de VOorpagina vanIn conktact komt met Voor-
unnen hebben IPS resultaten ook k een rant. 
" Voor de kl' Wantitar f 

~IJdere theoretische rele~=r r anng van het plegen v~ e~; grote betekenis 
nng van gedrag uit een im.t ~e. Terecht wijst Phillips ze moord, is er een 
gangbaar is. Dat Philf I ahe- of modelleerthe . . erop dat een verkla_ 
z~lfmoord kenneli' IPS ontdekt heeft dat een one I~ de sociologie weini 
z~~n tot de veronde:~e~~~;~rke. imitatiecompo~:~~~In~ als het plegen va! 
Zljn. at dlt ook bij andere hand e~. t, mag aanleiding 

3. Replicatie in Ned J erand 

Teneinde het ond 

e Ingen het geval kan 

sen krantebericht:~zoek naar de hypothese van '. 
treft Nederland te re~~~: zelf~oorden en fluct:!~~lfs OVer het verband tus
Telegraafvan dejaar ren, InVentariseerden wi" d n dodencijfers Wat be
van onderzoek gekoz gangen 1972 tot en met 1980 b e Voorpagina's van De 
~ezen Nederlandse kr::; ~mdat deze in de onderz~c~ Tele~raa.fis als terrein 

e meeste aandacht Voor .as, en we verwachtten dat e penode de meest ge
gangen vonden we 38 b d.lt Soort nieuws heeft In d d~~e krant veel, zoniet 
aantal daarvan (zie bi"l encht.en .over zelfmoo;den e geInvestariseerde jaar-
van de keuze van d J age) vlel In dezelf,de op de VOorpagina E 

1 atum w maand d . en 
vo gende maand w aarop Voor het effe ' zo at we, afbankeli"k 
bericht OVer een ze~~~~e!eken, 28 tot 31 ona%~:~r ~~kt dOd~ncijfer van ~e 

r overhouden e I) e penoden met 
58 . een 

De aard van de in De TelegraaJ aangetroffen berichten verschilt nogal van 
die Phillips in de New York Times en andere Amerikaanse hanten yond. 
Voor het overgrote deel zijn het moord-zelfmoord-verhalen met anonieme 
slachtoffers. 

Voor de replicatie van Phillips' bevindingen staan uit de CBS-statistieken 
(CBS, 1972-1980) drie categorieen doodsoorzaken ter beschikking: 

zelfmoord en automutilatie (categorie 49, vanaf 1979:51); 
ongevallen met voertuigen, al dan niet op de openbare weg (categorie 47, 
vanaf 1979:48 en 49); 
alle andere ongevallen (vanaf 1979 'accidentele val', categorie 48, respec
tievelijk 50). 

Wanneer we de methode van Phillips (1974) navolgen, leidt dit tot de volgen
de opzet: 

als grens om het effect van een berichten over zelfmoorden te bekijken 
in de maand van publikatie nemen we de 23ste. Bij aIle berichten op de 
24ste of later wordt naar de volgende maand gekeken; 
de verwachting voor het zelfmoordcijfer in de betreffende maand wordt 
opgesteld als het gemiddelde van het cijfer in de maand daarv66r en het 
cijfer in de maand daarna. Ais in de maand daarvoor/daarna ook een be
richt vait, nemen we het cijfer van nog een maand eerder/later. 

Er zijn twee punten waarop we de methode van Phillips (1974) hebben veran
derd, omdat we menen dat dit onmiskenbare verbeteringen zijn': 

we gaan niet uit van maandelijkse sterftecijfers, maar van de maandelijk
se sterftecijfers gecorrigeerd voor het aantal dagen in de maand; 
we kiezen de grens om het effect van een bericht in' een volgende maand te 
testen niet vanaf het begin van de maand, maar v66r het eind van de 
maand. Waar Phillips deze grens legt op 23124 dagen na het begin van de 
maand van publikatie, leggen wij deze op 817 dagen v66r het eind van de 
maand van publikatie. 
Tabell geeft achtereenvolgens weer de proportie maanden dat het dod en

cijfer boven verwachting is, en het percentage stijging van het dodencijfer. 
Onder de Ho (geen stijging) verwachten we hier dus .50, respectievelijk 0070. 
Het resultaat is als voIgt: 

