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I. INLEIDING  
 
Een bepaalde stroom in reclameonderzoek verwijst naar het belang van framing effecten van 

reclame. Dit betekent dat reclame als doel heeft om de toehoorder een referentiekader te 

bieden waarin de beleving van het product of merk geplaatst kan worden. Onderzoek toont 

aan dat blootstelling aan reclame alvorens het opdoen van enige productervaring leidt tot 

voorspellende kadering (predictive framing effect) en versterking van de ervaring. Ofschoon 

dit algemeen aangenomen wordt, is er nog niet zoveel onderzoek gebeurd waarin nagegaan 

wordt wanneer en hoe deze framing effecten plaats vinden. De factor ervaring wordt immers 

in vele consumentenonderzoeken achterwege gelaten.  

 

De doelstelling van deze thesis is daarom dieper op dergelijke framing effecten in te gaan. 

Meer bepaald, zullen we nagaan of framing effecten kunnen vastgesteld worden voor 

verschillende types van reclames (emotionele versus rationele advertenties) en voor 

verschillende consumententypes (preventiegeoriënteerde versus promotiegeoriënteerde 

individuen). Bovendien zullen we ook dieper ingaan op de invloed van de volgorde van 

reclame en ervaring. 

 

Deze thesis is opgebouwd uit 3 delen: een literatuuronderzoek, een praktijkonderzoek en een 

conclusie, beperkingen en aanbevelingen. 

 

Het literatuuronderzoek bestaat uit 4 hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk wordt er dieper 

ingegaan op framing effecten. Er wordt nagegaan wat er reeds in de literatuur verschenen is 

met betrekking tot deze effecten en een aantal modellen besproken.  

Het tweede hoofdstuk handelt over koopmotivatie. Koopmotivatie zal in deze studie aan de 

hand van de regulatory focus theorie uitgelegd worden. We zullen een onderscheid maken 

tussen promotiegerichte en preventiegerichte individuen. Aan de hand van deze twee types 

individuen zullen we in ons onderzoek dan nagaan wat de impact is van koopmotivatie op 

framing effecten.  

In het derde hoofdstuk wordt er kort ingegaan op de types van reclame. We maken hierbij een 

onderscheid tussen rationele en emotionele reclames. Deze types van advertenties zullen dan 

later in het onderzoek gebruikt worden om de impact van het type van reclame op framing 

effecten na te gaan.  
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In het vierde hoofdstuk tenslotte worden de hypotheses voor ons onderzoek geformuleerd. Op 

basis van de literatuur uit de eerste drie hoofdstukken trachten we te voorspellen wat de 

impact is van het type van reclame en van koopmotivatie op framing effecten en ook wat de 

impact is van de volgorde van reclame en ervaring op framing effecten. 

 

Nadien gaan we een praktijkonderzoek uitvoeren waarin getest wordt of het gebruiken van 

een product tot een andere perceptie van deze productervaring en tot een andere merkattitude 

en aankoopintentie leidt 1. wanneer men een emotionele – een rationele – geen reclame 

gezien heeft, 2. een promotiefocus of een preventiefocus heeft, 3. een bepaald type reclame 

gecombineerd wordt met een bepaalde motivatie. Bovendien zullen we ook nagaan wat de 

impact is van de volgorde van reclame en ervaring op framing effecten.  

In een eerste deel wordt de methodologie van het onderzoek (steekproef en onderzoeksopzet) 

besproken. We maken gebruik van zeven deelgroepen die verschillen naargelang het type van 

reclame dat ze gezien hebben en de volgorde van reclame en ervaring waaraan ze blootgesteld 

worden. De koopmotivatie zal over de zeven deelgroepen heen bepaald worden.  

Het tweede deel bestaat dan uit de analyse van de gegevens en het bespreken en interpreteren 

van de resultaten. Hierbij worden de hypotheses systematisch overlopen en getest. Bovendien 

worden er ook nog een aantal relaties getest waarvoor het niet mogelijk was hypotheses te 

ontwikkelen.  

 

In het derde deel tenslotte volgt een algemene conclusie waarbij de resultaten overlopen 

worden en het belang van het onderzoek naar voor komt. Hierbij worden eveneens de 

beperkingen van het uitgevoerde onderzoek besproken en worden er enkele aanbevelingen 

voor verder onderzoek gegeven. 

 

Alvorens over te gaan tot de effectieve behandeling van het onderwerp willen we er op wijzen 

dat de tekst aangevuld wordt met figuren en tabellen, aangezien dit de leesbaarheid en de 

interpretatie van de tekst vergemakkelijkt. Bovendien hebben we ervoor gekozen enkele 

termen in het Engels te behouden, zoals framing en regulatory focus. Deze termen zullen 

echter steeds scheef in de tekst aangeduid worden.  
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DEEL 1: Literatuuronderzoek 
 

II. LITERATUURSTUDIE  
 

1 FRAMING EFFECTEN  
 

1.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op framing effecten. We gaan na wat er reeds in de 

literatuur verschenen is over dit begrip. In een eerste deel plaatsen we de verschillende wijzen 

waarop de term framing gebruikt wordt naast elkaar. In een tweede deel wordt een belangrijk 

model besproken, namelijk het perceptie-ervaring-geheugenmodel van Hall (2002). Tenslotte 

wordt er een studie besproken die zich verdiept in zowel voorwaartse als achterwaartse 

framing effecten.  

 

1.2 Het voorkomen van de term ‘frame’  in de literatuur  
 

1.2.1 Inleiding 

 

De effecten van de context op merkbeoordelingen worden steeds vaker onderzocht. Binnen 

deze studies wordt er aan het effect van framing meer en meer aandacht besteedt. ‘Gedurende 

de laatste decennia heeft het consumentenonderzoek het concept ‘frame’ als metafoor 

gebruikt voor de effecten van een beoordelingscontext op een variëteit aan 

consumentenbeslissingen.’ (Wright, Lutz, 1993). Om verwisseling en verkeerd gebruik te 

voorkomen, geven we in wat volgt een overzicht van het gebruik van de term ‘frame’ en 

overlopen we vijf manieren waarop dit begrip in de literatuur toegepast wordt. We volgen 

hiervoor de structuur die gebruikt wordt door Wright en Lutz in hun artikel van 1993. Voor 

alle duidelijkheid wordt bij elk type ook de oorspronkelijke Engelse titel vermeld.  

 

1.2.2 Beslissingskader (Decision frame) 
 

‘Ze argumenteren dat er in elke keuzesituatie twee stadia bestaan: een ontwikkelingsfase, 

waarin de beslissingsnemer het probleem structureert in meer hanteerbare termen en een 

evaluatiefase, waarin alternatieven vergeleken worden. Een beslissingskader wordt gevormd 

in de ontwikkelingsfase, gebaseerd op de positie van elk resultaat ten opzichte van een 
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referentiepunt, ‘het referentiekader’. Gewapend met deze alternatieve kaders is de 

beslissingsnemer beter in staat de alternatieven te evalueren en tot een keuze te komen.’ 

(Wright, Lutz, 1993).  

 

In een meer recente studie van Maheswaran en Meyers-Levy (1990) wordt een modererend 

effect van betrokkenheid aangetoond. In hun onderzoek vertoont een positief kader meer 

effectiviteit onder lage betrokkenheid en een negatief kader meer effectiviteit onder een hoge 

betrokkenheid. Een positief kader benadrukte hierbij de voordelen die men kon bereiken door 

het cholesterolniveau van iemand te verlagen en een bloedtest te ondergaan. Bij een negatief 

kader daarentegen benadrukten de uitspraken wat de voordelen waren die verloren gingen 

indien men er niet in slaagde iemands cholesterolgehalte naar beneden te halen en men geen 

bloedtest onderging. Hun statistisch onderzoek toonde aan dat onder een lage betrokkenheid 

de enige significante voorspellers van de attitude de boodschapgerelateerde gedachten waren. 

Onder hoge betrokkenheid daarentegen vormden de eenvoudige evaluatiegedachten de enige 

significante voorspellers voor attitude.  

Dit fenomeen wordt door Maheswaran en Meyers-Levy (1990) als volgt verklaard. Wanneer 

de betrokkenheid laag is, zullen de individuen de boodschap niet in detail gaan verwerken 

maar hun attitudes baseren op eenvoudige aanwijzingen die de reclame geeft. Naarmate een 

boodschap dan een gunstiger kader biedt en er dus meer positieve aanwijzingen gegeven 

worden, zullen de consumenten zich beter voelen. Ze zullen dan ook positiever reageren op en 

meer akkoord gaan met de aanwijzingen gegeven in een positieve framing van de boodschap 

dan in een negatief frame. Indien de betrokkenheid echter hoog is en de verwerking op een 

meer gedetailleerde wijze gebeurt, zal het proces van het vergelijken en integreren van 

relevante informatie bij het vormen van de attitude een grotere rol spelen. Deze individuen 

zullen dan meer gewicht toekennen aan de negatieve voorgestelde informatie dan aan de 

positieve. Dit is het gevolg van het feit dat door deze consumenten de negatieve gekaderde 

aanwijzingen als meer informatief en belangrijk beschouwd worden. Bijgevolg worden ze dan 

ook meer overtuigd door een negatieve kadering van een boodschap dan door een positieve 

kadering. 

 

Beslissingskaders hebben in het verleden echter niet veel aandacht gekregen van onderzoekers 

naar consumentengedrag. Dit is mogelijk te wijten aan de moeilijkheid om subjectieve 

waarderesultaten toe te wijzen en te vergelijken. Objectieve uitkomsten en gekende 
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verdelingen zijn immers veel gemakkelijker te verwerken en te gebruiken. (Wright, Lutz, 

1993).   

1.2.3 Geframede versus ongeframede afbeeldingen in gedrukte reclame (Framed versus 
unframed pictures in print ads) 

 

Wright en Lutz (1993) wezen er in hun studie op dat Edell en Staelin (1983) het onderscheid 

maakten tussen framed en unframed afbeeldingen in gedrukte reclame. Hiermee verwezen ze 

naar advertenties die afbeeldinggerelateerde teksten en dus een dominante afbeelding bevatten 

en deze, die dit niet bevatten.  

In het geval van framing wordt de tekst een verbaal label dat de interpretatie van de 

afbeelding vergemakkelijkt. De verbale boodschap relateert dan de afbeelding aan het merk. 

(Wright, Lutz, 1993). Een voorbeeld van een dergelijke reclame gegeven door Edell en 

Staelin (1983) is een advertentie voor een sigaret waarbij ¾ van de pagina gebruikt wordt om 

een koppel weer te geven dat plezier aan het maken is in de branding. Deze afbeelding wordt 

gevolgd door de tekst: ‘Nu 30% minder teer!’. In dit geval zal de afbeelding de consumenten 

aanmoedigen terug te denken aan hun laatste uitstapje naar de zee. Dit kan ertoe leiden dat de 

individuen minder aandacht zullen besteden aan de attributen die ze normaal zouden 

gebruiken om de uitspraken van het merk over teer te beoordelen, maar rekening zullen 

houden met de afbeelding. Door de uitspraak wordt de zee en leuke uitstapjes aan het merk 

gerelateerd. 

Wanneer er echter geen framing is, wordt de afbeelding een potentiële bron van afleiding, die 

de aandachtsbronnen, gewijd aan het verwerken van de uitspraken en het vormen van een 

merkbeoordeling, verminderen. De verbale boodschap relateert in dit geval de afbeelding niet 

aan het geadverteerde merk. (Wright, Lutz, 1993). Een voorbeeld hiervan gegeven door Edell 

en Staelin (1990) is een televisiereclame die zowel videoboodschappen als 

geluidsboodschappen bevat. Naarmate de videoboodschap voor meer afleiding zorgt, kunnen 

de consumenten zich steeds minder punten uit de geluidsboodschap herinneren. Afgeleide 

consumenten krijgen dus van hun geheugen niet de criteria die ze normaal zouden gebruiken 

bij het evalueren van het geadverteerde merk. Ze zullen dan ook minder kritisch denken. In dit 

geval relateert de verbale boodschap de afbeelding dus niet aan het merk omdat er minder 

aandacht uitgaat naar de geadverteerde uitspraken. Edell en Staelin (1983) stelden een sterke 

vorm van dit type van framing vast in hun onderzoek.  
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Kamins en Marks (1987) vonden interactie-effecten tussen framing van afbeeldingen 

(pictorial framing) en de opeenvolging van advertenties. (Wright, Lutz, 1993). De resultaten 

van hun studie toonden aan dat de volgorde waarin de subjecten blootgesteld werden aan de 

gekaderde (framed) en ongekaderde (unframed) reclames, de consistentie tussen de 

attitudecomponenten en de attitude-gedragscomponenten beïnvloedde. De sterkste relatie 

tussen attitudemetingen en tussen attitudemetingen en aankoopintentie werd gevonden 

wanneer de unframed advertentie gebruikt werd als basis voor de productevaluatie en 

bovendien als tweede verscheen in de volgorde van blootstelling. Indien de framed 

advertentie immers als eerste getoond werd, zorgde deze voor de activatie van het geheugen 

en de kennis met betrekking tot het product of het merk. Op deze wijze had de framed 

advertentie een belangrijke impact op de mate van invloed die de unframed reclame had op de 

vorming van een attitude en intentie. Wanneer de unframed advertentie echter als eerste in de 

volgorde verscheen en als basis voor de evaluatie gebruikt werd, was de attitude ten opzichte 

van het product niet significant gerelateerd aan de aankoopintentie. Dit volgde uit het feit dat 

de unframed reclame niet zorgde voor een substantiële activatie van de kennis over het 

product of het merk. Tenslotte bleek ook dat er een relatief klein effect op de metingen was 

wanneer de framed reclame gebruikt werd als basis voor de productevaluatie. (Kamins, 

Marks, 1987). 

De correlaties die hier in deze studie gevonden werden moeten echter met de nodige 

omzichtigheid behandeld worden. Men kan er niet zomaar van uitgaan dat framed reclame 

steeds andere reclame moet voorafgaan om meer positieve attitudes en aankoopintenties te 

bekomen. Uit eerder onderzoek van Marks, Kamins en Murphy (1986) bleek immers dat 

initiële blootstelling aan framed advertenties in een lagere attitude en productevaluatie 

resulteerden dan een initiële blootstelling aan een unframed advertentie. De hoge correlaties 

die in het onderzoek van Kamins en Marks (1987) gevonden werden, kunnen dus allebei een 

minder positieve attitude en aankoopintentie weerspiegelen.  

 

1.2.4 Probleemkadering (Problem framing) 
 

Problem framing beschrijft de overwegingen die een nieuwe beslissingsnemer maakt in het 

structureren van de beoordelingswijze die hij het meest prefereert. ‘Onderzoek naar problem 

framing heeft ondersteuning gevonden voor de veronderstelling dat reclameboodschappen de 

beoordelingen van merken die men het meest prefereert kunnen beïnvloeden, door 

kernaspecten van het beslissingsproces te veranderen. Voor nieuwe consumenten en/of 
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nieuwe merken blijken de effecten sterker te zijn.’ (Wright, Lutz, 1993). Het komt er in deze 

benadering dus in feite op neer dat de reclame erin slaagt de aandacht van de consument te 

verplaatsen van bepaalde criteria en attributen naar andere. Zo kunnen adverteerders ervoor 

zorgen dat consumenten in hun beslissingsproces die criteria of attributen gebruiken die 

belangrijk zijn voor hun producten of merken. Er wordt hier echter geen rekening gehouden 

met het effect van ervaring met het product of merk nadat er reeds een beoordelingskader 

gevormd werd.  

 

1.2.5 In een kader plaatsen van productervaring door reclame (Advertising’s framing of 
product experience) 

 

In de literatuur wordt het concept van transformationele reclame ontwikkeld. ‘Daarbij 

verandert een reclame letterlijk hoe de consument opeenvolgende merkconsumpties 

waarneemt en beoordeelt.’ (Wright, Lutz, 1993). ‘Een transformationele advertentie oefent 

z’n invloed uit door de ervaring van de consument in een kader te plaatsen.’ (Deighton, 1988).  

