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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 accidents, 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-c
my ""iabi'"f , mon,hiy effect'. Ou, re,ui" are incandasi"'. Fo' ",icid< and ,,,4fl
o
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.

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

en

verkeersOngevaUen
In 1974 publice
de Amerikaanse socioloog David P. Phillips onder de tierde
tel 'The Influence of Suggestion on Suicide: substantive and Theoretical lmplicatio of the Werther Effect' (philliP" 1974) een analyse van fluctuatiC'
ns
in maandelijkse
zelfmoordcijfers in de VS onder invloed van berichten over
zelfmoorden in \cranten. Phillips' werkwijze kan als volgt worden samengeord
vat:hij stelt een lijst op van berichten over gevallen van zelfmo
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 Methodolog ie van de Sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht. De data die

in dit artikel worden gebruikt, zijn verzameld in het kader van het derdejaarsonderwijs Theorie
en Methodolog ie .
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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, respectievelijk 50).
Wanneer we de methode van Phillips (1974) navolgen, leidt dit tot de volgende 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 bericht vait, nemen we het cijfer van nog een maand eerder/later.
Er zijn twee punten waarop we de methode van Phillips (1974) hebben veranderd, omdat we menen dat dit onmiskenbare verbeteringen zijn':
we gaan niet uit van maandelijkse sterftecijfers, maar van de maandelijkse 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 encijfer 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 maanden met kranteberichten over ze/fmoorden (het effect van berichten minder dan 8 dagen voor
het eind van de maand in de maand daarop getoetstj
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A
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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 kleine 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 aanhoudt. 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 bericht 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
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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 seizoensfluctuaties. Als de veranderingen in dodencijfers systematisch verlopen in de
tijd, en/of cyclisch met de seizoenen, mag van deze methode verwacht worden dat zij hiervoor behoorlijk corrigeert. Maar de methode heeft ook nadelen:
1. Zij gebruikt voor het opstellen van de verwachte waarde slechts een klein
deel van de beschikbare gegevens. Daarom mag verwacht worden dat de random 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 Phillips 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 dodencijfers 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 bijvoorbeeld uit onze gegevens dat er relatief weinig zelfmoorden worden gepleegd 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 periode 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' (aaneengesloten 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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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

zelfrnoorden
verkeersongevallen

.66
.58

fineaire trend +
maandinvloeden in
2 niveaus
,73
.74

N

~tieniveaus.

~

79
79

l<~

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 nieuwe modellering ook een verbetering geeft voor de maanden met de berichten
over zelfmoorden, die tot nu toe niet in de analyse waren betrokken. De relevante correlaties zijn:
fineaire trend

zelfrnoorden
verkeersongevallen

,67
.67

lineaire trend +
maandinvloeden in
3 niveaus

Phillips'
methode

N

.63
.81

,58
.80
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Ter vergelijking is in de derde kolom ook aangegeven hoe goed de methode
van Phillips (1974) (gemiddelde van volgende en vorige maand) de data benadert. We zien:
wat betreft 'zelfmoorden' treedt geen betere fit op. Op basis van onze gegevens kunnen we dus echt geen schatting maken van maand- of seizoensinvloeden. De beste verwachtingen worden gegeven door de lineaire
trend;
wat betreft 'verkeersongevaIlen' hebben we in de roos geschoten. Konden
we op basis van de correlatieratio's nog niet tot maandinvloeden besluiten, nu kunnen we zeggen dat het door ons gekozen model (Iineaire trend
+ maandinvioeden in 3 niveaus) beter de data benadert dan aileen een lineaire trend. Het gekozen model heeft als vorm dat in de maanden juni,
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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 ofSociology - 1981 (2» heeft Phillips een nieuw artikel gepubliceerd, 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 regressieanalyse 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 invoering van de autogordel en de verscherpte alcoholcontroles;
- voor het verloop van de grafiek van 'overige ongevallen' kunnen wij moeilijk een verklaring 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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