na berichten over zelfmoorden stijgt het maandelijks zelfmoordcijfer in 
16 van de 29 gevallen (.55), en gemiddeld met 2.5 dode (2.5070), maar de 
Ho kan niet verworpen worden op conventionele significantieniveaus (p 
:s; .15); 
na berichten over zelfmoorden stijgt het maandelijks verkeersdodencijfer 
in 19 van de 29 gevallen (.66), en gemiddeld met 6.6 dode (3.5070), en dit 
resultaat is net niet significant (p $ .06); 
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Tabe/i. Stijging van doden door ze/fmoord, verkeersongevallen en andere ongevallen in maan
den met kranteberichten over ze/fmoorden (het effect van berichten minder dan 8 dagen voor 
het eind van de maand in de maand daarop getoetstj 

ze/fmoorden verkeersdoden 

proportie 
hoven verwachting 
percentage stijging 
van het dodencijfer 
Wilcoxon ranked matched 
pairs test (Siegel, 
1956, p. 75) 

.55 

2.507Q 

z = 1.04 
P s.i5 

AantaJ maanden met publicaties: N = 29 

.66 

3.5070 

z = 1.61 
P s.06 

andere ongevallen 

.45 

- .3070 

z = - .63 
xx 

na publikaties over zelfmoorden stijgt het maandelijkse dodencijfer door 
'andere ongelukken' in minder dan de helft van de gevallen, en daalt het 
gemiddeld met .7 dode (.3010). 

Volgens gebruikelijk testcriteria kunnen we op grond van deze gegevens de 
Ho (geen stijging) niet verwerpen. Omgekeerd geven de resultaten ook weinig 
aanwijzing dat de veronderstellingen van Phillips, althans voorzover het 
sterfte door zelfmoord en verkeersongevallen betreft, niet opgaan. Gezien 
het feit dat Phillips' hypothesen volgens gang bare sociologische opvattingen 
weinig geloofwaardig zijn, het te verwachten effect relatief klein, en de klei
ne hoeveelheid data, is ons inziens het resultaat aanleiding tot nadere analyse 
en onderzoek. 

4. Variaties in keuze vanscbeidingspunt 

In navolging van Phillips hebben we als grens om het effect van een bericht 
over een zelfmoord te bekijken tussen 8 en 7 dagen v66r het eind van de 
maand gekozen. Deze grens is geinspireerd op de aanvankelijke gedachte 
van Phillips (1974) dat het effect van een bericht tenminste 14 dagen aan
houdt. In het licht van zijn bevindin ~en van 19792 lijkt dit te ruim geschat: 
het merendeel van het effect is na d~ 4e dag vanaf het verschijnen van het be
richt achter de rug. Dit suggereert om de scheidslijn wat dichter bij het eind 
van de maand te leggen. In label 2 is de analyse herhaald voor alle mogelijke 
scheidslijnen tussen 7 dagen en 1 dag voor het eind van de maand. Dit levert 5 
maal een verschillende dataset. De resultaten zijn op de rijen A uitgezet. De 
conclusie blijft hetzelJde. Na berichten over zelfmoorden is er een stijging 

60 

Vmoord, verkeersOngevallen en an 

. maan
dere ongevallen m 

. . doden door ze J' 

Tabel2. StiJgmgb;·~:tie van een zeljmoord dere ongevallen 
den met een pu I verkeersdoden ~-------: 