Er is echter verwarring mogelijk omtrent de term ‘transformationele reclame’. Enerzijds 

verwijst dit begrip naar het proces, waarbij een reclame de waarneming en de beoordeling van 

een ervaring door de consument verandert of ‘transformeert’, zoals hierboven beschreven 

door Wright en Lutz. Anderzijds kan deze term ook verwijzen naar de opsplitsing die gemaakt 

wordt tussen transformationele en informatieve reclames. Deze types van reclames zijn 

vergelijkbaar met transformationele en informatieve koopmotieven (zie verder). Een 

transformationele advertentie is gericht op de bevredigen van zintuiglijke behoeften, op 

positieve gevoelens, op sociale goedkeuring of op intellectuele stimulatie. Het is dus 

verbonden met transformationele koopmotieven in die zin dat het de verwezenlijking van 

positieve motivaties benadrukt. Een informatieve reclame daarentegen is eerder gericht op het 

geven van bruikbare informatie en objectieve gegevens. De link met de informatieve 

koopmotieven ligt hem dan in het feit dat informatieve reclames de negatieve motivaties 

uitschakelen of verminderen en problemen oplossen of vermijden. 

  

In tegenstelling tot problem framing wordt er, bij het in het kader plaatsen van 

productervaring door reclame, wel rekening gehouden met het aspect van ervaring. De 

reclame slaagt er in dit geval in de aandacht van de consument te richten op bepaalde criteria 

en aspecten van de ervaring, maar beïnvloedt ook de beoordeling hiervan door de 

consumenten. ‘Advertising’s framing of product experience opereert zowel door aandacht als 
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door interpretatie.’ (Wright, Lutz, 1993). Dit is vooral van belang wanneer de consumptie-

ervaring moeilijk objectief te beoordelen is of ambigu is in bepaalde opzichten. (Hoch, 

Deighton, 1989). Wright en Lutz (1993) wijzen erop dat dit een krachtige vorm van framing 

is, omdat het de beoordeling van de attributen en de algemene merkbeoordeling zowel voor 

als na de consumptie beïnvloedt. Het transformationele kader van de productervaring door 

reclame heeft geen impact wanneer het op zichzelf staat. Het werkt echter door het veranderen 

van de perceptie van consumenten over de productervaring. (Wright, Lutz, 1993). Dit 

verschilt van de meer traditionele opvattingen waarbij er geen rekening gehouden wordt met 

ervaring. Men gaat er dan vanuit dat de opvattingen, attitudes, beoordelingen en intenties ten 

opzichte van een product of merk enkel beïnvloed worden door blootstelling aan reclame en 

niet door de ervaring met het product of merk.  

 

In wat volgt worden verschillende onderzoeken overlopen die een beter inzicht kunnen geven 

in de problematiek van de ontwikkeling van een kader voor productervaring door reclame. De 

volgende criteria werden gehanteerd door Wright en Lutz in het selecteren van relevante 

artikels: ‘(a) werkelijke merkervaring, (b) merkervaring gevolgd door blootstelling aan 

reclame en (c) een experimentele conditie van enkel ervaring.’ (Wright, Lutz, 1993). Om te 

kunnen nagaan of een reclame ook werkelijk de productervaring in een kader heeft kunnen 

plaatsen, moet de reclame plus ervaring vergeleken worden met enkel de ervaring zonder 

reclame. Er kan dan onderzocht worden of consumenten andere percepties ontwikkeld hebben 

over bepaalde criteria en attributen, of er verschillen zijn in het gewicht dat aan de attributen 

wordt toegekend en of er andere aankoopintenties zijn.  

 

1.2.5.1 Olson and Dover (1976, 1978) 
 

Olson en Dover onderzochten de mogelijke aanwezigheid van framing effecten van reclame 

op productervaring aan de hand van koffie. De respondenten werden blootgesteld aan een 

reclameboodschap die beweerde dat de koffie absoluut niet bitter was. Ze ontwikkelden echter 

een koffie die zeer bitter was door de concentratie te verdubbelen. De volgende resultaten 

werden bekomen: (a) geen framing effect werd gevonden bij de evaluatie verbonden met de 

bitterheiddimensie (dit houdt in dat mensen bij het zien van de reclame geen andere houding 

aannamen ten opzichte van bittere koffie: sommigen vinden het goed dat koffie bitter is, 

anderen niet), en (b) een framing effect werd vastgesteld bij het geloof dat de koffie helemaal 
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niet bitter was, zodanig dat de reclame-plus-ervaring respondenten de koffie als minder bitter 

beschouwden.  

 

Deze twee resultaten wijzen meer op een interpretatie-effect dan op een aandachtseffect. Over 

de aanwezigheid en het belang van beide mechanismen verschillen de meningen sterk. Bij een 

interpretatie-effect zorgt de reclame ervoor dat de consument de kenmerken van het product 

daadwerkelijk anders gaat interpreteren, zoals hier bij de bitterheid van de koffie het geval 

was. Wanneer de consumenten door een reclame echter meer tijd aan het product gaan 

besteden, om het te inspecteren, te beoordelen en er een mening over te vormen, is er een 

aandachtseffect aanwezig. Over de vraag welk mechanisme een reclame in werking zal 

stellen, is er heel wat discussie. Sommige onderzoeken tonen een interpretatie-effect aan, 

zoals dat van Olson en Dover (1976, 1978). Andere studies wijzen dan weer op de 

aanwezigheid van een aandachtseffect, zoals bij Hoch en Ha (1986) (zie verder). Vele vragen 

blijven dan ook onbeantwoord inzake deze problematiek.  

 

Het belang van de studie van Olson en Dover ligt echter in het feit dat het onderzoek 

aantoonde dat zelfs een opzettelijk misleidende reclame de percepties over attributen kan 

veranderen en zo productervaring in een ander kader kan plaatsen. (Wright, Lutz, 1993).  

 

1.2.5.2 Hoch and Ha (1986) 
 

Hoch en Ha ontwikkelden twee experimenten om te onderzoeken wat de impact is van 

ambiguïteit in productervaring op de mogelijkheid van consumenten om te leren uit ervaring. 

In het eerste experiment werden zes merken van T-shirts geselecteerd als ambigue producten 

en zes merken van zakdoeken als niet-ambigue producten. De respondenten zagen drie 

advertenties waarvan er twee de kwaliteit van JC Penney shirts en Bolt zakdoeken 

benadrukten. Daarnaast was er ook nog een groep van respondenten die neutrale reclame te 

zien kregen en dus alleen op hun ervaring onderzocht werden. Een framing effect werd 

vastgesteld voor de JC Penney shirt, zodat het meer gunstig beoordeeld werd na ervaring bij 

de reclame-plus-ervaring groep dan bij de alleen-ervaring groep. Bolt werd echter meer 

gunstig beoordeeld door beide groepen na het uitproberen, omdat zijn prestaties 

ondubbelzinnig superieur waren. Bij het observeren van de respondenten bleek dat er een 
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disproportionele hoeveelheid tijd besteed werd aan het inspecteren van de JC Penney shirts in 

vergelijking met de andere shirts. Dit wijst erop dat er een aandachtsmechanisme aanwezig is. 

 

In het tweede experiment wenste men de resultaten in verband met de T-shirts opnieuw te 

bekomen door dezelfde merken, procedures en metingen te gebruiken. Opnieuw werd een 

sterk framing effect voor de JC Penney shirt vastgesteld. Wat echter opviel, was dat de 

inspectietijd die de respondenten aan de shirts toekenden onveranderd bleef ondanks het 

sterke framing effect. De problematiek van aandacht versus interpretatie in dit onderzoek 

blijft dus open.  

 

Wright en Lutz (1993) wezen er op dat dit onderzoek voornamelijk behulpzaam was in het 

aantonen van het belang van de ambiguïteit van productervaring als een modererende factor. 

Hoch en Ha stelden immers vast dat er zich een framing effect van reclame op 

productervaring voordeed bij ambigue producten en productcategorieën, maar dat dit effect 

kleiner of onbestaand was bij ondubbelzinnige producten en categorieën. Volgens hen 

behandelen consumenten reclame als hypotheses die door productervaring getest kunnen 

worden. Bij passieve observatie besteden mensen meer aandacht aan informatie die consistent 

is met hun hypotheses en zullen ze ambigu bewijs meer als hypothesebevestigend 

beschouwen. In ambigue omgevingen is effectief leren moeilijk, omdat mensen op zoek gaan 

naar stimuli die hun hypotheses over een product of productervaring bevestigen. Hierdoor 

zullen advertenties voor ambigue producten meer effect hebben wanneer ze bepaalde 

positieve aspecten van merken of producten benadrukken en dus tot een sterker framing effect 

leiden. Bij ondubbelzinnige producten zullen de gemaakte beweringen minder effect hebben 

omdat ze minder als hypothesebevestigend kunnen beschouwd worden en het voor de 

consument duidelijk is welke voordelen een product of merk biedt.  

 

1.2.5.3 Deighton and Schindler (1988) 
 

Deighton en Schindler stelden 157 studenten bloot aan fictieve radioadvertenties over de 

hoeveelheid gespeelde nieuwe muziek (een ambigu maar gewenst attribuut), en dit voor drie 

radiostations. Over de drie niveaus van vermeld luisterschap werd een sterk framing effect 

gevonden. De reclame-plus-ervaring groep beoordeelde de radiostations positiever dan de 

alleen-ervaring groep, ongeacht voor welk station geadverteerd werd. Er werd geen effect van 
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de reclames gevonden op de hoeveelheid luistertijd die gewijd werd aan de geadverteerde 

versus de ongeadverteerde stations. Deze bevindingen staan in contrast met de resultaten van 

Hoch en Ha wat de inspectietijd betreft. Deighton en Schindler’s data zijn dus meer 

ondersteunend voor een interpretatie-effect, dat tegenover een aandachtseffect geplaatst wordt 

als onderliggende mechanismen van framing effecten. 

 

1.2.5.4 Marks and Kamins (1988) 
 

Marks en Kamins stelden studenten bloot aan ofwel een licht overdreven ofwel een sterk 

overdreven tijdschriftadvertentie over een nieuwe balpen. Door een interne analyse te 

gebruiken, waarbij de metingen van de ervaring-plus-reclame groep gebruikt werden om 

enkel ervaring voor te stellen, kon een contrast met de metingen van de reclame-plus-ervaring 

groep een test voor een framing effect opleveren. Marks en Kamins vermeldden een 

cognitieve structuur index, merkattitude en intentie. Voor de licht overdreven advertentie 

werd enkel een licht positief framing effect gevonden voor intentie. Geen andere metingen 

vertoonden betrouwbare verschillen tussen de twee groepen. Voor de sterk overdreven 

advertentie daarentegen, werd er een negatief framing effect bekomen voor attitude en 

intentie. Dit komt omdat, wanneer de ervaring te sterk verschilde van de beweringen gemaakt 

in de reclame, de studenten in de reclame-plus-ervaring groep sterk negatief reageerden, en de 

pen minder gunstig beoordeelden dan de alleen-ervaring groep deed. Dit contrasterende effect 

is in directe tegenspraak met de bevindingen van Olson en Dover (1978) van een assimilatie 

effect. Waarschijnlijk zijn sommige verschillen te wijten aan de kloof tussen beweringen en 

werkelijke ervaring, maar het wijst op enkele zeer reële limieten wat de uitwerking van een 

reclame-frames-ervaring strategie betreft. Zowel Marks en Kamins, als Olson en Dover 

creëren misleidende advertenties, maar er kan een dunne lijn zijn tussen ‘framing’ en 

‘misleiding’. 

 

1.2.5.5 Levin and Gaeth (1988) 
 

Levin en Gaeth waren de eerste onderzoekers die benadrukten wat de rol was die een 

advertentie kon spelen als een frame voor ervaring. Ze gebruikten in hun experiment twee 

soorten reclame met een verschillend label: een eerste sprak van ‘75 % mager rundvlees’ en 

een tweede van ‘25 % vet rundvlees’. Deze advertenties werden ofwel gevolgd door een 
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proeftest, ofwel volgden ze op een dergelijke test. Zo werden dus de effecten van reclame 

voor en na ervaring nagegaan. Door de verschillende beoordelingen tussen de positieve (75 % 

mager) en de negatieve (25 % vet) labels, konden Levin en Gaeth een framing effect 

vaststellen. Enerzijds konden ze besluiten dat het labelen van een productattribuut in positieve 

en negatieve termen de evaluatie van de consumenten beïnvloedde, zelfs wanneer deze het 

product consumeerden. Anderzijds merkten ze echter ook op dat het framing effect 

gereduceerd werd wanneer consumenten daadwerkelijk het product uitprobeerden.  

 

Het onderzoek van Levin en Gaeth bevatte echter geen alleen-ervaring groep, in tegenstelling 

tot de eerder besproken artikels. Framing effecten werden hier getest door het contrast te 

meten tussen positieve en negatieve labels. Hun studie kan dus geen antwoord geven op de 

vraag welk framing effect dichter lag bij de subjectieve realiteit van een proeftest zonder 

framing effect. Het is daarentegen wel duidelijk dat de interpretatie van de smaakervaring 

beïnvloed werd door de frames.  

 

In hun artikel verwijzen Levin en Gaeth naar het onderzoek van Hoch en Ha (1986) dat 

hierboven beschreven werd. Ze stellen dat productervaring, of het nu de productinformatie 

voorafgaat of volgt, een groter gewicht zal hebben wanneer het product ondubbelzinnig is. Ze 

verwachten dan een groter framing effect (door reclame) te kunnen vaststellen wanneer de 

productervaring minder diagnostisch is en dus meer dubbelzinnig (ambigu) is. Bovendien 

vinden ze net zoals Hoch en Ha (1986) dat de impact van een advertentie, gepresenteerd voor 

de productervaring, groter zal zijn dan de impact van een advertentie getoond na de ervaring.  

 

1.2.6 In een kader plaatsen van het verwerken van reclame door ervaring (Experience 
framing of advertising processing) 

 

De studie van Levin en Gaeth stelt de mogelijkheid van een ander interessant en mogelijk 

belangrijk framing effect voorop: hoe eerdere ervaring de interpretatie van een advertentie in 

een kader plaatst. Het is overduidelijk dat eerdere ervaring met een merk of een product, de 

wijze waarop een consument reageert op een reclame voor dat merk of product beïnvloedt.  

 

Wat echter bij dit framing effect van belang is, is het geval waarbij een consument directe 

ervaring heeft met een product zonder er reeds reclame voor gezien te hebben. Dit komt 

tegenwoordig meer voor dan men zou verwachten. Door de toegenomen verzadiging in de 
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reclamewereld kiezen producenten er steeds vaker voor het product door de consumenten 

onmiddellijk te laten testen via promoties of proefgebruik. Daardoor komt het voor, dat steeds 

meer consumenten te maken krijgen met een nieuw product alvorens ze geconfronteerd 

worden met een reclame voor het product. Het is echter ook mogelijk dat de reclame zich 

reeds in de media bevindt, maar dat de consument er nog niet mee in aanraking is gekomen, 

door bijvoorbeeld zap- en zipgedrag.  

 

Wright en Lutz (1993) wijzen er dus op dat bij deze vorm van framing het de bedoeling is, 

vast te stellen wat de mogelijke ‘framing’ impact is van ervaring op de reactie van 

consumenten op advertenties die de ervaring volgen. Belangrijk hierbij is dat de nadruk ligt 

op de merkperceptie en merkbeoordeling die gevormd worden bij een ervaring-plus-reclame 

blootstelling in contrast met een alleen-reclame blootstelling, en niet zozeer op de evaluatie 

van de advertentie op zich.  

 

Wanneer mensen een merk beoordelen, zullen ze de informatie gewonnen uit eigen ervaring 

met het merk als veel betrouwbaarder beschouwen dan de informatie die door de 

adverteerders gegeven wordt. Adverteerders kunnen in hun reclame immers beweringen 

maken die niet noodzakelijk stroken met de realiteit. Eigen productervaring daarentegen, biedt 

de consumenten de mogelijkheid zekerheid te verwerven over de kenmerken en 

functionaliteiten van een product. In het bepalen van de uiteindelijke merkbeoordelingen is 

ervaring dus dominant ten opzichte van reclame. Zeker wanneer het product vele op ervaring 

gestoelde attributen bevat die belangrijk zijn voor de productbeoordeling is ervaring van 

doorslaggevend belang. (Nelson, 1974). Daartegenover staan zoekattributen die beter kunnen 

beoordeeld worden via reclame en minder door ervaring. Nelson maakt in zijn studie een 

duidelijk onderscheid tussen beide attributen. Zoekattributen zijn kwaliteiten van een merk of 

een product die de consument kan beoordelen door inspectie van het merk of het product 

alvorens het te kopen. Een voorbeeld hiervan is de stijl van een jurk of de prijs van een 

product. Ervaringsattributen daarentegen zijn kwaliteiten van een product of een merk die niet 

voor de aankoop ervan kunnen beoordeeld worden. Een voorbeeld hiervan is de smaak van 

koffie.  

