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Flitsworkshop 
 

Lang of kort?  
Effecten van zinslengte	  

Vooraf	  

•  De	  gemiddelde	  zinslengte	  is	  niet	  meer	  dan	  
een	  indica3e	  voor	  moeilijkheidsgraad	  

•  Afwisseling	  van	  korte	  en	  lange(re)	  zinnen	  
verhoogt	  harmonie	  en	  leesbaarheid	  
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De	  korte	  zin	  (<	  15	  woorden)	  

•  Springt	  in	  het	  oog	  
•  BlijC	  hangen	  
•  Vaak	  een	  topic-‐zin	  
•  Bevat	  kernboodschap	  
•  Bevat	  signaal	  of	  brug	  

De	  lange(re)	  –	  samengestelde	  zin	  

•  Biedt	  complexere	  boodschap	  met	  nuances	  
•  Biedt	  informa3e	  in	  samenhang	  –	  voor	  sneller	  
leesbegrip	  

•  Deel	  van	  de	  mededeling	  kan	  meer	  nadruk	  
krijgen	  	  

•  Is	  korter	  dan	  dezelfde	  mededeling	  in	  meer	  
korte	  zinnen	  
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Springt	  in	  het	  oog	  en	  blijC	  hangen	  

Emeritus	  hoogleraar	  sociale	  geneeskunde	  Doeke	  Post	  
onderzocht	  bij	  een	  aantal	  ziekenhuizen	  het	  gedrag	  van	  
medisch	  specialisten.	  Per	  honderd	  opeenvolgende	  
gedeclareerde	  verwijskaarten	  aan	  de	  zorgverzekeraar	  
werd	  gekeken	  welke	  behandeling	  de	  betreffende	  
medisch	  specialist	  deed.	  De	  uitkomsten	  waren	  zo	  
verschillend	  per	  ziekenhuis	  en	  specialisten	  van	  dezelfde	  
soort,	  dat	  er	  des3jds	  op	  loca3e	  gesprekken	  zijn	  
gevoerd	  over	  de	  bestaande	  verschillen	  tussen	  artsen.	  
Zonder	  succes.	  

	  
	  
	  
	  

Springt	  in	  het	  oog	  en	  blijC	  hangen	  

Hierdoor	  is	  een	  KaQa-‐ach3ge	  organisa3e	  ontstaan	  die	  
zichzelf	  in	  stand	  houdt	  door	  een	  tsunami	  aan	  
rapporten,	  nota's,	  beleidssugges3es	  en	  
stelselwijzigingen	  te	  produceren.	  Over	  alles	  wordt	  zo	  
lang	  vergaderd	  dat	  uiteindelijk	  niemand	  meer	  weet	  wat	  
nu	  precies	  het	  doel	  was	  en	  men	  weer	  overgaat	  tot	  de	  
orde	  van	  de	  dag.	  Hier	  moet	  de	  bezem	  door.	  
	  

	  
	  
	  



4 

Vaak	  een	  topic-‐zin:	  start	  alinea	  

Ook	  voor	  beperkte	  afdekking	  van	  het	  renterisico	  
zijn	  er	  argumenten.	  	  
Topic-‐zin	  10	  woorden,	  daarna:	  16	  -‐	  17	  –	  36	  
	  
Pensioenen	  zijn	  rentegevoelig,	  zowel	  in	  
Nederland	  als	  in	  het	  buitenland.	  	  	  
Topic-‐zin	  10	  woorden,	  daarna:	  35	  -‐	  38	  –	  22	  

	  	  
	  
Regulering	  kan	  op	  de	  korte	  termijn	  worden	  doorgevoerd.	  
Recente	  pogingen	  hiertoe	  zijn	  de	  recent	  geïntroduceerde	  wet	  
DBA	  –	  die	  de	  opdrachtgever	  medeverantwoordelijk	  maakt	  
voor	  de	  juiste	  vorm	  van	  de	  arbeidsrela3e	  en	  die	  
‘schijnzelfstandigheid’	  zou	  moeten	  voorkomen	  –	  en	  de	  Wwz,	  
die	  de	  ketenregeling	  bij	  3jdelijke	  contracten	  aanscherpt.	  
	  
8	  	  -‐	  	  37	  



5 

Bevat	  kernboodschap	  

Octrooien	  zijn	  een	  middel	  om	  intellectueel	  eigendom	  te	  definiëren	  en	  te	  
beschermen.	  	  (12)	  
	  

23	  	  	  -‐	  	  	  24	  	  	  	  
	  
Een	  nadeel	  van	  dergelijk	  beleid	  is	  dat	  nieuwsgierigheidsgedreven	  onderzoek	  
minder	  aantrekkelijk	  wordt.	  	  (12)	  
	  

28	  	  -‐	  	  21	  	  	  -‐	  	  20	  	  
	  
Deze	  beleidsmaatregel	  is	  daarom	  niet	  ‘kansrijk’.	  	  (6)	  
	  


Bevat	  signaal	  of	  brug	  

•  Deze	  methodiek	  is	  in	  verschillende	  situa3es	  
toe	  te	  passen.	  