dag 

___ ~ze~/j:~m~o~o~r~d:en~-:-_-;;;~;--;- P< SIN 070 l P-
_ ps SIN % Z -

mo- SIN % Z N 
del 

A .48 
-.41 xx .61 

-1.0 1.13 .13 .61 

1.7 
6.0 
2.8 

.92 
1.71 

.94 

.35 - 6.1 _2.35 xx 
.18 _ 2.53 xx 
.05 .29 -4.0 

.18 

.038 4.3 1.80 xx 
.11 -112 31 B .61 

C 

2.0 .61 

2/3 29 

3/4 
-4/5 28 

5/6 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 

.52 
.59 

.54 
.61 

.55 
.62 

1.3 .34 

2.0 1.07 

1.3 .52 

2.0 1.07 

2.1 .93 
2.3 1.29 

.37 .62 
.15 .62 

.62 

.30 .64 
.15 .64 

.64 

.18 .62 
.10 .66 

.62 

}.27 3.32 xx 
.34 4.0 

1.89 .03 

.94 .18 

.39 4.1 _ 1.57 xx 
1.39 .09 _ 2.24 xx 

.02 .36 3.9 
2.21 
1.21 .12 

.41 1.3 1.03 xx 
1.03 .15 _1.76 xx 
2.29 .02 .38 -2.1 

1.16 .13 

2.8 
6.8 
2.9 

2.9 
8.0 
3.6 

2.1 
7.8 
3.4 

6/7 29 B 
C 

.3 .63 xx 
1.48 xx 

7/8 A 
8/9 29 B 

c 

1.7 

wordt naar het 
r toetsing gekeken If ord-

n de dag, vanaf welke v?,O verschijnen van de ze mo 
Verklaring n het eind van de roaande , 1/2' betekent: dat hi) het I demaand wordt gekeken. 

Dag: A~tal.da::~~~:;~de roaand. BijVOor::::n~ het sterftecijf.~rfv~ d;ev~:::d zelf. 
dodencI) fer 10 laatste dag van de ro aar het sterfteclj er 10 

uhlikatie op de een n~ d twee na laatste dag n 
p ar bij een publikalle op e

be 
'chten over zelfrooorden. 

roa den roet n f aand N : Aantal roaan verwachte ste!ftecij er~ + sterfte volgende ro 
Model: Model voor het s:t:e~rf~te~v~o~ng~e~ro~aa~n~~::.:::-~---
A: verwachte sterfte = '':": 2 

B: verwachte zelf:::::;eval1en 
verwachte ver allen 
verwachte andere ongeV 

'" 84.2 + .298 x T 

'" 230.8 - .73; T T (1.1972/7.1976) 
= 232.1 + .47 x (8.1976/12. 1978) 

210.9 I 1979/12.11)80) .. 
227.7 - .852 xT (.. f br rort..apr.,lub) 

768 (jan., e·, t dec.) 
en = 214.3 - . + 303 (roei, aug., sep ., 

c- verwachte verkeersdod 214.3 - .768 40' 4 Ouni, okl.. nov.) ht op het totaaJ aantal 
. 214.3 - .768 + ., f r hoger is dan verwac , 

1 (S) dat het dodenClj e 
. an het aantal roa en . d blicaties 

SIN: proporue(~) met zelfrooordpublik~tles . aanden met zelfrooor pu. test (Siegel-1956) 
maanden . het dodencljfer 10 ro anLed_roatched-palrs 

tijglng van .' W'lcoxon r " 
11/0 : Percentage s. d toetsgrootheid, bl) I . . t te berekenen) 
z : Gest~?ct.aardls~rn~e overschrijdingskans (X;h~~PS (1974,1979). 
P : EenzlJdlg bere. e. an de resultaten van t=:=I Exacte repbcatleS v 61 
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van sterfte door zelfmoord en verkeersongevallen, maar het resultaat is niet 
significant. Het resultaat verandert niet systematisch met het verleggen van 
de scheidslijn. 