 

In het kader van deze problematiek kunnen we verwijzen naar de studie van Wright en Lynch 

(1995). Zij stellen eveneens dat productgebruik veel betrouwbaardere informatie oplevert 

voor ervaringsattributen dan blootstelling aan reclame. Beweringen in advertenties over 
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ervaringsattributen kunnen immers niet geverifieerd worden zolang het product niet getest is, 

omdat ze een zaak zijn van individuele zintuiglijke perceptie. Het tegenovergestelde geldt dan 

voor zoekattributen. Men zou kunnen vermoeden dat reclame en ervaring niet verschillen in 

effectiviteit wat het communiceren van informatie over zoekattributen betreft. Wright en 

Lynch stellen echter dat er bij directe ervaring meer aandacht gaat naar de ervaringsattributen, 

waardoor de aandacht afgeleid wordt van de zoekattributen. Bijgevolg is reclame meer 

effectief in het leveren van informatie over zoekattributen dan directe ervaring, omdat de 

aanwezige informatie over ervaringsattributen de aandacht minder afleidt van de 

zoekattributen. Productervaring is dus het meest effectief in het geven van informatie over 

ervaringsattributen en reclame in het geven van informatie over zoekattributen. 

 

Wright en Lutz (1993) stellen dat er meer aandacht zou moeten besteed worden aan en meer 

onderzoek zou moeten uitgevoerd worden naar de mogelijke framing effecten van ervaring-

plus-reclame. Eerdere ervaringen met een product zouden ertoe kunnen leiden dat 

consumenten meer kritisch zijn ten opzichte van de gemaakte beweringen in advertenties. 

Individuen die immers nog geen ervaring hebben zullen zich gemakkelijker door reclame 

laten beïnvloeden omdat ze nog geen andere referenties hebben over het product of het merk. 

Indien men echter reeds weet uit ervaring wat het product te bieden heeft, kan dit tot meer 

tegenargumenten ten opzichte van de reclame leiden.  

 

Wright en Lutz (1993) wijzen er bovendien op dat slechts twee studies (Marks en Kamins, 

1988; Levin en Gaeth, 1988), die in het vorige punt besproken werden in aanmerking komen 

om het ervaring-plus-reclame framing effect te meten. Marks en Kamins hebben echter de 

data van de alleen-reclame groep niet gepubliceerd, waardoor het framing effect van ervaring 

niet achterhaald kan worden. De nadruk van hun onderzoek lag immers voornamelijk op de 

effecten van overdreven reclame voor de productervaring. Levin en Gaeth daarentegen 

hebben de noodzakelijke data wel gepubliceerd. Hun gegevens gaven indicatie van een 

framing effect van ervaring op reclame. Bij een negatieve verwoording van de advertentie 

(percentage vet) werd er een positief effect van de smaakervaring op de interpretatie van de 

reclame vastgesteld. Wanneer de advertentie echter positief verwoord werd (percentage 

mager), was het vastgestelde framing effect sterker en in de andere richting dan bij een 

negatieve verwoording van de advertentie. Reclame had echter ook een effect ondanks de 

framing door eerdere productervaring, wat bleek uit het feit dat de uiteindelijke 

merkbeoordeling hoger was bij een positieve reclame dan bij een negatieve advertentie. 
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De resultaten van Levin en Gaeth wijzen er dus op dat er een framing effect is van ervaring op 

reclame. Dit effect was echter groter bij een positieve dan bij een negatieve verwoording van 

de advertentie. Dit patroon kunnen we ook terugvinden in de studie van Marks en Kamins 

over de impact van overdreven advertenties. Volgens dat onderzoek zal ervaring meer 

framing kracht hebben wanneer de advertentie door overdreven beweringen gemakkelijker in 

mindering kan gebracht worden en de ervaring ondubbelzinnig genoeg is om betrouwbare 

beoordelingen over het product te vormen. 

 

1.3 Het perceptie-ervaring-geheugenmodel (Hall, 2002) 
 

1.3.1 Inleiding 
 

In wat volgt zullen we het perceptie-ervaring-geheugenmodel van Hall (2002) bespreken, die 

getracht heeft de voorgaande uiteenzetting in een model te gieten. Voornamelijk de laatste 

twee effecten die besproken werden, zijnde de framing effecten van reclame op ervaring en 

van ervaring op reclame, komen hierbij aan bod. Hall is echter niet de eerste die geprobeerd 

heeft om een model van consumentengedrag te ontwikkelen.  

 

De wijze waarop consumenten op reclame reageren of hoe ze een bepaalde boodschap 

verwerken is moeilijk in kaart te brengen. Door de jaren heen zijn er dan ook verschillende 

modellen ontwikkeld om het effect van reclame op de consument te begrijpen en te verklaren. 

Een toonaangevend model hierbij was het ‘Hiërarchie van effecten-model’. In dit model 

wordt er aangenomen dat zaken in een bepaalde volgorde gebeuren, wat impliceert dat 

eerdere effecten de noodzakelijke voorwaarden voor latere effecten vormen (Vakratsas en 

Ambler, 1999). Wanneer de consumenten blootgesteld worden aan een 

marketingcommunicatie doorlopen ze volgens dit model drie fasen: een cognitieve fase 

(‘cognition’), een affectieve fase (‘affect’) en een gedragsmatige fase (‘behaviour’). 

Consumenten moeten zich eerst bewust worden van een merk en hun mening over het product 

veranderen. Vervolgens vormen ze een affectieve respons en veranderen ze hun attitude ten 

opzichte van het product of het merk. Tot slot zal de attitude ervoor zorgen dat de 

consumenten het merk willen aanschaffen en zullen ze overgaan tot handelen. (De 

Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005). Vertrekkende van deze effecten zijn er heel wat 

varianten ontwikkeld waarbij er veel onenigheid ontstaan is over de volgorde van de fasen. 
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Bij al deze modellen is er echter steeds een belangrijke factor achterwege gelaten, zijnde de 

eerdere productervaring. De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh (2005) verwijzen 

eveneens naar deze problematiek. Zij wijzen erop dat de tot nu beschreven modellen vaak 

getest zijn op basis van niet-bestaande producten en/of merken. Hierdoor hebben deze 

modellen meer betekenis voor nieuwe producten en merken en niet zozeer voor bestaande 

producten en merken. Persoonlijke ervaringen met een merk door eerder gebruik vormen 

echter ook een belangrijke bron van informatie en mogen niet zomaar achterwege gelaten 

worden. Ze hebben immers een grote invloed op hoe consumenten reageren op een nieuwe 

marketingboodschap en hoe deze boodschap verwerkt en beoordeeld wordt.  

 

Modellen die  wel rekening houden met eerdere contacten met producten of merken zijn 

gebaseerd op de centrale verwerking van eerdere merkervaringen. De consument is dan in 

tegenstelling met de vorige modellen bereid en in staat om aan eerdere merkervaringen te 

denken en deze te laten meewegen bij het vormen van de merkattitude en koopintentie. ‘Te 

vaak is het conceptuele model dat impliciet op reclame toegepast wordt een simpele causale 

‘hiërarchie van effecten’ (Vakratsas en Ambler, 1999), dat een lichte aanpassing van het 

‘AIDA’ model (Attention-Interest-Desire-Action) is, dat sinds 1898 gebruikt wordt.’ (Hall, 

2002). ‘Het recente, excellente overzicht en de taxonomie van Vakratsas en Ambler (1999) 

heeft gefaald in het plaatsen van een theoretisch construct dat cognition toewijst aan de 

werkelijke rol die het speelt in de geest van de consument. Recente ontwikkelingen in de 

neurowetenschap en de psychologie convergeren naar een consistente zienswijze op de 

manier waarop consumenten echt voelen en denken.’ (Hall, 2002). Ook Wright en Lutz 

(1993) verwijzen naar het belang van het incorporeren van productervaring. Ze wijzen erop 

dat ondanks het belang van proefervaring en z’n effect op blootstelling aan reclame, dit 

gebied te weinig onderzocht is.’  

 

Vele onderzoekers hebben zich dus gericht op het algemene cognition-affect-behaviour-pad 

en hebben de invloed van diverse factoren op dit pad nagegaan. Holbrook en Batra (1987) 

hebben bijvoorbeeld het effect van emoties zoals plezier, opwinding en dominantie op 

merkattitude onderzocht op basis van het traditionele hiërarchie van effecten-model. Hall 

(2002) verwijst er in zijn artikel naar dat de zwakte van deze benaderingen ligt in de 

veronderstelling dat cognitie een primaire rol speelt in de consumentenrespons. ‘Rationele 

cognitieve processen zijn niet de primaire drijvers van het koopgedrag langs waar reclame 
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opereert. Ze zijn in feite de output van een complex proces van perceptie, ervaring en 

geheugen – een proces dat voornamelijk gedreven wordt door emoties en gevoelens.’ (Hall, 

2002). Cognitie moet hier begrepen worden als de interpretatie van de consument van de 

realiteit. Daarom moeten er dus modellen gebouwd worden die helpen verklaren hoe 

consumenten deze ervaring opbouwen.  

 

Door Hall wordt bijgevolg het ‘Perceptie-ervaring-geheugenmodel’ vooropgesteld dat 

tegemoet komt aan de tekortkomingen van de eerder ontwikkelde theoretische concepten in 

verband met het incorporeren van de component ervaring. Het is in dit model dat het concept 

‘ framing effecten’ naar voor komt en nader toegelicht wordt. Daarnaast is er nog een ander 

model waarin er met productervaring rekening gehouden wordt, zijnde het ‘ervaringsmodel’. 

‘Dit model gaat uit van de relaties tussen de huidige aanschaf aan de ene kant en eerdere 

aanschaf, eerdere reclame, eerdere promoties, huidige reclame en huidige actie aan de andere 

kant.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005). De resultaten van dit model tonen aan 

dat de huidige aanschaf sterk beïnvloed wordt door eerder koopgedrag, huidige reclame en 

huidige promoties. De huidige aanschaf wordt echter niet beïnvloed door eerdere reclame en 

zelfs negatief door eerdere promoties. Bovendien lijkt de studie aan te tonen dat eerder 

koopgedrag de voornaamste bepalende factor is voor huidig koopgedrag. In dit kader is het 

voornaamste doel van reclame om mensen te herinneren aan het feit dat het merk nog bestaat.  

Hoewel ook dit model belangrijke inzichten geeft in de invloed van ervaring op het 

koopgedrag gaan we ons toch verder concentreren op het ‘Perceptie-ervaring-geheugenmodel’ 

in het kader van het verklaren van ‘framing effecten’. 

 

1.3.2 Het perceptie-ervaring-geheugenmodel (Hall, 2002) 
 

De meest belangrijke karakteristieken van dit model zijn: 1) De sterk gereduceerde rol van 

cognitie: emoties, gevoelens, affect en ervaring domineren cognitie in elk stadium van het 

proces. 2) Perceptie is een afhankelijke variabele in het model, beïnvloed door reclame en 

ervaring. 3) Veelvoudige feedback loops die reclame en perceptie verbinden in elk stadium 

van het proces. (Hall, 2002). 
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Figuur 2.1: Schematische voorstelling van het perceptie-geheugen-ervaringmodel 
Gebaseerd op: Hall, B.F. (2002), ‘A New Model for Measuring Advertising Effectiveness,’ 
Journal of Advertising Research, 42 (maart/april), blz. 23-31. 
 

In figuur 2.1 wordt er een schematische voorstelling gegeven van het perceptie-ervaring-

geheugen-model. Daaruit blijkt dat we in dit model een onderscheid kunnen maken tussen 

blootstelling voor ervaring en blootstelling na ervaring.  

 

Als consumenten nog geen ervaring met een bepaald merk hebben, is de belangrijkste functie 

van reclame het geven van een perceptiekader (‘to frame perception’). Framing heeft hier drie 

belangrijke effecten op de consument. Het eerste is het creëren van een verwachting voor het 

merk. Het creëren van een verwachting houdt in dat de consument geïnformeerd wordt over 

de beschikbaarheid van een bepaald merk of een bepaalde productcategorie. Het merk wordt 

dan in een referentiekader geplaatst, zodat de consument het merk verwacht aan te treffen. 

‘Zonder het referentiekader kan er geen betekenisvolle perceptie plaatsvinden.’ (Hall, 2002). 

‘Marketingcommunicatie kan verwachtingen creëren, die de wijze waarop consumenten leren 

van hun productervaring, beïnvloedt.’ (Hoch, Deighton, 1989). Het tweede effect is het 

creëren van een attitude of bepaalde verwachtingen (‘een anticipatie van een zekere ervaring’ 

(Hall, 2002)). Consumenten die voor ze het merk geprobeerd hebben, blootgesteld worden 

aan informatieve reclame worden nieuwsgierig naar het merk. Hierdoor gaan ze bepaalde 

      Fase van                   Functie van                       Invloed van  
     marketing-                  marketing-                        marketing- 
   communicatie            communicatie                   communicatie 

Blootstelling 
voor ervaring 
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na ervaring 
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versterken 
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organiseren 
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3.Interpretatie 
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verwachtingen over het merk ontwikkelen en gaan ze hun verwachtingen testen door het merk 

uit te proberen. Er wordt dus een anticipatie gemaakt van een ervaring (Hall, 2002). Tot slot 

kan framing een interpretatie of beweegreden bieden voor de door het merk gegenereerde 

attitude. ‘Cognitie, als interpretatie, komt het proces slechts binnen op het derde niveau, nadat 

reclame een verwachting en anticipatie heeft gecreëerd.’ (Hall, 2002).  

 

Een tweede belangrijke functie van blootstelling voor ervaring, maar ook de eerste essentiële 

functie van communicatie na ervaring is het verbeteren van de zintuiglijke en sociale ervaring 

(zie figuur 2.1). ‘Producten smaken beter, functioneren beter en zien er beter uit wanneer 

consumenten dit verwachten en zich op deze ervaring hebben ingesteld. Bovendien stemmen 

consumenten de productbeoordeling na proefgebruik deels af op attributen die ze zonder de 

communicatie voor en na de ervaring niet zouden hebben gebruikt.’ (De Pelsmacker, Geuens, 

Van den Bergh, 2005). Uit onderzoek bleek dat reclame voor ervaring in combinatie met 

proefgebruik tot een veel gunstigere respons leidde dan indien er enkel gebruik gemaakt werd 

van proefgebruik of van reclame. Bovendien is reclame beter geschikt voor het overbrengen 

van informatie over niet op ervaring gebaseerde attributen, terwijl proefgebruik beter was 

voor het ontwikkelen van een sterkere opvatting over op ervaring gestoelde attributen.  

 

De tweede en laatste functie van blootstelling na ervaring is het organiseren van het geheugen 

(zie figuur 2.1). Opnieuw kunnen we drie belangrijke elementen vaststellen. Ten eerste biedt 

de communicatie verbale en visuele signalen die het publiek in staat stelt zich de advertentie, 

het merk en het product te herinneren en zo de merkassociaties te verrijken. (Hall, 2002). Ten 

tweede zal een grotere merkbekendheid de kans vergroten dat de consument het merk van de 

concurrent aanschaft en op het eigen merk overstapt. De herinnering wordt hier immers 

verbeterd en de top-of-mindbekendheid gestimuleerd. Merkwisseling wordt daardoor 

aangemoedigd. ‘Communicatie na ervaring kan ook voorkomen dat men op het merk van de 

concurrent overstapt.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005). Tot slot helpt 

communicatie na ervaring de consumenten met de interpretatie van hun ervaringen. ‘Reclame 

laat de consument niet alleen denken dat de zintuiglijke of sociale ervaring een goede was, 

maar verstrekt hiervoor ook de redenen.’ (Hall, 2002).  Reclame na ervaring geeft dus aan de 

adverteerders een extra middel om hun merk te differentiëren.   

 

Het belang van blootstelling na ervaring vinden we ook terug bij Braun: ‘de taal en 

beeldvorming van de recent gepresenteerde reclame kan verwisseld worden met de eigen 
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herinneringen van de ervaring van de consument.’ ‘Consumenten kunnen gaan geloven dat 

hun vroegere productervaring geweest is zoals voorgesteld door de reclame.’ (Braun, 1999). 