•  Ons	  onderzoek	  kent	  de	  volgende	  beperkingen.	  
•  Een	  ander	  fraai	  voorbeeld	  is	  te	  vinden	  in	  de	  
film	  Amadeus	  over	  Mozart.	  

•  Hetzelfde	  verschijnsel	  doet	  zich	  voor	  bij	  het	  
oplossen	  van	  schaakproblemen.	  	  
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De	  lange(re)	  –	  samengestelde	  zin	  

•  Biedt	  complexere	  boodschap	  met	  nuances	  
•  Biedt	  informa3e	  in	  samenhang	  –	  voor	  sneller	  
leesbegrip	  

•  Deel	  van	  de	  mededeling	  kan	  meer	  nadruk	  
krijgen	  	  

•  Is	  korter	  dan	  dezelfde	  mededeling	  in	  meer	  
korte	  zinnen	  

Biedt	  informa3e	  in	  samenhang	  aan	  
Een	  grens	  scheidt	  niet	  alleen	  gebieden,	  maar	  ook	  iden3teiten.	  
Een	  na3onale	  iden3teit	  kan	  leiden	  tot	  een	  ‘wij-‐zij-‐gevoel’.	  Daarbij	  
horen	  lager	  wederzijds	  vertrouwen	  en	  een	  grotere	  mentale	  
afstand	  tussen	  buurlanden.	  Dit	  hindert	  economische	  interac3e.	  Er	  
zijn	  aanwijzingen	  dat	  dit	  ook	  geldt	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  
43,	  gemiddeld	  8,6:	  	  9	  	  -‐	  	  8	  	  -‐	  	  12	  	  -‐	  	  4	  	  -‐	  	  10	  	  
	  	  
Een	  grens	  scheidt	  niet	  alleen	  gebieden,	  maar	  ook	  iden3teiten.	  
Een	  na3onale	  iden3teit	  kan	  leiden	  tot	  een	  ‘wij-‐zij-‐gevoel’	  met	  een	  
lager	  wederzijds	  vertrouwen	  en	  een	  grotere	  mentale	  afstand	  
tussen	  buurlanden,	  wat	  economische	  interac3e	  hindert.	  Er	  zijn	  
aanwijzingen	  dat	  dit	  ook	  geldt	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  
43,	  gemiddeld	  13,3:	  	  9	  	  -‐	  	  24	  	  -‐	  	  10	  
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Biedt	  informa3e	  in	  samenhang	  aan	  

•  Lezen	  is	  samenvahen	  
•  Een	  langere	  zin	  biedt	  onderdelen	  in	  
samenhang	  aan	  

•  Lezer	  kan	  meer	  ‘boven	  de	  tekst’	  hangen	  
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Meer	  nadruk	  

•  De	  hoofdzin	  in	  een	  samengestelde	  zin	  
•  De	  eindposi3e	  (bijzin	  of	  hoofdzin	  aan	  
het	  einde)	  	  

	  
Meer	  balans	  in	  nevenschikkingen	  	  

Nadruk	  op	  deel	  van	  de	  mededeling	  

Hoewel	  het	  aandeel	  hernieuwbare	  energie	  snel	  
toeneemt,	  zal	  de	  energievoorziening	  nog	  lang	  
blijven	  leunen	  op	  fossiele	  energie.	  
	  
Hoewel	  de	  energievoorziening	  nog	  lang	  zal	  
blijven	  leunen	  op	  fossiele	  energie,	  neemt	  het	  
aandeel	  hernieuwbare	  energie	  snel	  toe.	  	  
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Nevenschikking:	  balans	  

Het	  aandeel	  hernieuwbare	  energie	  neemt	  snel	  
toe,	  maar	  de	  energievoorziening	  zal	  nog	  lang	  
sterk	  blijven	  leunen	  op	  fossiele	  energie.	  

Korter	  dan	  dezelfde	  boodschap	  in	  
kortere	  zinnen	  

•  Deze	  oplossing,	  door	  X	  aanbevolen,	  is	  
goedkoop	  en	  gemakkelijk	  uit	  te	  voeren.	  
(12)	  

•  Deze	  oplossing	  is	  door	  X	  aanbevolen.	  
Bovendien	  is	  deze	  goedkoop	  en	  
gemakkelijk	  uit	  te	  voeren.	  (15)	  
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