5. Variaties in opstellen van verwacbte sterftecijfers 

De methode van Phillips (1974) om een verwacht maandelijks dodencijfer 
op te stellen als het gemiddelde van de vorige en de volgende maand heeft als 
aangename eigenschap dat zij in een klap corrigeert voor trend- en seizoens
fluctuaties. Als de veranderingen in dodencijfers systematisch verlopen in de 
tijd, en/of cyclisch met de seizoenen, mag van deze methode verwacht wor
den dat zij hiervoor behoorlijk corrigeert. Maar de methode heeft ook nade
len: 
1. Zij gebruikt voor het opstellen van de verwachte waarde slechts een klein 
deel van de beschikbare gegevens. Daarom mag verwacht worden dat de ran
dom storingscomponent in deze verwachte waarde relatief groot is. 
2. Vit het artikel van Phillips (1974) blijkt dat het zelfmoordcijfer niet aIleen 
stijgt in de maand van pubHkatie, maar ook nog in de maand daarna. Ais het 
juist is dat het effect zo lang aanhoudt, contamineert de methode van Phil
lips het effect van de berichten met de opgestelde verwachte waarde. Voor 
gevallen dat het bericht zo laat in de maand verschenen is dat naar de doden
cijfers van de volgende maand wordt gekeken, geldt hetzelfde: de vorige 
maand, waarin het effect gedeeltelijk zit, wordt gebruikt. 
3. De methode biedt geen correcties voor fluctuaties in dodencijfers die weI 
een jaarcyclus hebben, maar slechts in een maand voorkomen. Zo blijkt bij
voorbeeld uit onze gegevens dat er relatief weinig zelfmoorden worden ge
pleegd in juli, maar relatief veel in juni en augustus. De voor juli opgestelde 
verwachte waarden zijn dan systematisch te hoog. 
4. Phillips vindt in zijn eerste artikel (1974) in een periode v~n 240 maanden 
35 zelfmoordberichten in 33 afzonderlijke maanden. Wij vinden in een peri
ode van 108 maanden 38 berichten in 28 it 31 maanden. Kennelijkt plaatst De 
TelegraaJ meer zelfmoordberichten dan de New York Times. Voor onze 
analyse heeft dit de onaangename consequentie dat we met meer 'runs' (aan
eengesloten perioden met zelfmoordberichten) zitten. Dit komt bij Phillips 
(1974) maar 1 keer voor, bij ons 6 keer. Omdat we in deze gevallen voor het 
opstellen van de verwachte waarden verder terug of vooruit moeten, wordt 
de correctie voor eventuele trend- en seizoensinvloeden minder effectief. 

We zijn daarom tot de overtuiging gekomen dat een goed alternatief voor 
de methode van Phillips (1974) eruit bestaat een verwacht dodencijfer op te 
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stellen met behulp van regressie-analyse op trend-, seizoens- en maandin
vloeden. Grafiek 1laat zien: 
- gesmoothde datalijnen, het 3-maandelijks voortschrijdend gemiddelde; 
- met lineaire regressie gefitte trendlijnen. 
Voor de berekening van de gefitte waarden is alleen gebruik gemaakt van de 
cijfers van de maanden waarin geen berichten van zelfmoorden werden ge
vonden (N = 79).3 Op deze manier wordt de garantie verkregen dat er geen 
contaminatie plaatsvindt van het effect van de berichten en de trend. Met be
hulp van hogere graads regressie is op de aanwezigheid van niet-lineariteiten 
geanalyseerd. Het resultaat is: 
1. Voor het zelfmoordcijfer verkrijgen we een lineair stijgende lijn, van 84 
naar 116 per maand. 
2. Voor het dodencijfer ten gevolge van verkeersongevallen krijgen we een li
neair dalende lijn, van 230 naar 151 per maand. 
3. Voor het dodencijfer tengevolge van 'andere ongevallen' krijgen we geen 
bevredigend model met hogere graads regressie, omdat er breuken in de 
trend zichtbaar zijn. We benaderen de data daarom met drie stuksgewijs ver
schillende lineaire regressielijnen. In het eerste gedeelte van de periode stijgt 
het dodencijfer van 232 tot 258, daarna verspringt het tot een constant ni
veau van 211, en in de laatste periode daalt het van 167 naar 130'-
Tabe/2 geeft op de rijen B de resultaten van toetsing als deze trendlijnen ge
bruikt worden voor het opstellen van de verwachte dodencijfers. De resulta
ten spreken wat duidelijker in het voordeel van de hypothese van Phillips: 
- het effect van berichten over zelfmoorden op het zelfmoordcijfer is wat 

groter dan met Phillips' eigen methode, maar het is nog steeds niet sta
tistisch significant; 
het effect van berichten over zelfmoorden op het verkeersongevallencij
fer is aanzienlijk groter dan bij gebruik van Phillips' eigen methode, (de 
stijging van het dodencijfer wordt nu geschat op 6 tot 9%), en dit effect is, 
ongeacht de keus van het scheidingspunt significant op Ci = .05; 
na een bericht stijgt het dodencijfer door 'andere ongevallen' niet. 