‘Reclame kan de consumentenervaringen veranderen, dit wil zeggen, ervoor zorgen dat ze 

verschillend zijn dan wanneer er geen reclame-informatie zou geweest zijn.’ (Braun, La Tour, 

2005). In haar studie van 1999 heeft Braun deze effecten van reclame na ervaring ook 

onderzocht. De respondenten ontvingen een staal van een nieuw soort fruitsap. De staal  

smaakte ofwel goed, medium of slecht. De helft van de respondenten kreeg echter na hun 

ervaring ook een reclame voor het fruitsap te zien, die suggereerde dat het fruitsap een 

excellente smaakkwaliteit had. Nadien werden alle respondenten getest op hun herinneringen 

over hun smaakervaring. Uit het statistisch onderzoek bleek dat suggestieve reclame 

inderdaad in staat was om het geheugen van de consumenten te transformeren. Een 

respondent die een slechte staal kreeg en nadien de reclame te zien kreeg, beschreef het 

fruitsap als volgt: ‘Ik vond dat het echt zoet smaakte. Het leste mijn dorst. Verfrissend. Het 

zou aangenaam zijn om ’s morgens wakker te worden. Het deed me verlangen naar meer 

fruitsap.’ (Braun, 1999). Daartegenover stond een andere respondent die eveneens de slechte 

staal kreeg maar niet blootgesteld werd aan een reclame. Hij beschreef zijn herinneringen als 

volgt: ‘Ik vond dat dit fruitsap redelijk slecht was. Het was bitter en aangelengd met water.’ 

(Braun, 1999). Hoewel beide respondenten hetzelfde fruitsap voorgeschoteld kregen, bleek 

dat de reclame in staat was het geheugen van de consument te veranderen. Wat ze zich 

uiteindelijk herinneren kan sterk verschillen naargelang van welke informatie ze achteraf 

ontvangen.  

 

Hall maakt in zijn model gebruik van feedback loops. Hij stelt dat in de praktijk pure 

blootstelling voor ervaring alleen voorkomt bij de lancering van een compleet nieuw product 

of bij niet-gebruikers van een bestaand product. Verschillende doelpublieken waaronder ook 

de zware categoriegebruikers die van essentieel belang zijn voor het succes van de meeste 

gevestigde merken, zullen continu blootgesteld worden aan reclame voor en na hun ervaring. 

De mate waarin ze te maken krijgen met reclame is daarbij afhankelijk van de aankoopcycli 

en het persoonlijke gedrag van het individu. Het onderscheid tussen reclame voor en na 

ervaring zal voor deze consumenten echter na verloop van tijd vervagen, omdat de reclame 

zowel het geheugen zal organiseren van de laatste gebruikservaring of koopervaring en de 

perceptie van de volgende ervaring in een referentiekader zal plaatsen. (Hall, 2002).  
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De opsplitsing die door Hall gemaakt wordt tussen blootstelling voor en na ervaring zien we 

ook bij Braun-LaTour en La Tour (2005) die stellen dat een belangrijk deel van de 

onderzoeken heeft vooropgesteld dat blootstelling aan reclame voor een ervaring het meest 

invloed kan veroorzaken. In 1999 demonstreerde Braun echter dat reclame ontvangen na een 

ervaring de wijze waarop consumenten hun ervaring herinneren kan veranderen. (Braun-

LaTour, La Tour, 2005). Zij stellen een model voorop waarbij zowel rekening gehouden 

wordt met voorwaartse als achterwaartse framing effecten.  

 

Binnen het ‘Perceptie-ervaring-geheugenmodel’ vinden we dus het begrip framing terug. 

Framing houdt hier in dat de consumenten een referentiekader gaan vormen dat belangrijk is 

voor de wijze waarop men reclame en ook de productervaring gaat percipiëren. De mate 

waarin men ervaring heeft met een product, gaat de mate waarin men reclame ervaart 

beïnvloeden. Gebruikers vinden reclame vaak beter wat tot gevolg heeft dat men het product 

nog beter vindt (kopers van een ander merk percipiëren reclame vaak minder goed).  Reclame 

kan in deze context bestaande klanten nog trouwer maken. ‘Deze vorm van framing 

beïnvloedt zowel pre- en postconsumptie beoordelingen van attributen en/of de algemene 

merkevaluatie.’ (Wright, Lutz, 1993). 

 

1.4 Voorwaartse en achterwaartse framing effecten 

 

1.4.1 Inleiding 

 

Het perceptie-ervaring-geheugenmodel van Hall (2002) biedt een duidelijk overzicht van de 

effecten van blootstelling voor en na ervaring. Ook Braun-LaTour en LaTour (2005) hebben 

getracht beide effecten in één studie te integreren. Ze hebben geprobeerd in hun onderzoek na 

te gaan welke volgorde de meeste impact heeft op de consument, reclame voor ervaring of 

ervaring voor reclame.  

 

In de literatuur zijn de meningen verdeeld over het belang van beide effecten. De meerderheid 

van de onderzoeken in het verleden toonde aan dat reclame ontvangen voor ervaring de 

meeste invloed heeft. Hoch en Ha (1986) vonden in hun studie dat wanneer de advertentie 

gepresenteerd werd voor ervaring, de beoordeling sterker beïnvloed werd. Wanneer de 

reclame echter na de ervaring getoond werd, stelde men een kleiner effect vast op het 

beoordelingproces van consumenten. Ook Levin en Gaeth (1988) vonden bij hun onderzoek 
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naar framing effecten een gelijkaardig resultaat. Wanneer de informatie na de ervaring, die 

bestond uit het eten van biefstuk, ontvangen werd, stelde men een kleiner effect vast dan 

wanneer de reclame voor de ervaring gepresenteerd werd. Marks en Kamins (1988) 

concludeerden dan weer dat de verandering in attitude van de consument het grootst was 

wanneer de respondenten blootgesteld werden aan een reclame-ervaring volgorde in plaats 

van aan een ervaring-reclame volgorde. Ook Hoch en Deighton (1989) vonden in hun 

onderzoek naar hoe consumenten leren uit hun ervaringen, dat managers het meest invloed 

konden uitoefenen met reclame indien het product of het merk nog niet ervaren werd. Wright 

(1994) stelde eveneens dat een advertentie meer effectief was wanneer deze de ervaring 

voorafging dan wanneer ze op een ervaring volgt. In deze studie werd er echter wel op 

gewezen dat indien er in de reclame een directe bewering over een attribuut gemaakt werd, en 

de ervaring enkel indirecte informatie over dit attribuut kon verschaffen, de advertentie 

dezelfde effectiviteit vertoonde indien ze de ervaring voorafging of erop volgde.  

In 1999 lanceerde Braun echter het idee van het reconstructieve geheugen. Dit stelt dat 

reclame die ontvangen wordt na een ervaring de wijze waarop consumenten zich die ervaring 

herinneren, kan veranderen.  

 

De vraag is echter welk framing effect het grootste is: framing veroorzaakt door reclame voor 

ervaring of framing veroorzaakt door reclame na ervaring? Deze problematiek wordt 

onderzocht in de studie van Braun-LaTour en LaTour (2005). Er wordt door hen een model 

vooropgesteld van een constructief geheugen dat zowel voorwaartse als achterwaartse 

framing effecten bevat. Bovendien onderzoeken ze ook door het testen van een aantal 

hypothesen wat de invloed is van de volgorde van reclame en ervaring. 

 

1.4.2 Voorwaartse en achterwaartse framing effecten 

 

Uit onderzoek is al vaak gebleken dat reclame de consumentenervaring beïnvloedt. Dit houdt 

in dat de ervaring anders beleefd wordt dan zonder de reclame het geval zou zijn. Zoals 

hierboven beschreven concludeerden vorige studies waaronder Hoch en Ha (1986), Marks en 

Kamins (1988) en Levin en Gaeth (1988), die gekeken hebben naar reclame voor ervaring en 

na ervaring, dat reclame het grootste effect had op het transformatieproces wanneer het voor 

de ervaring gepresenteerd werd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het verleden 

voornamelijk het voorwaartse framing effect onderzocht is en dat ervaring gezien werd als de 

bevestiging of ontkenning van de verwachtingen die consumenten gevormd hadden door 
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reclame. Braun bracht hier met haar studie in 1999 echter verandering in door erop te wijzen 

dat reclame na een ervaring ook als een achterwaarts framing effect kan werken. Deze 

reclame kan dan een grote invloed hebben op hoe de consument zich de ervaring herinnert en 

evalueert.  

In het vooropgestelde kader van Braun wordt er dan ook zowel rekening gehouden met het 

constructieve als het reconstructieve geheugen van de consument. Het constructieve geheugen 

van de consument komt overeen met een voorwaarts framing effect. De reclame vormt dan 

het geheugen van de consument voor de ervaring en geeft de consument relevante attributen 

voor de beoordeling van het product. Bij een reconstructief geheugen, dat overeenkomt met 

een achterwaarts framing effect, zal de reclame na de ervaring het geheugen ondersteunen. De 

reclame biedt dan attributen om de ervaring te reconstrueren en helpt opnieuw de beoordeling 

van de consument. Bovendien beweren Braun-LaTour en LaTour (2005) dat er niet alleen met 

de volgorde, maar ook met het tijdstip waarop de beoordeling gemaakt wordt, rekening 

gehouden moet worden om te begrijpen hoe reclame de ervaring transformeert.  

In haar onderzoek vond Braun (1999) dat een ervaring met slecht fruitsap beter herinnerd kan 

worden indien er na het gebruik reclame ontvangen wordt die het fruitsap als goed naar voor 

brengt. De advertentie leidt hier dan tot een achterwaarts framing effect. Dit effect beïnvloedt 

de wijze waarop de ervaring herinnerd wordt en verandert de zintuiglijke ervaring met het 

fruitsap. Braun vond dat de taal die gebruikt werd in de reclame, de directe ervaring van de 

consument met het product en de wijze waarop deze ervaring gepercipieerd wordt,  

overschaduwt. In hun herinnering zullen ze dan de taal van de advertentie gebruiken om hun 

eigen ervaring uit te drukken.  

 

Ook bij het perceptie-geheugen-ervaringsmodel van Hall (2002) vinden we dit achterwaarts 

framing effect terug. Volgens hem geeft blootstelling na ervaring aanleiding tot twee effecten 

(zie figuur 2.1). Het eerste effect is de zintuiglijke en sociale versterking die we ook bij Braun 

terugvinden. Het tweede effect is het organiseren van het geheugen na de ervaring met het 

product. Hier komt het er eveneens op neer dat de ervaring door de reclame anders 

geïnterpreteerd wordt. Bovendien worden er door de advertentie attributen naar voor gebracht 

die gebruikt worden bij de postbeoordeling van de ervaring en die de wijze waarop de 

ervaring herinnerd wordt, beïnvloeden. Wanneer consumenten dus blootgesteld worden aan 

reclame na ervaring, kan deze advertentie gebruikt worden om consumenten te helpen hun 

eerdere ervaring te reconstrueren. Bovendien stelt Braun (1999) dat deze reconstructie het 

meest waarschijnlijk is wanneer er een zekere tijd verlopen is tussen de ervaring en de 
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reclame. Wanneer de advertentie immers onmiddellijk na de ervaring getoond wordt, zullen 

de consumenten zich baseren op de meest betrouwbare informatie, zijnde hun eigen ervaring. 

Ook Wright en Lutz (1993) stellen dat de informatie die de consument zelf heeft verworven 

uit ervaring, voor hem betrouwbaarder zal zijn dan de informatie die gegeven wordt in 

advertenties (Wright, Lutz, 1993). Indien er echter een tijdsinterval is tussen de ervaring en de 

reclame, zal de ervaring reeds wat vervaagd zijn en de reclame gebruikt worden om de 

ervaring te reconstrueren. 

 

In hun artikel bekijken Braun-LaTour en LaTour eveneens of de consumenten zich wel 

bewust zijn van de invloed die reclame heeft op hun evaluaties. Ze stellen dat consumenten 

vaak geloven dat hun beslissingsproces gedreven wordt door hun eigen ervaringen. Ze zijn er 

zich echter niet van bewust dat externe informatie hun herinneringen kan verstoren,  

veranderen en zo hun beslissingsproces aansturen. De attributen die aangeboden worden in de 

reclame zijn dan vaak de elementen die ze zich gaan herinneren, en niet te attributen die ze uit 

hun eigen ervaring opgedaan hebben.  

 

Uit het onderzoek van Braun-LaTour en LaTour bleek dat wanneer de reclame voor de 

ervaring getoond werd, er een grotere invloed vastgesteld werd op de beschrijving, 

identificatie en algemene evaluatie van de ervaring dan wanneer de advertentie erna getoond 

werd. Indien de consumenten echter gevraagd werden enige tijd na de ervaring een evaluatie 

te doen, had de reclame na de ervaring een groter effect op de herinnering, identificatie en 

evaluatie dan wanneer het voor de ervaring gepresenteerd werd. (Braun-LaTour, LaTour, 

(2005). Bovendien bleek ook dat wanneer er een tijdsinterval was tussen de ervaring en de 

reclame, reclame een groter effect had op de evaluatie van de ervaring. De ervaring zal 

immers na verloop van tijd afzwakken in het geheugen van de consument, waardoor de 

advertentie dan gebruikt zal worden om de gaten in het geheugen op te vullen. Ten slotte werd 

ook aangetoond dat de consumenten zich weinig bewust waren van de invloed van reclame op 

hun geheugen en beoordelingen. Consumenten denken immers dat ze zich vooral baseren op 

hun eigen ervaringen en niet op informatie uit reclame bij het nemen van hun beslissingen en 

het maken van hun evaluaties. (Braun-LaTour, LaTour, 2005). 

 

Tot slot stellen Braun-LaTour en LaTour (2005) dat de achterwaartse framing effecten meest 

waarschijnlijk zullen voorkomen in situaties waar consumenten reeds een ervaring gehad 

hebben. Wanneer ze dan beslissen om al dan niet opnieuw aan te kopen, zullen ze trachten 
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hun geheugen te reconstrueren. Zelfs communicatie die de bedoeling had een voorwaarts 

framing effect te veroorzaken, kan toch een achterwaarts effect hebben. Een advertentie die 

bijvoorbeeld de bedoeling heeft de huidige indrukken te beïnvloeden, om zo herhaalaankopen, 

merkwisseling of zelfs het uitproberen van een nieuw product te stimuleren, kan ook de 

interpretaties van vroegere productervaringen veranderen.  

 

In de onderstaande tabel wordt nog eens een overzicht van de auteurs en hun bevindingen 

gegeven met betrekking tot framing effecten. 

 

Auteurs Bevindingen 

Wright, Lutz, 1993 Er zijn twee fases in een keuzesituatie: de ontwikkelingsfase (hierin 

bevindt zich de vorming van het beslissingskader) en de 

evaluatiefase. 

Maheswaran, Meyers-

Levy, 1990 

Er is een modererend effect van betrokkenheid: een positief kader 

is meer effectief onder lage betrokkenheid en een negatief kader is 

meer effectief onder hoge betrokkenheid. 

Edell, Staelin, 1983 Framed pictures: de tekst wordt een verbaal label dat de   

                             interpretatie van de afbeelding vergemakkelijkt. 

Unframed pictures: de afbeelding vormt een potentiële bron van  

                                afleiding. 

Kamins, Marks, 1987 Ze vinden interactie-effecten tussen de framing van afbeeldingen 

(pictorial framing) en de opeenvolging van reclames. 

Wright, Lutz, 1993 Reclame slaagt erin de aandacht van de consument te verplaatsen 

van bepaalde criteria en attributen naar andere. 

Olson, Dover, 1976, 1978 Er wordt geen framing effect gevonden bij de evaluatie verbonden 

aan de bitterheiddimensie. Ze vinden wel een framing effect bij het 

geloof dat de koffie niet bitter was (opzettelijk misleidende reclame 

kan de perceptie over attributen veranderen). 

Hoch, Ha, 1986 De ambiguïteit van productervaring is een modererende factor. Het 

framing effect is groter bij ambigue producten. 

Deighton, Schindler, 1988 Ze stellen een interpretatie-effect van reclame vast. Een sterk 

framing effect van reclame wordt vastgesteld bij de beoordeling 

van radiostations. 
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Marks, Kamins, 1988 Een licht overdreven advertentie leidt tot een licht positief framing 

effect voor intentie. Een sterk overdreven reclame leidt tot een 

negatief framing effect voor attitude en intentie. 

Levin, Gaeth, 1988 Het labelen van productattributen in positieve en negatieve termen 

beïnvloedt de evaluatie van consumenten. Het framing effect wordt 

echter gereduceerd wanneer consumenten het product uitproberen. 

Nelson, 1974 Ervaring is van doorslaggevend belang wanneer een product veel 

op ervaring gestoelde attributen bevat. 

Wright, Lynch, 1995 Ervaring levert meer betrouwbare informatie op voor 

ervaringsattributen. Het omgekeerde geldt voor zoekattributen. 

Hall, 2002 Zowel blootstelling voor als na reclame heeft belangrijke effecten 

op de consument. 

Braun, 1999 Suggestieve reclame kan het geheugen van de consument 

transformeren. 

Braun-LaTour, LaTour, 

2005 

Ze stellen zowel voorwaartse als achterwaartse framing effecten 

van reclame op ervaring vast. 

Als er echter een tijdsinterval is tussen de ervaring en de reclame, 

heeft reclame een groter effect op de evaluatie van de ervaring. 

 

Tabel 2.1: Samenvatting literatuur met betrekking tot framing effecten 

 

1.5 Conclusie 
 

Zowel reclame voor ervaring als ervaring voor reclame kunnen leiden tot een framing effect. 

Beide situaties zullen dan ook in onze studie onderzocht worden. Ondanks het belang van 

proefgebruik, de eruit voortvloeiende ervaring en het effect ervan op blootstelling aan 

reclame, is dit domein veel te weinig onderzocht. Vele vragen zijn nog onbeantwoord. Een 

onderwerp dat nog openstaat voor discussie is de vraag wat de interpretatie versus 

aandachtseffecten zijn van ervaring op reclame en omgekeerd. Inhoudsanalyses van de 

cognitieve antwoorden en geloofsniveaus van de consumenten zou kunnen onthullen welk 

soort attributen meer aandacht krijgen en/of het meest verschillend geïnterpreteerd worden 

door framing. (Wright, Lutz, 1993).  Een andere vraag die nog onbeantwoord is, is de vraag of 

directe ervaring die reclame in een kader plaatst, de consumenten minder gevoelig maakt voor 

de beeldvorming van advertenties, terwijl reclame die ervaring in een kader plaatst, de 
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consumenten meer gevoelig maakt voor dezelfde beeldvorming. Beeldvorming door 

advertenties kan hier gezien worden als emotionele reclame die bijvoorbeeld een exotisch 

beeld geeft van een product en hierdoor de consument een goed gevoel geeft. Dit staat 

tegenover rationele reclame waar er ondubbelzinnige beschrijvingen gegeven worden van het 

product. Met andere woorden, wanneer een consument eerst blootgesteld wordt aan ervaring, 

is het meer waarschijnlijk dat hij de exotische beeldvorming die een advertentie wenst te 

associëren met een product, zal negeren. (Wright, Lutz, 1993). Zoals eerder vermeld zal de 

informatie die de consument zelf heeft verworven uit ervaring, voor hem betrouwbaarder zijn 

dan de informatie die gegeven wordt in advertenties (Wright, Lutz, 1993). Wanneer dat het 

geval is, zal de adverteerder die een strategie van beeldvorming gebruikt, ervoor moeten 

zorgen dat de consumenten eerst blootgesteld worden aan reclame en pas nadien aan een 

directe ervaring.  

Tot slot staat ook de vraag welk framing effect het belangrijkst is, zijnde reclame voor 

ervaring of ervaring voor reclame, nog open voor discussie. Hall (2002) en Braun-LaTour en 

LaTour (2005) geven reeds een duidelijk overzicht van beide effecten in hun studies. Toch 

blijven er nog vele pistes open voor onderzoek en nog vele vragen onbeantwoord.  

 

In het tweede hoofdstuk zal er dieper ingegaan worden op de koopmotivatie van consumenten 

en meer bepaald op de regulatory focus theorie. 
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2 KOOPMOTIVATIE  
 

2.1 Inleiding 

 

‘Een motief is een behoefte die groot genoeg is om een individu tot handelen te bewegen.’ 

(Kotler, Robben, Geuens, 2004). De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh (2005) bedoelen 

met motivatie een bereidheid om een bepaald gedrag aan de dag te leggen, beslissingen te 

nemen, aandacht te schenken, informatie te verwerken, enzovoort. Motivatie wordt daarbij 

hoofdzakelijk beïnvloed door de behoeften en de doelen van de consument. Doorheen de tijd 

hebben psychologen zoals Freud, Maslow en Herzberg verschillende theorieën over de 

menselijke motivatie ontwikkeld. De theorie van Frederick Herzberg is bijvoorbeeld een 

twee-factorentheorie waarin er een onderscheid wordt gemaakt tussen factoren die tot 

ontevredenheid leiden en factoren die tot tevredenheid leiden.  

Een andere opsplitsing die gemaakt wordt in het kader van motivatie is deze tussen 

transformationele of informatieve koopmotieven. ‘Transformationele koopmotieven omvatten 

positieve motivaties, zoals gratificatie van zintuiglijke behoeften, sociale goedkeuring of 

intellectuele stimulatie. Informatieve koopmotieven zijn gerelateerd aan het verminderen of 

uitschakelen van negatieve motivaties, zoals het oplossen of vermijden van een probleem of 

het gewoonweg aanvullen van producten die op zijn.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den 

Bergh, 2005).  

De theorie die ons echter het meest inzicht geeft in de koopmotivatie van consumenten is de 

‘self-regulatory focus theory’. ‘De regulatory focus theory is een theorie van motivatie en 

zelfregulatie. Ze stelt een fundamenteel verschil voorop tussen twee manieren van 

zelfregulatie, genoemd promotie (promotion) en preventie (prevention).’ (Pham, Higgins, 

2005). Lee (2003) stelt dat de regulatory focus theory voorspellingen maakt op basis van de 

staat van motivatie van een individu. Volgens deze theorie kunnen mensen gecategoriseerd 

worden enerzijds als promotie doelzoekend om een positief resultaat te bekomen en 

anderzijds als preventie doelzoekend om een negatief resultaat te vermijden.  

Zhu en Meyers-Levy (2003) definiëren de regulatory focus theorie als een theorie die 

verschillende benaderingen behandelt die mensen gebruiken om doelen te bereiken. Volgens 

hen stelt deze theorie voorop dat er twee afzonderlijke regulatory systemen zijn om gewenste 

eindstadia te bereiken: de ene houdt zich bezig met het verwerven van verzorging en de ander 

met het verwerven van veiligheid. Individuen die een promotie regulatory focus nastreven, 
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concentreren zich bijgevolg op het bereiken van hun hopen, idealen en verzorgingsbehoeften 

door het nastreven van overeenkomsten (matches) met hun gewenste eindstadia. Diegenen die 

een preventie regulatory focus nastreven daarentegen, concentreren zich op het bevredigen 

van hun plichten, obligaties en veiligheidsbehoeften door het vermijden van mismatches met 

hun gewenste eindstadia.  

Ook Aaker en Lee (2001) geven een beschrijving van deze theorie. Zij stellen dat mensen 

plezier nastreven en pijn vermijden. Volgens hen maakt de theorie een onderscheid tussen 

twee grote categorieën van gewenste doelen: deze die gerelateerd zijn aan het nastreven van 

positieve resultaten zoals vooruitgang, iets bereiken en aspiraties en deze die gerelateerd zijn 

aan het vermijden van negatieve resultaten zoals verantwoordelijkheden, verplichtingen en 

veiligheid. Volgens de regulatory focus theory, zullen individuen met een promotiefocus hun 

gedrag dus richten op positieve resultaten, en deze met een preventiefocus zullen hun gedrag 

weg richten van negatieve resultaten. In dit onderzoek zullen we gebruik maken van het 

onderscheid tussen promotiegerichte en preventiegerichte individuen om de impact van 

koopmotivatie op framing effecten na te gaan. 

 

2.2 De self-regulatory theory 

 

Bij het bespreken van de self-regulatory theory wordt de structuur van het artikel van Pham 

en Higgins (2005) gevolgd. Zij geven in hun studie een duidelijk overzicht van de 

verschillende stappen in het beslissingsproces van de consument en hoe de regulatory focus 

hieraan gerelateerd is. Het onderscheid tussen promotie en preventie komt duidelijk naar voor. 

Per stadium wordt nagegaan wat de typische kenmerken zijn van promotiegerichte versus 

preventiegerichte individuen en worden er een aantal hypotheses voorop gesteld. We gaan in 

dit literatuuronderzoek echter enkel ingaan op de stellingen die relevant zijn voor deze studie. 

De overige hypotheses zullen wel weergegeven worden om een volledig beeld te scheppen 

van de invloed van een promotiefocus en een preventiefocus op het beslissingsproces. Indien 

er geen verwijzing naar een artikel staat, is de tekst gebaseerd op Pham, Higgins, 2005. Indien 

er echter andere artikels gebruikt worden zal dit duidelijk aangegeven staan.  
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2.2.1 Een overzicht van de regulatory focus theory 

2.2.1.1 Regulatory anticipation, reference en focus in benadering (approach)/vermijding 

(avoidance) 

In zijn studie maakt Higgins (1997) een onderscheid tussen drie benaderingen. Het wordt 

immers algemeen aangenomen dat motivatie gedreven wordt door twee van elkaar te 

onderscheiden principes: enerzijds door het nastreven (approach) van plezier en anderzijds 

door het vermijden (avoidance) van pijn. Dit wordt ook wel het ‘hedonische principe’ 

genoemd. Het nastreven of benaderen van plezier en het vermijden van pijn is bestudeerd 

vanuit drie verschillende principes. 

  

Het eerste principe is dat van de regulatory anticipation of de regulerende verwachting. 

Volgens dit principe komt de motivatie van mensen voort uit de aanwezigheid van 

verwachtingen of anticipaties over de gevolgen of uitkomsten van hun acties. De 

geanticipeerde gevolgen kunnen ofwel positief zijn, dan spreken we over plezier, ofwel 

negatief zijn, dan spreken we over pijn. Beloning en straf zijn termen die typisch voorkomen 

in de regulatory anticipation. (Pham, Higgins, 2005). 

 

Het tweede principe wordt de regulatory reference of regulerende referentie genoemd. Dit 

principe richt zich op het punt van referentie die een persoon gebruikt in z’n zelfregulering. 

Zelfregulering kan gebeuren in referentie met een gewenste eindstaat of in referentie met een 

ongewenste eindstaat, wanneer we de uitkomstverwachtingen constant houden. Benadering en 

vermijding worden hier dus gedefinieerd als de beweging richting een gewenste eindstaat 

(benadering of approach) of de beweging weg van een ongewenste eindstaat (vermijding of 

avoidance). (Pham, Higgins, 2005). 

 

Het derde principe is de regulatory focus theory. Hierbij worden benadering en vermijding  

niet gedefinieerd in termen van geanticipeerde uitkomsten (verwacht plezier of verwachte 

pijn) of in termen van de referentie eindstaat (gewenst of ongewenst). Approach en avoidance 

worden daarentegen in deze theorie beschouwd als de strategische manieren voor 

zelfregulatie. Zelfregulatie richting een gewenste eindstaat, waarbij de regulatory reference 

constant gehouden wordt, kan bereikt worden op manieren die georiënteerd zijn op 

benadering of op manieren die georiënteerd zijn op vermijding. Een zelfregulatie die 

gedomineerd wordt door strategische manieren die voornamelijk gericht zijn op approach, 
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wordt een promotiefocus genoemd. Een zelfregulatie die daarentegen gedomineerd wordt 

door strategische manieren die avoidance georiënteerd zijn, noemt men preventiefocus. 

Zelfregulatie die gericht is op promotie zal dus meer doelen nastreven die gerelateerd zijn aan 

vooruitgang en prestatie, terwijl een zelfregulatie die gericht is op preventie doelen zal 

nastreven die gerelateerd zijn aan veiligheid, zekerheid en bescherming. Een promotiefocus 

wordt dan ook gekarakteriseerd door een grotere gretigheid, begeerte. Daartegenover staat een 

preventiefocus die gekenmerkt wordt door een grotere waakzaamheid.  Promotie en preventie 

verschillen bovendien niet alleen in hoe gewenste eindstadia benaderd worden, maar ook in 

hoe ongewenste eindstadia vermeden worden. Individuen met een promotiefocus gebruiken 

gretige manieren om weg te gaan van ongewenste resultaten door een niet-overeenkomst met 

een ongewenst eindstadium na te streven. Individuen met een preventiefocus daarentegen 

gebruiken waakzame manieren om ongewenste eindstadia te vermijden door overeenkomsten 

met een ongewenst resultaat te vermijden. (Pham, Higgins, 2005). 

 

2.2.1.2 Bronnen van de regulatory focus 
 

Een promotiefocus en preventiefocus zijn stadia van motivatie. Het zijn toestanden van een 

individu tijdens het nastreven van zijn doelstellingen. Een belangrijke bron van deze 

toestanden ligt in de socialisatie van het individu. Volgens de self-discrepancy theory (gebrek 

aan overeenstemming) kunnen we een onderscheid maken tussen twee soorten doelstellingen. 

Enerzijds zijn er de doelstellingen die de wensen, aspiraties en hopen van de individuen zelf 

of van significante anderen voorstellen. Deze doelen noemen we idealen (ideals). Anderzijds 

zijn er de doelstellingen die de plichten, verbintenissen en verantwoordelijkheden van de 

individuen zelf of van significante anderen voorstellen. Deze doelen noemen we dan 

doelstellingen die zouden moeten zijn, verplichtingen (oughts). Zoals ook verder zal blijken 

zal een promotiefocus meer overeenkomen met deze idealen, terwijl de oughts meer 

consistent zullen zijn met een preventiefocus. 

  

Een tweede benadering die een onderscheid maakt op basis van de socialisatie van een 

individu vinden we terug bij Aaker en Lee (2001). In hun artikel verwijzen ze naar het 

verschil tussen een individu met een onafhankelijk zelfbeeld en een individu met een 

interafhankelijk zelfbeeld. ‘Het onafhankelijke zelfbeeld kan gedefinieerd worden als het 

zelfbeeld van een consument dat bepaald wordt door de unieke karakteristieken en attributen 
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die deze persoon onderscheiden van anderen. Het interafhankelijke zelfbeeld kan gedefinieerd 

worden als het zelfbeeld van een consument dat bepaald wordt door anderen in plaats van 

door het verlangen zich te onderscheiden van anderen.’ (Aaker, Lee, 2001). De doelstellingen 

van het onafhankelijke zelfbeeld zijn zelfstandigheid en prestaties, een wens te slagen in 

vergelijking met anderen. Een onafhankelijk zelfbeeld is dus consistent met een 

promotiefocus De doelstellingen van een interafhankelijk zelfbeeld daarentegen zijn erbij 

horen, voldoen aan verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen. Een 

interafhankelijk zelfbeeld komt bijgevolg overeen met een preventiefocus. ‘Individuen met 

een meer toegankelijk onafhankelijk zelfbeeld zullen meer neigen naar een promotiefocus, 

terwijl individuen met een meer toegankelijk interafhankelijk beeld meer zullen neigen naar 

een preventiefocus.’ (Aaker, Lee, 2001). 

 

Promotie komt bovendien voort uit een interactie waarbij plezier ervaren wordt als de 

aanwezigheid van het positieve terwijl pijn ervaren wordt als de afwezigheid van het 

positieve. Preventie daarentegen komt voort uit de interactie waarbij plezier ervaren wordt als 

de afwezigheid van het negatieve en pijn als de aanwezigheid  van het negatieve.  