Een mogelijk nog betere methode om de verwachte dodencijfers op te stel
len, kunnen we maken met behulp van maandelijkse fluctuaties. Met name 
uit het verloop van de 3-maandelijkse gemiddelden lijn voor 'verkeersonge
vanen' (grafiek 1) bIijkt een duidelijke seizoenscyclus (pieken in de zomer, 
dalen in de winter). Berekenen we de correlatieratio h2 voor het effect van de 
maanden (N = 79), dan zijn deze echter niet significant: 
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Deze correlatieratio's zijn nu wei 'significant'. Omdat we de maanden heb· 
ben ingedeeld naar het niveau van de afhankelijke variabele, kunnen we hier 
niet spreken van een statistische toetsing. Wei een adequate toetsing krijgen 
we op de volgende manier. Met behulp van dummyregressie stellen we een 
verwachting op voor de sterftecijfers van zelfmoord en verkeersongevaIlen, 
waarin zowel de lineaire trend als de 3 niveaus van het maandeneffect zijn 
verwerkt. De correlaties tussen de aldus gefitte trends en de data zijn: 

fineaire trend fineaire trend + N 
maandinvloeden in 
2 niveaus 

zelfrnoorden .66 ,73 79 
verkeersongevallen .58 .74 79 

Dat we in deze tabel zien dat het model, waarin de maandinvloeden in drie 
niveaus verwerkt zijn, beter bij de data past dan de lineaire trend aIleen, mag 
geen verwondering wekken. De maandinvloeden zijn immers gefit op basis 
van de indeling van de afhankelijke variabele!! Interessanter is of deze nieu
we modellering ook een verbetering geeft voor de maanden met de berichten 
over zelfmoorden, die tot nu toe niet in de analyse waren betrokken. De rele
vante correlaties zijn: 

fineaire trend lineaire trend + Phillips' N 
maandinvloeden in methode 
3 niveaus 

zelfrnoorden ,67 .63 ,58 29 
verkeersongevallen .67 .81 .80 29 

Ter vergelijking is in de derde kolom ook aangegeven hoe goed de methode 
van Phillips (1974) (gemiddelde van volgende en vorige maand) de data be
nadert. We zien: 
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Wat betreft de categorie 'andere ongevaUen' lijkt ons onderzoek duideIijk 
het resultaat op te leveren dat sterfte hierdoor niet toeneemtS na berichten 
van zelfmoorden. 

Noten 

I. Deze 'verbeteringen' leiden overigens niet tot merkbaar andere conclusies. 
2. Recent (A merican Journal of Sociology - 1981 (2» heeft Phillips een nieuw artikel gepubli

ceerd, waaruit blijkt dat de piek (in verkeersongevallen) op termijn van drie dagen optreedt. 
3. Afhankelijk van de grens waarop we besluiten het effect van een bericht over zelfmoord in 

de volgende maand te bekijken, is de dataset anders verdeeld in 'maanden met berichten' en 
'maanden zonder berichten'. Voor de beschreven regressieanalyse leidt dit niet tot merkbare 
verschilIen, omdat telkens maar 1 of 2 waarnemingspunten veranderen. De regressie
analyse berust op de dataset, zoals deze ontstaat als we het grenspunt tussen 7 en 8 dagen 
voor het eind van de maand kiezen. 

4. Bij het verloop van deze trendlijnen kan het volgende worden opgemerkt: 
- de stijging van zelfmoorden berust voornamelijk op een toename onder vrouwen; 
- mogelijke verklaringen voor de dalende trend bij verkeersongevallen kunnen zijn de in-

voering van de autogordel en de verscherpte alcoholcontroles; 
- voor het verloop van de grafiek van 'overige ongevallen' kunnen wij moeilijk een verkla

ring geven. De tweede knik valt samen met een andere omschrijving van deze categorie, 
zodat een gebroken benadering terecht een ander niveau aangeeft. 

5. Wat betreft het effect van berichten op sterfte door 'andere ongevalJen' val! op dat na een 
bericht over een zelfmoord consequent het dodencijfer in deze categorie daalt. In een aantal 
gevallen zou deze daling bij tweezijdige toetsing significant zijn. We hebben geen verklaring 
voor dit verschijnsel. 
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