 

Onderzoek heeft aangetoond dat personen uit individualistische culturen (Noord-Amerika, 

West-Europa, …) vaker promotiegericht zijn, terwijl personen uit meer collectieve culturen 

(Middenoosten, Oost-Azie, …) vaker preventiegericht zijn. ‘Veel onderzoek in de culturele 

psychologie heeft zich gefocust op het onderscheid tussen een onafhankelijk en 

interafhankelijk zelfbeeld. Daarbij werd benadrukt welke specifieke culturen typisch een 

bepaalde zienswijze aanmoedigen. Het onafhankelijk zelfbeeld, dat gekenmerkt wordt door de 

unieke attributen en karakteristieken die hem of haar onderscheiden van anderen, komt 

typisch voor in culturen waar de waarden van onafhankelijkheid bevestigd worden 

(bijvoorbeeld de Verenigde Staten). Het interafhankelijke zelfbeeld daarentegen, dat verwijst 

naar het zelfbeeld van iemand gedefinieerd door anderen in tegenstelling tot de wens om zich 

te onderscheiden van anderen, komt typisch voor in culturen die de waarden van het vervullen 

van iemands verplichtingen en verantwoordelijkheden plaatst boven het bereiken van iemands 

eigen wensen of verlangens (bijvoorbeeld China).’ (Aaker, Lee, 2001). De bevindingen van 

Aaker en Lee bevestigen dus de uitspraken van Pham en Higgins. Toestanden van promotie 

en preventie kunnen echter ook vaak door situationele factoren bepaald worden. 
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2.2.2 Promotie, preventie en het beslissingsproces van consumenten 
 
Er wordt hier een duidelijk overzicht gegeven van de verschillende stadia van het 

beslissingsproces van consumenten in relatie tot het onderscheid tussen promotie en 

preventie. Per stadium wordt nagegaan wat de typische kenmerken zijn van promotiegerichte 

versus preventiegerichte individuen en worden er een aantal stellingen gemaakt. De stellingen 

zijn steeds letterlijk overgenomen uit de studie van Pham en Higgins (2005) en zijn dus tussen 

aanhalingstekens geplaatst. We zullen echter enkel dieper ingaan op de stellingen die relevant 

zijn voor dit literatuuronderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Schematische voorstelling van het beslissingsproces bij de consument 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
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2.2.2.1 Probleemherkenning (of opwekking van een behoefte) 
 

Een eerste stadium in het beslissingsproces van consumenten is de erkenning van een 

probleem of de opwekking van een behoefte. De erkenning van een probleem wordt 

gedefinieerd als de ontdekking van de consument dat er een kloof bestaat tussen een huidige 

staat en een gewenste staat. Een dergelijke kloof kan ontstaan op twee manieren. Ten eerste 

kan de gewenste staat weg bewegen van de huidige staat die dan stationair is. Wijzigingen in 

de gewenste staat kunnen ontstaan doordat er nieuwe persoonlijke omstandigheden zijn, door 

spanningen of moeilijkheden op het vlak van marketing of door sociale vergelijkingen. Ten 

tweede kan de huidige staat weg bewegen van de gewenste staat, die dan stationair is. We 

moeten echter een duidelijk onderscheid maken tussen een tijdelijke focus en een chronische 

focus. Enerzijds kunnen consumenten immers een verschillende focus activeren naargelang de 

situatie. Ook bij verschillende producten of bij verschillende merken kunnen individuen een 

andere focus vertonen. Anderzijds is het eveneens mogelijk dat consumenten een chronische 

focus hebben. Dit houdt in dat hun focus onveranderd blijft over de tijd heen. Ze zijn dan 

steeds preventie of promotiegericht.  

In het kader van dit onderzoek gaan we echter niet verder in op de probleemherkenning. 

 

Stelling 1.1 ‘De eerder bestaande staat van promotie versus preventie kan verschillende   

                         percepties induceren van de kloof tussen de huidige en gewenste eindstaat en  

                         resulteren in verschillende ervaringen van de probleemerkenning.’  

Stelling 1.2 ‘Kloven tussen de huidige situatie en de gewenste idealen van consumenten  

                         brengen toestanden van promotie teweeg, terwijl afstanden tussen de huidige  

                         situatie en de verplichtingen toestanden van preventie teweegbrengen.’  

Stelling 1.3 ‘Als het type van gewenste eindstaat constant gehouden wordt, zullen kloven  

               die ontstaan door een verandering van de gewenste eindstaat, toestanden van   

                         promotie activeren, terwijl kloven die ontstaan door een verandering van de  

                         huidige staat, toestanden van preventie activeren.’  

 
Tabel 2.2: Stellingen probleemherkenning 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
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2.2.2.2 Informatiezoektocht 
 

Eens een probleem erkend wordt, veronderstelt men dat er een zoektocht naar informatie 

volgt. Deze zoektocht wordt gekenmerkt door verschillende dimensies. Opnieuw gaan we 

echter niet verder dan het weergeven van de hypotheses gemaakt door Pham en Higgins 

(2005).  

 

Stelling 2.1 ‘Promotie en preventie gerichte mensen zouden een zelfde hoeveelheid 

                         inspanning aan zoeken wijden en evenveel informatie opzoeken.’ 

Stelling 2.2 ‘Wanneer de uitgebreidheid van zoeken echter  gedefinieerd wordt in termen 

                         van met hoeveel alternatieven of opties rekening gehouden wordt, zou het  

                         zoeken meer uitgebreid moeten zijn onder promotie dan onder preventie.’ 

Stelling 2.3 ‘Promotiegerichte consumenten zullen meer gebruik maken van interne  

                         manieren van zoeken dan de preventiegerichte consumenten, terwijl de  

                         preventiegeoriënteerde personen relatief meer extern zullen zoeken dan  

                         promotiegeoriënteerde personen.’  

Stelling 2.4 ‘Omdat promotie gekarakteriseerd wordt door een strategie waarbij de  

                         consumenten overeenkomsten met de gewenste eindstaat nastreven, zou dit tot  

                         een zoektocht naar positieve in plaats van negatieve signalen over de opties  

                         moeten leiden. Omdat preventie dan weer gekenmerkt wordt door een  

                         strategie waarbij de individuen het niet overeenkomen met de gewenste 

                         eindstaat trachten te vermijden, zou dit moeten leiden tot een geprefereerde  

                         zoektocht naar negatieve in plaats van positieve signalen over de opties.’ 

Stelling 2.5 ‘Promotie zou ook moeten leiden tot een geprefereerde zoektocht naar  

                         attribuutinformatie die gerelateerd is aan vooruitgang en prestatie, terwijl  

                         preventie zou moeten leiden tot een zoektocht naar attribuutinformatie  

                         gerelateerd aan zekerheid en bescherming.’ 

Stelling 2.6 ‘Onder promotie zal de zoektocht naar informatie zich concentreren op het 

                         zoeken naar informatie over bijkomende alternatieven, waarbij het aantal  

                         attributen constant gehouden wordt. Onder preventie daarentegen zal de  

                         zoektocht naar informatie zich concentreren op het zoeken van informatie over  

                         bijkomende attributen, waarbij het aantal alternatieven constant gehouden 

                         wordt.’ 
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Stelling 2.7 ‘Onder promotie zal de zoektocht meer globaal zijn en zich voordoen in een  

                        ‘top-down’ manier, terwijl onder preventie zal de zoektocht naar informatie  

                         meer lokaal zijn en typisch plaatsvinden in een ‘bottom-level’ manier.’ 

 

Tabel 2.3: Stellingen informatiezoektocht 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
 

Voor alle duidelijkheid leggen we nog even uit wat de top-down en bottom-level manieren uit 

de laatste stelling inhouden. Een top-down benadering houdt in dat de consument in eerste 

instantie naar het geheel gaat kijken, dat de ‘big picture’ geanalyseerd wordt. Daarbij wordt er 

niet in detail ingegaan op de individuele onderdelen van het geheel. Nadien kan elk relevant 

onderdeel opnieuw bekeken worden, waarbij de details van dit deel verder gespecificeerd  

worden. Dit proces gaat door tot alle relevante informatie verzameld is. We kunnen dit proces 

dan ook voorstellen als een piramide waarbij de consument vanboven start en een globale 

visie vormt zonder al te veel details. Vervolgens zal hij zich bij de relevante onderdelen 

telkens een niveau lager begeven en steeds meer details gaan verzamelen om zo tot de brede 

basis van de piramide te komen. Op het einde van het proces beschikt de consument dus over 

gedetailleerde informatie over de relevante onderdelen.  

Een bottom-level of bottom-up benadering daarentegen werkt in de tegenovergestelde 

richting. Daarbij vertrekt de consument van de individuele onderdelen van het geheel die hij 

in detail gaat specificeren. De delen worden dan onderling verbonden om zo grotere gehelen 

te vormen. Dit proces gaat door totdat de consument een zicht heeft op de globale situatie. 

Opnieuw kunnen we deze benadering voorstellen als een piramide. De consument vertrekt 

hierbij echter van de brede basis van de piramide en verzamelt lokaal vele details over de 

verschillende onderdelen. Pas in tweede instantie gaat hij die informatie met elkaar verbinden 

om een bredere kijk op het geheel te bekomen. Daarbij begeeft hij zich naar een hoger niveau 

binnen de piramide. Dit proces gaat dan door totdat hij de top van de piramide bereikt heeft en 

een zicht heeft op de gehele situatie.  

 

Een bewering die gelijkaardig is aan stelling 2.2 vinden we terug bij Zhu en Meyers-Levy 

(2003) die stellen dat promotiegeoriënteerde individuen meer waarschijnlijk alle types van 

informatie zullen verwerken in een bredere, omvattende manier. Dit houdt in dat ze vele of 

alle elementen van de boodschap trachten op te merken en te integreren, inclusief de 
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contextuele data. Preventiegeoriënteerde individuen daarentegen, kunnen geneigd zijn data te 

verwerken op een meer enge manier door zich te focussen op de individuele componenten van 

een boodschap, die ze isoleren van de andere elementen. Deze bevinding is in het kader van 

dit onderzoek relevant. Bij het beoordelen van reclames zullen promotiegeoriënteerde en 

preventiegeoriënteerde individuen immers de verschillende elementen aangereikt door de 

advertenties op een andere wijze in zich opnemen. Dit kan dan belangrijke gevolgen hebben 

voor de relatie tussen het type reclame en de regulatory focus en een invloed hebben op de 

framing effecten gemeten bij deze individuen.  

 

2.2.2.3 Vorming van de consideratieset 
 

Wanneer consumenten de nodige informatie verzameld hebben, zullen ze in een volgende fase 

van het beslissingsproces de beschikbare set van mogelijkheden vernauwen tot een subset, die 

we de consideratieset noemen. De consideratieset wordt gedefinieerd als een set van 

alternatieven die de consument ernstig overweegt te gebruiken bij het maken van een 

aankoopbeslissing of een beslissing tot consumeren. Alternatieven kunnen bij de 

consideratieset gevoegd worden op twee verschillende manieren. Ten eerste op basis van hun 

doelbevredigende eigenschappen en ten tweede op basis van hun toegankelijkheid op het 

moment van de beslissing. We geven opnieuw de stellingen opgesteld door Pham en Higgins. 

 

Stelling 3.1 ‘De consideratieset zal bij promotiegeoriënteerde consumenten over het  

                         algemeen groter zijn dan de consideratieset van preventiegeoriënteerde  

                         consumenten.’  

Stelling 3.2 ‘Wanneer de grootte van de set constant gehouden wordt, zal de consideratieset  

                         van promotiegeoriënteerde consumenten meer heterogeen zijn (een grotere  

                         variëteit bezitten) dan deze van de preventiegeoriënteerde consumenten.’ 

Stelling 3.3 ‘Regulatory focus zal ook het proces beïnvloeden waarmee een consideratieset  

                         gevormd wordt. Promotiegerichte consumenten worden verondersteld hun  

                         consideratieset te vormen door een graduele opname van alternatieven, terwijl  

                         preventiegerichte individuen verondersteld worden hun consideratieset te  

                         vormen door een graduele uitsluiting van alternatieven.’ 
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Stelling 3.4 ‘Onder promotie zal het screenen van alternatieven voor een verdere  

                         consideratie gebaseerd worden op een disjuncte regel, terwijl onder preventie  

                         dit screenen meer waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op een conjuncte regel.’ 

 
Tabel 2.4: Stellingen vorming van de consideratieset 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
 

Voor alle duidelijkheid leggen we nog even uit wat de conjuncte en disjuncte regel uit de 

laatste stelling inhoudt. De conjuncte regel bestaat uit het zetten van minimumwaarden voor 

alle attributen. Elk alternatief dat er dan niet in slaagt deze minimumwaarden te passeren, 

moet geëlimineerd worden. Het is dus een conservatieve regel en geeft meer gewicht aan 

negatieve informatie. De disjuncte regel bestaat uit het zetten van meer ambitieuze waarden 

voor alle attributen. Elk alternatief dat er in slaagt één van die waarden te overschrijden wordt 

dan aanvaard. Deze regel is dus meer agressief en geeft meer gewicht aan positieve 

informatie. 

 

Ook Crowe en Higgins (1997) stellen dat wanneer individuen aan een taak werken waarin er 

een aantal alternatieven gevormd worden, de promotiegerichte individuen meer verschillende 

alternatieven vormen, terwijl de preventiegerichte individuen meer in herhaling vallen. 

 

2.2.2.4 Evaluatie van alternatieven 
 

Eens een consideratieset gevormd is, kan er een formele evaluatie van de beschouwde 

alternatieven volgen. Consumenten worden verondersteld de informatie over de attributen van 

de alternatieven nauwkeurig te bekijken en deze informatie te integreren in een 

samenvattende evaluatie over de alternatieven. Regulatory focus beïnvloedt zowel het type 

van geëvalueerde inhoud waarvoor consumenten gevoelig zijn als de evaluatiestrategie die ze 

volgen. Bovendien kunnen promotie en preventie endogeen geactiveerd worden door het 

alternatief dat geëvalueerd wordt. De evaluatie is in het kader van dit onderzoek wel relevant 

en zal dan ook meer in detail besproken worden. 
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Stelling 4.1 ‘Objecten die aantrekkelijk (onaantrekkelijk) zijn op attribuutdimensie en die  

                         consistent zijn met promotie worden als meer positief (negatief) geëvalueerd  

                         wanneer promotie geactiveerd wordt dan wanneer preventie geactiveerd  

                         wordt. Objecten die aantrekkelijk (onaantrekkelijk) zijn op attribuutdimensie  

                         en die consistent zijn met preventie worden als meer positief (negatief)  

                         geëvalueerd wanneer preventie geactiveerd wordt dan wanneer promotie  

                         geactiveerd wordt.’ 

                        (a)‘Attribuutinformatie die gerelateerd is aan hedonische (zintuiglijke) en  

                         gewenste voordelen (luxe, zintuiglijk, beloning, esthetisch, …) zal een groter  

                         gewicht toegekend krijgen onder promotie dan onder preventie.  

                         Daartegenover staat dat attribuutinformatie die gerelateerd is aan  

                         gebruiksvoordelen en noodzakelijke voordelen (veiligheid, bescherming, …)  

                         een groter gewicht toegekend krijgt onder preventie dan onder promotie.’ 

                        (b)‘De regulatory focus theorie voorspelt ook dat informatie die gerelateerd is  

                         aan winsten en niet-winsten een groter gewicht zou moeten hebben onder  

                         promotie dan onder preventie, terwijl informatie die gerelateerd is aan  

                         verliezen en niet-verliezen een groter gewicht zou moeten hebben onder  

                         preventie dan onder promotie. 

                         (c)‘Tenslotte voorspelt de regulatory focus theorie ook dat informatie die  

                         gerelateerd is aan gretigheid onder promotie meer invloed en overtuiging zou  

                         moeten hebben dan informatie gerelateerd aan waakzaamheid. Onder  

                         preventie zou informatie die gerelateerd is aan waakzaamheid meer invloed en  

                         overtuiging moeten hebben dan informatie gerelateerd aan gretigheid.’ 

Stelling 4.2  ‘Onder promotie zullen consumenten de neiging hebben op een meer  

                         heuristische methode van evaluatie te steunen. Onder preventie daarentegen  

                         zullen consumenten meer steunen op een systematische manier van  

                         evalueren.’ 

Stelling 4.3 ‘Promotie doet het vertrouwen in affectieve gevoelens ten opzichte van de  

                         alternatieven toenemen (zeker gevoelens die consistent zijn met promotie),  

                         terwijl preventie het vertrouwen in substantiële informatie over de  

                         alternatieven doet toenemen.’ 
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Stelling 4.4 ‘Promotie zal een groter vertrouwen creëren in persoonlijke voorkeuren en  

                         eigen attitudes terwijl preventie een groter vertrouwen zal teweeg brengen in  

                         de groepsvoorkeuren en sociale normen.’ 

Stelling 4.5 ‘Tijdens de evaluatie kunnen toestanden van promotie en preventie ook  

                         endogeen geactiveerd worden door de alternatieven zelf.’ 

 
Tabel 2.5: Stellingen evaluatie van alternatieven 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
 

2.2.2.4.1 Gevoeligheid voor de geëvalueerde inhoud 
 

Attribuutinformatie lijkt een groter gewicht te hebben op hoe het alternatief geëvalueerd 

wordt wanneer de inhoud van deze informatie overeenkomt met de regulatory focus van het 

individu, dan wanneer dit niet het geval is. ‘Objecten die aantrekkelijk (onaantrekkelijk) zijn 

op attribuutdimensie en die consistent zijn met promotie worden als meer positief (negatief) 

geëvalueerd wanneer promotie geactiveerd wordt dan wanneer preventie geactiveerd wordt. 

Objecten die aantrekkelijk (onaantrekkelijk) zijn op attribuutdimensie en die consistent zijn 

met preventie worden als meer positief (negatief) geëvalueerd wanneer preventie geactiveerd 

wordt dan wanneer promotie geactiveerd wordt (stelling 4.1).’ ‘Attribuutinformatie die 

gerelateerd is aan hedonische (zintuiglijke) en gewenste voordelen (luxe, zintuiglijk, beloning, 

esthetisch, …) zal een groter gewicht toegekend krijgen onder promotie dan onder preventie. 

Daartegenover staat dat attribuutinformatie die gerelateerd is aan gebruiksvoordelen en 

noodzakelijke voordelen (veiligheid, bescherming, …) een groter gewicht toegekend krijgt 

onder preventie dan onder promotie (stelling 4.1 a).’  

Aaker en Lee (2001) vonden in het kader  van deze problematiek, dat een fruitsap die 

geadverteerd werd in termen van energievoordelen, meer gunstig geëvalueerd werd door 

individuen die meer promotiegericht zijn. Een fruitsap die daarentegen geadverteerd werd in 

termen van kankerpreventie, werd meer gunstig beoordeeld door individuen die 

preventiegericht zijn. ‘De regulatory focus theorie voorspelt ook dat informatie die 

gerelateerd is aan winsten en niet-winsten een groter gewicht zou moeten hebben onder 

promotie dan onder preventie, terwijl informatie die gerelateerd is aan verliezen en niet-

verliezen een groter gewicht zou moeten hebben onder preventie dan onder promotie (stelling 

4.1 b).’ ‘Tenslotte voorspelt de regulatory focus theorie ook dat informatie die gerelateerd is 

aan gretigheid onder promotie meer invloed en overtuiging zou moeten hebben dan informatie 
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gerelateerd aan waakzaamheid. Onder preventie zou informatie die gerelateerd is aan 

waakzaamheid meer invloed en overtuiging moeten hebben dan informatie gerelateerd aan 

gretigheid (stelling 4.1 c).’  

 

Twee soorten mechanismen worden vooropgesteld om de stellingen 4.1 en 4.1 a, b en c te 

verklaren. Ten eerste zou het kunnen dat een toestand van promotie of preventie de aandacht 

doet toenemen voor informatie die overeenkomt met deze toestand en dus het gewicht doet 

toenemen die deze informatie krijgt gedurende de integratie in de beoordeling. Ten tweede 

zou het kunnen dat een overeenkomst tussen de informatie en de regulatory focus van een 

persoon (dit is gelijk aan een regulatory fit) een subjectieve ervaring van een juist gevoel 

creëert, die dan gebruikt wordt als informatie voor het maken van evaluaties. (Pham, Higgins, 

2005).  

Aaker en Lee (2001) verwijzen eveneens naar het belang van een regulatory fit, een 

overeenkomst tussen informatie en de regulatory focus van een persoon. Zij stellen dat 

wanneer de overtuigingsappeal overeenkomt met de self-regulatory focus, individuen de 

inhoud van een boodschap beter herinneren en meer scherpzinnig zijn wat de kracht van 

argumentering betreft. Personen besteden dus meer aandacht aan informatie die consistent is 

met de regulatory focus.  

 

2.2.2.4.2 Evaluatiestrategie 
 

‘Onder promotie zullen consumenten de neiging hebben op een meer heuristische methode 

van evaluatie te steunen. Onder preventie daarentegen zullen consumenten meer steunen op 

een systematische manier van evalueren (stelling 4.2).’ Promotiegerichte individuen voeren 

taken uit met meer snelheid en een lagere nauwkeurigheid terwijl preventiegerichte 

individuen dezelfde taken met minder snelheid en meer nauwkeurigheid uitvoeren. ‘Promotie 

doet het vertrouwen in affectieve gevoelens ten opzichte van de alternatieven toenemen (zeker 

gevoelens die consistent zijn met promotie), terwijl preventie het vertrouwen in substantiële 

informatie over de alternatieven doet toenemen (stelling 4.3).’ ‘Promotie zal een groter 

vertrouwen creëren in persoonlijke voorkeuren en eigen attitudes terwijl preventie een groter 

vertrouwen zal teweeg brengen in de groepsvoorkeuren en sociale normen (stelling 4.4).’  
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Crowe en Higgins (1997) wijzen er bovendien op dat wanneer individuen een moeilijke taak 

moeten uitvoeren of net een mislukking ervaren hebben, de promotiegerichte individuen beter 

zullen presteren en de preventiegerichte individuen rapper zullen opgeven. 

 

2.2.2.4.3 Endogene activatie van promotie en preventie 
 

Toestanden van promotie en preventie worden verondersteld exogene invloeden op de 

voorkeuren van consumenten uit te oefenen voor verschillende inhouden van 

attribuutinformatie over alternatieven. ‘Tijdens de evaluatie kunnen toestanden van promotie 

en preventie ook endogeen geactiveerd worden door de alternatieven zelf (stelling 4.5).’  

 

2.2.2.5 Keuze 
 

Eens de verschillende alternatieven geëvalueerd zijn, zal er een alternatief uitgekozen worden. 

Dit proces wordt door verschillende elementen gekarakteriseerd. Het keuzeproces is echter 

minder relevant voor dit onderzoek, zodat opnieuw enkel de stellingen van Pham en Higgins 

(2005) gegeven worden. 

 

Stelling 5.1 ‘Binnen de consideratieset zal keuze geleid worden door een proces van  

                         selectie of aanvaarding onder promotie en door een proces van verwerping en  

                         eliminatie onder preventie.’ 

Stelling 5.2 ‘Binnen de consideratieset zal promotie het vertrouwen op een disjuncte regel  

                         aanmoedigen, terwijl preventie het vertrouwen op een conjuncte regel zal  

                         aanmoedigen.’ 

Stelling 5.3 ‘Promotie zal het vertrouwen op een lexografische regel aanmoedigen, terwijl  

                         preventie het vertrouwen op een eliminatie-door-aspect-type regel zal  

                         aanmoedigen.’ 

Stelling 5.4 ‘De regulatory focus theorie voorspelt dat promotiegeoriënteerde consumenten  

                         een nieuwe optie zullen prefereren, terwijl preventiegeoriënteerde  

                         consumenten een status quo (gelijkstand) zullen prefereren.’ 

Stelling 5.5  ‘Preventiegeoriënteerde consumenten zullen meer waarschijnlijk  

                         standaardopties (default) kiezen dan promotiegeoriënteerde consumenten.’ 
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Stelling 5.6 ‘In vergelijking met de promotiegerichte consumenten zullen preventiegerichte  

                        consumenten meer waarschijnlijk een keuze uitstellen en dus de niet-keuze- 

                        optie verkiezen.’ 

Stelling 5.7.1 ‘In het keuzeproces zal promotie over het algemeen, maar niet altijd, aanzetten  

                         tot het nemen van grotere risico’s, terwijl preventie over het algemeen, maar  

                         niet altijd, aanzet tot een grotere risicoaversie.’ 

Stelling 5.7.2 ‘Bij een keuze tussen een middelmatige maar zekere winst en een grotere maar  

                         onzekere winst, zullen promotiegerichte individuen de eerste verkiezen en dus  

                         een relatieve risicoaversie vertonen.’ 

Stelling 5.7.3 ‘Bij een keuze tussen een middelmatig maar zeker verlies en een groter maar  

                         onzeker verlies, zullen preventiegerichte individuen de laatste verkiezen en  

                         dus een relatief risicozoekend gedrag vertonen.’ 

Stelling 5.7.4 ‘Wanneer de huidige staat in hoge mate ongewenst is, zullen  

                         preventiegeoriënteerde individuen meer geneigd zijn dan  

                         promotiegeoriënteerde individuen risicovollere opties na te streven die dan de  

                         ongewenste staat kunnen verwijderen, waardoor ze een zeker risicozoekend  

                         gedrag vertonen.’ 

Stelling 5.8 ‘In vergelijking met de activatie van preventie, zal de activatie van promotie  

                         het asymmetrische dominantie effect vergroten.’ 

Stelling 5.9 ‘In vergelijking met de activatie van promotie, zal de activatie van preventie  

                         het compromiseffect vergroten.’ 

Stelling 5.10 ‘In een keuzeproces zal een zoektocht naar variëteit meer voorkomen onder  

                         promotie dan onder preventie.’ 

 
Tabel 2.6: Stellingen keuze 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
 

2.2.2.6 Processen nadat de keuze genomen is 
 

Het laatste stadium van het beslissingsproces van consumenten is de beoordeling van de 

keuze nadat deze gemaakt is. De verschillen in regulatory focus zullen op verschillende 

elementen van deze beoordeling een invloed uitoefenen. Opnieuw bespreken we enkel de 

hypotheses.  
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Stelling 6.1 ‘Voldoening uit gewenste uitkomsten zou dus meer intens moeten zijn onder  

                         promotie dan onder preventie, terwijl ontevredenheid uit ongewenste  

                         resultaten meer intens zou moeten zijn onder preventie dan onder promotie.’ 

Stelling 6.2.1 ‘Onder promotie zouden succesvolle beslissingen tot grotere verrukking- 

                         gerelateerde emoties (vreugde, aanmoediging, blijdschap, …) moeten leiden,  

                         terwijl falende beslissingen zouden moeten resulteren in grotere  

                         neerslachtigheid-gerelateerde emoties (verdriet, ontgoocheling,  

                         ontmoediging, …).’ 

Stelling 6.2.2 ‘Onder preventie zouden succesvolle beslissingen moeten resulteren in grotere  

                         berusting-gerelateerde emoties (opluchting, kalmte, relaxatie, …), terwijl  

                         falende beslissingen zouden moeten resulteren in grotere onrust-gerelateerde  

                         emoties (angst, spanning, nervositeit, …).’ 

Stelling 6.3 ‘Promotiegerichte individuen hebben meer de neiging bezorgd te zijn over  

                         vergissing die te maken hebben met verzuim, terwijl preventiegerichte  

                         individuen meer bezorgd zijn over vergissingen die te maken hebben met hun  

                         opdracht.’ 

Stelling 6.4 ‘Promotiegeoriënteerde consumenten zullen een grotere wansmaak ervaren van  

                        de positieve attributen van de verworpen alternatieven. Preventiegeoriënteerde  

                         individuen daarentegen zullen een grotere wansmaak ervaren van de negatieve  

                         attributen van het gekozen alternatief.’ 

Stelling 6.5 ‘De voldoening met een beslissing zal groter zijn wanneer de keuze gebaseerd  

                         is op een proces dat overeenkomt met de regulatory focus van de consument,  

                        dan wanneer het gebaseerd is op een proces dat niet overeenkomt met de  

                         regulatory focus van de consument, waarbij de uitkomst van de beslissing  

                         constant gehouden wordt.’ 

 
Tabel 2.7: Stellingen processen nadat de keuze genomen is 
Gebaseerd op: Pham en Higgins(2005), “Promotion and Prevention in Consumer Decision 
Making: The State of the Art and Theoretical Proposition,” in Inside Consumption: Consumer 
Motives, Goals, and Desires. 
 
 
2.3 Conclusie 

 

In wat voorafging hebben we een uitgebreid overzicht gegeven van de invloed die de 

regulatory focus van de consument op het beslissingsproces heeft. Het onderscheid tussen 
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promotiegerichte individuen en preventiegerichte individuen geeft ons immers belangrijke 

inzichten in de verschillende wijzen waarop consumenten reageren. Het is voor onderzoekers 

maar ook voor managers en adverteerders dan ook van zeer groot belang open te staan voor 

het feit dat er verschillende soorten consumenten met een andere focus bestaan. Individuen 

met een promotiefocus zullen immers anders benaderd moeten worden dan individuen met 

een preventiefocus, indien men bij hen een bepaalde attitude en aankoopintentie voor een 

product of een merk wenst te creëren. Men moet er bovendien rekening mee houden dat er 

een onderscheid kan gemaakt worden tussen een tijdelijke focus en een chronische focus. 

Zoals eerder uitgelegd werd, kan het voorkomen dat een consument in bepaalde situaties of 

voor bepaalde producten of merken slechts een tijdelijke focus vertoont. Daartegenover staat 

dan een chronische focus. Deze focus blijft steeds onveranderd, ongeacht de situatie, het 

product of het merk.   

Ook in ons onderzoek wordt er aandacht besteed aan het onderscheid tussen een 

promotiefocus en een preventiefocus. Er zal immers nagegaan worden in welke mate een 

verschillende focus tot andere effecten van het type van reclame op framing effecten zal 

leiden.  

 

In het derde hoofdstuk wordt er een kort overzicht gegeven uit de literatuur van de types van 

reclame. Deze types zullen immers in ons onderzoek gebruikt worden in relatie tot 

koopmotivatie en framing effecten. 
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3 TYPE VAN RECLAME  

 

3.1 Inleiding 

 
De meerwaarde van dit literatuuronderzoek ligt voornamelijk bij framing effecten van 

reclame en bij koopmotivaties. Voor de volledigheid wordt er in dit hoofdstuk echter toch een 

kort overzicht gegeven van de literatuur omtrent het type van reclame. Hierbij gaan we niet 

uitgebreid in op dit thema. Het is immers enkel de bedoeling de verschillende types van 

reclame te definiëren en te verduidelijken. De omvang van dit hoofdstuk is dan ook niet in 

verhouding tot de voorgaande hoofdstukken. Kotler, Robben en Geuens (2004) stellen dat 

men in het algemeen drie reclametypes kan onderscheiden, zijnde rationele, emotionele en 

morele boodschappen. Rationele reclames definiëren ze als boodschappen die vaak het 

eigenbelang van de klant benadrukken. Ze beloven iets over de voordelen van het product, 

zoals waarde of prestaties. Emotionele boodschappen daarentegen trachten negatieve of 

positieve emoties op te wekken die de klant tot aanschaf aanzetten. Negatieve emotionele 

boodschappen (zoals het opwekken van angst, schuldgevoelens of schaamte) worden gebruikt 

om mensen bepaalde dingen te laten doen of om mensen met bepaalde dingen te laten 

stoppen. Bedrijven kunnen ook positieve emotionele boodschappen gebruiken zoals humor, 

liefde trots en vreugde. Morele boodschappen tenslotte zijn gericht op datgene wat men goed 

en juist acht. Morele boodschappen worden vaak ingezet om steun voor maatschappelijke 

problemen te verkrijgen. (Kotler, Robben, Geuens, 2004).  

Hoewel deze opsplitsing zeker zinvol is, gaan we ons in het vervolg van dit onderzoek enkel 

richten op emotionele en rationele reclame. Deze boodschappen worden immers het meest 

toegepast in de reclamewereld.  

 
3.2 Rationele appeals 

 

‘Rationele appeals gaan over kenmerken, praktische details en controleerbare en feitelijke 

elementen die als beoordelingscriteria kunnen worden gebruikt.’ (De Pelsmacker, Geuens, 

Van den Bergh, 2005). In een onderzoek uitgevoerd door Stafford en Day (1995) definieert 

men rationele reclame als volgt: ‘De rationele advertenties waren meer direct, bevatten 

feiteninformatie, rechtuit gepresenteerd, werden gekarakteriseerd door objectiviteit en 

ontwikkeld om ‘denk’-reclame te zijn.’ 
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De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh (2005) wijzen erop dat rationele reclames één of 

meerdere informatieve elementen kunnen bevatten. ‘Een wijd gebruikte methode om 

informatie in reclame te gebruiken, geïntroduceerd door Resnik en Stern in 1977, bevat een 

inhoudsanalyse om vast te stellen welke types van  informatie aanwezig zijn in een 

advertentie.’ (Abernethy, Franke, 1996). Op basis van deze analyse komen ze tot 14 typen 

informatie: prijs, kwaliteit, prestaties, onderdelen, beschikbaarheid, speciale aanbieding, 

smaak, voedingswaarde, verpakking, garantie, veiligheid, onafhankelijk onderzoek, eigen 

onderzoek en nieuwe ideeën. Abernethy en Franke voerden een meta-analyse uit en kwamen 

tot de volgende resultaten: ‘Het gemiddeld aantal informatieve elementen is 2,04. De 

elementen die het meest gebruikt worden zijn prestaties, beschikbaarheid, onderdelen, prijs, 

kwaliteit en speciale aanbieding.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005 en 

Abernethy, Franke, 1996). 

 

3.3 Emotionele appeals 

 

‘Emotionele appeals zijn reclames die een affectieve respons moeten uitlokken en een 

bepaalde beeldvorming moeten overbrengen.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 

2005). Emotionele reclame is volgens bovenstaande auteurs een reclame die bepaalde 

gevoelens bij de consument probeert op te roepen en hem of haar niet al te veel wil laten 

nadenken. Emotionele reclame bestaat daarbij voornamelijk uit non-verbale elementen, zoals 

beelden en emotionele stimuli. Er kunnen verschillende types van emotionele reclame 

onderscheiden worden waarbij angst, muziek, humor, warmte en erotiek de belangrijkste zijn. 

 

3.4 Rationele versus emotionele appeals 

 

In wat vooraf ging werden de basiskenmerken van rationele en emotionele advertenties reeds 

uitgelegd. In wat volgt gaan we echter rationele en emotionele reclame vergelijken en nagaan 

welk type van reclame effectiever is voor bepaalde producten of in bepaalde situaties. 

‘Reclames voor duurzame artikelen bevatten significant meer informatieve elementen dan 

reclames voor niet duurzame artikelen. Reclame in ontwikkelde landen is informatiever dan 

reclame in niet ontwikkelde landen.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005 en 

Abernethy, Franke, 1996). ‘Rationele appeals zijn effectiever dan emotionele appeals wanneer 

het om een nieuw product gaat. Het tegenovergestelde geldt voor markten waarin 

consumenten het product al goed kennen. Reclame voor ontastbare goederen bevat bovendien 
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meer informatieve signalen dan reclame voor tastbare goederen. Hetzelfde geldt voor markten 

met weinig dan wel veel concurrentie.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005).  

‘Een rationele appeal genereerde hogere niveaus van attitude ten opzichte van de reclame dan 

een emotionele appeal.’ (Stafford, Day, 1995). ‘In het FCB-raster stelt men dat rationele 

benaderingen gebruikt moeten worden voor ‘denk’-producten, terwijl emotionele reclame 

over het algemeen meer gepast is wanneer eigendom en consumptie van producten sterk 

gerelateerd zijn aan emoties en gevoelens.’ (Stafford, Day, 1995). ‘De product reclame 

literatuur impliceert dat rationele appeals effectief zijn voor gebruiksproducten of functionele 

producten en emotionele appeals effectief zijn voor zintuiglijke of experimentele producten.’ 

(Stafford, Day, 1995). ‘De effectiviteit van een reclame appeal type is functie van het product 

dat geadverteerd wordt. Volgens sommige onderzoekers is er dus een appeal-product 

interactie. Of de boodschap gecategoriseerd wordt als emotioneel versus rationeel, als denken 

versus voelen, of als transformationeel versus informatief, men gelooft dat z’n effectiviteit 

afhankelijk is van of een merkkeuze binnen de productcategorie logisch en rationeel is, of 

hoofdzakelijk gebaseerd op affect.’ (Stafford, Day, 1995). 

 

In wat volgt zullen de vorige drie hoofdstukken geïntegreerd worden om zo tot zinvolle 

hypotheses te komen voor ons onderzoek. Er zal nagegaan worden wat de impact is van het 

type reclame en de koopmotivatie op framing effecten en eveneens wat de invloed is van de 

volgorde van reclame en ervaring op deze framing effecten. De literatuur die aan bod kwam 

in deze hoofdstukken zal daarbij gebruikt worden als basis voor de opbouw van de 

hypotheses.  
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4 HYPOTHESEVORMING  
 

4.1 Impact van het type reclame op framing effecten 
 

Reclame kan op verschillende wijzen een kader bieden aan de respondent en dus framing 

effecten veroorzaken. Zowel voor als na de ervaring spelen advertenties een belangrijke rol. 

Deze bevindingen vinden we terug in het ‘Perceptie-geheugen-ervaringmodel’ van Hall 

(2002), dat eerder besproken werd. Blootstelling aan reclame voor ervaring kan aan de 

consument een perceptiekader geven. Framing heeft in dit stadium drie belangrijke effecten 

op de consument, zijnde het creëren van een verwachting, het creëren van een attitude en een 

interpretatie van of beweegreden voor de door het merk gegenereerde attitude bieden. 

Bovendien zal blootstelling voor maar ook na de ervaring de zintuiglijke en sociale ervaring 

verbeteren. De voorgaande effecten wijzen erop dat reclame voor productgebruik een 

belangrijke invloed heeft op het referentiekader waarin een product geplaatst wordt en de 

manier waarop de ervaring beleefd wordt. Advertenties na productervaring kunnen er tot slot 

ook nog toe leiden dat het geheugen georganiseerd wordt. Hierbij zijn er opnieuw drie 

belangrijke effecten te vermelden, zijnde het geven van signalen die de herinnering vergroten, 

het vergroten van de merkbekendheid en het helpen van de consumenten met de interpretatie 

van hun ervaring.  

 

Ook andere onderzoeken en artikels hebben duidelijk aangetoond dat reclame belangrijke 

veranderingen kan teweegbrengen bij de consument. Wright en Lutz (1993) wijzen er 

bijvoorbeeld op dat een reclame letterlijk verandert hoe de consument opeenvolgende 

merkconsumpties waarneemt en beoordeelt. De reclame slaagt er in dit geval in de aandacht 

van de consument te richten op bepaalde criteria en aspecten van de ervaring, maar beïnvloedt 

ook de beoordeling hiervan door de consumenten. Bij Deighton (1988) vinden we terug dat 

een transformationele advertentie z’n invloed uitoefent door de ervaring van de consument in 

een kader te plaatsen. Het onderzoek van Olson en Dolver (1976, 1978) toonde dan weer aan 

dat zelfs een opzettelijk misleidende reclame de percepties over attributen kan veranderen en 

zo productervaring in een ander kader kan plaatsen. Uit de studie van Deighton en Schindler 

(1988) bleek dat de reclame-plus-ervaring groep de radiostations hoger beoordeelde dan de 

alleen-ervaring groep, ongeacht voor welk specifiek station geadverteerd werd. Braun (1999) 

toonde aan dat suggestieve reclame na ervaring het geheugen van de consument kan 

transformeren. De bovenstaande onderzoeken zijn enkele voorbeelden van studies die 
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aantonen dat reclame een belangrijke rol speelt bij het in een kader plaatsen van ervaring. 

Bovendien heeft reclame niet enkel een effect op ervaring wanneer de blootstelling voor de 

ervaring plaatsvindt, maar ook wanneer de consument na z’n ervaring blootgesteld wordt aan 

een advertentie.  

 

Uit voorgaande bespreking kunnen we bijgevolg concluderen dat reclame belangrijke effecten 

heeft op de wijze waarop een product of merk ervaren wordt en in een kader geplaatst wordt. 

Dit leidt dan tot de volgende hypothese: 

 

H1: Reclame heeft een effect voor en na ervaring in termen van merkattitude en  

                   aankoopintentie. Bovendien zal reclame een framing effect hebben op  

                   ervaring in termen van items die aan de reclame gerelateerd zijn, zoals 

                   fruitig, gezond, verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte van het merk. 

 

Braun-LaTour en LaTour (2005) stellen dat reclame die er in slaagt iemand zijn ervaring 

opnieuw te laten beleven, een grotere impact zal hebben op het geheugen en het 

beoordelingsproces van de consument dan een reclame die meer leidt tot een algemene kennis 

van het gebeuren. Emotionele reclame is eerder gericht op het beïnvloeden en het weergeven 

van de zintuiglijke beleving die de consument zal ervaren bij het gebruiken van het product. 

Met deze vorm van reclame wenst men de zintuigen van de consument te prikkelen en 

bepaalde gevoelens over te brengen. Op deze wijze krijgt de nieuwe consument een idee van 

de ervaring en kan de ervaren consument zijn ervaring opnieuw beleven. Rationele reclame 

daarentegen is meer gericht op het geven van algemene informatie en het vergroten van de 

algemene kennis van de consument over het product. Het heeft niet als doel bepaalde 

gevoelens op te wekken en de zintuigen van de consument te prikkelen. De nadruk ligt bij 

rationele reclames dan ook niet op het herbeleven van de ervaring maar wel op het overtuigen 

van de consument via rationele, feitelijke, objectieve elementen. Ons baserend op de uitspraak 

van Braun-LaTour en LaTour (2005), kunnen we dan ook verwachten dat emotionele reclame 

een groter framing effect zal veroorzaken dan rationele reclame wanneer het na de ervaring 

gepresenteerd wordt. 

  

Bovendien verwachten we dat de merkattitude en aankoopintentie bij het zien van een 

rationele reclame na ervaring negatiever zullen zijn dan bij het zien van een emotionele 

reclame na ervaring. Uit het onderzoek van Marks en Kamins (1988) blijkt immers dat voor 
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een sterk overdreven advertentie een negatief framing effect bekomen wordt voor attitude en 

intentie. Wright en Lutz (1993) wijzen er dan weer op dat eerdere ervaringen met een product 

er zouden kunnen toe leiden dat consumenten kritischer zijn ten opzichte van de gemaakte 

beweringen in advertenties. Individuen die nog geen ervaring hebben zullen zich dan ook 

gemakkelijker door reclame laten beïnvloeden omdat ze nog geen andere referenties hebben 

over het product of het merk. Indien men echter reeds weet uit ervaring wat het product te 

bieden heeft, kan dit tot meer tegenargumenten ten opzichte van de reclame leiden. Levin en 

Gaeth (1988) toonden bovendien in hun onderzoek aan dat bij een negatieve verwoording van 

de advertentie er een positief effect van de smaakervaring op de interpretatie van de reclame 

vastgesteld werd. Wanneer de advertentie echter positief verwoord werd, was het vastgestelde 

framing effect sterker en in de andere richting dan bij een negatieve verwoording van de 

advertentie. Volgens dat onderzoek zal ervaring dan ook meer framing kracht hebben wanneer 

de advertentie door overdreven beweringen gemakkelijker in mindering kan gebracht worden. 

In ons onderzoek zal er bij de rationele reclame gebruik gemaakt worden van attributen die 

positief verwoord worden, zoals ‘goed voor de gezondheid’, ‘bevat veel fruit’, ‘bevat veel 

vitaminen’, … Indien de respondenten na het proeven van het product dan deze ietwat 

overdreven positieve beweringen te zien krijgen, bestaat de kans dat ze kritisch op deze 

reclame zullen reageren en ze een negatievere attitude en aankoopintentie zullen vertonen. Op 

basis van het voorgaande kan de volgende hypothese gesteld worden:  

 

H2: Een rationele reclame na ervaring leidt tot een slechtere merkattitude en 

       aankoopintentie dan een emotionele reclame na een ervaring. Bovendien  

       verwachten we een negatief framing effect van een rationele reclame na  

       ervaring in vergelijking met een emotionele reclame na ervaring in termen  

       van beweringen die in de reclames gemaakt worden. 

 

Over de effecten die een rationele en emotionele reclame veroorzaken indien ze getoond 

worden voor de ervaring kunnen we geen uitspraken doen. We hebben immers in de literatuur 

geen indicaties gevonden die ons toelaten een hypothese te stellen. Op de vraag of de 

merkattitude en aankoopintentie groter dan wel kleiner zijn bij het zien van een rationele of 

een emotionele reclame voor ervaring en er een positief of negatief framing effect is, zal ons 

onderzoek dus een antwoord moeten geven.  
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4.2 Impact van de volgorde van ervaring en reclame op framing effecten 

 

De effecten van de volgorde van reclame en ervaring werden reeds uitvoerig besproken bij 

voorwaartse en achterwaartse framing effecten. Vele studies toonden aan dat wanneer 

consumenten blootgesteld worden aan reclame voor ervaring, dit een groter effect 

teweegbrengt dan wanneer ze onderworpen worden aan reclame na ervaring (Hoch en Ha 

(1986), Marks en Kamins (1988) en Levin en Gaeth (1988)). De ervaring wordt dan anders 

beleefd dan zonder reclame het geval zou zijn.  

 

Uit het onderzoek van Braun (1999) en Braun-LaTour en LaTour (2005) blijkt echter dat er 

ook een belangrijk achterwaarts framing effect kan vastgesteld worden. Wanneer reclame 

getoond wordt nadat de individuen reeds onderworpen zijn aan een ervaring, kan deze 

advertentie een grote invloed hebben op hoe de ervaring herinnerd en geëvalueerd wordt. De 

reclame reconstrueert dan als het ware het geheugen van de consument en biedt signalen om 

zich de ervaring te herinneren. De vraag die we ons hier stellen is welk framing effect, het 

voorwaartse of het achterwaartse, het grootst is. Uit het onderzoek van Braun-LaTour en 

LaTour (2005) blijkt dat wanneer de reclame voor de ervaring getoond wordt, er een grotere 

invloed vastgesteld wordt op de beschrijving, identificatie en algemene evaluatie van de 

ervaring dan wanneer de advertentie erna getoond wordt. Indien de consumenten echter 

gevraagd wordt enige tijd na de ervaring een evaluatie te doen, heeft de reclame na de 

ervaring een groter effect op de herinnering, identificatie en evaluatie dan wanneer het voor 

de ervaring gepresenteerd wordt. Bovendien blijkt ook dat wanneer er een tijdsinterval is 

tussen de ervaring en de reclame, reclame een groter effect heeft op de evaluatie van de 

ervaring. De ervaring zal immers na verloop van tijd afzwakken in het geheugen van de 

consument, waardoor de advertentie dan gebruikt zal worden om de gaten in het geheugen op 

te vullen.  

 

Aangezien we in ons onderzoek de reclame echter onmiddellijk na de ervaring aan de 

respondenten zullen tonen, zal het achterwaartse framing effect in ons geval kleiner zijn dan 

bij de studie van Braun-LaTour en LaTour (2005). Wij maken immers geen gebruik van een 

tijdsinterval en daardoor zal de reclame minder gebruikt worden om het geheugen te 

reconstrueren. Zoals we reeds eerder vermeld hebben, zal de consument indien de advertentie 

onmiddellijk na de ervaring getoond wordt, zich baseren op de meest betrouwbare informatie, 
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zijnde de eigen ervaring. Op basis hiervan kunnen we dan ook de volgende hypothese 

vooropstellen: 

 

H3: Wanneer de subjecten onderworpen worden aan reclame voor ervaring  

        zullen de merkattitude en aankoopintentie groter zijn dan wanneer ze  

        onderworpen worden aan ervaring voor reclame, indien deze reclame   

                    zonder tijdsinterval volgt op de ervaring. Bovendien verwachten we een  

                    positief framing effect van reclame voor ervaring in vergelijking met reclame  

                    na ervaring wat de items betreft die in de reclames vermeld worden. 

 

4.3 Impact van de koopmotivatie op framing effecten 
 

De regulatory focus theory maakt voorspellingen op basis van de staat van motivatie van een 

individu. Volgens deze theorie kunnen mensen gecategoriseerd worden enerzijds als promotie 

doelzoekend om een positief resultaat te bekomen en anderzijds als preventie doelzoekend om 

een negatief resultaat te vermijden. (Lee, 2003). Dit onderscheid tussen promotiegerichte en 

preventiegerichte individuen zullen we gebruiken voor het bekijken van de koopmotivatie.   

 

Indien we willen onderzoeken wat de impact is van de regulatory focus op framing effecten is 

het van belang dat we eveneens weten wat de impact is van het type reclame op deze 

regulatory focus. Zoals reeds eerder aangegeven werd, bestaan rationele reclames uit 

informatieve elementen, kenmerken, details, controleerbare en feitelijke elementen, enz. 

Bovendien worden ze gekarakteriseerd door objectiviteit en zijn ze ontwikkeld om de 

consument te laten denken. Emotionele reclames daarentegen moet een affectieve respons 

uitlokken en de consument zo weinig mogelijk laten denken. De consument wordt hier geleid 

door de gevoelens die opgeroepen zijn door de reclame. De relatie tussen de regulatory focus 

en het type reclame is reeds eerder beschreven. ‘Attribuutinformatie die gerelateerd is aan 

hedonische (zintuiglijke) en gewenste voordelen (luxe, zintuiglijk, beloning, esthetisch, …) 

zal een groter gewicht toegekend krijgen onder promotie dan onder preventie. Daartegenover 

staat dat attribuutinformatie die gerelateerd is aan gebruiksvoordelen en noodzakelijke 

voordelen (veiligheid, bescherming, …) een groter gewicht toegekend krijgt onder preventie 

dan onder promotie.’ (Pham, Higgins, 2005). Aaker en Lee (2001) vonden in het kader van 

deze problematiek dat een fruitsap die geadverteerd werd in termen van energievoordelen 

positiever geëvalueerd  werd door individuen die promotiegericht zijn. Een fruitsap die 
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daarentegen geadverteerd werd in termen van kankerpreventie werd meer gunstig beoordeeld 

door individuen die preventiegericht zijn.  

 

Uit de voorgaande beweringen kunnen we dan ook besluiten dat promotiegerichte individuen 

meer beïnvloed zullen worden door emotionele reclame en dat preventiegerichte individuen 

meer beïnvloed zullen worden door rationele reclame. 

 

Bovendien stellen Zhu en Meyers-Levy (2003) dat promotiegeoriënteerde individuen meer 

waarschijnlijk alle types van informatie zullen verwerken in een bredere, omvattende manier, 

door het opmerken en trachten te integreren van vele of alle elementen van een boodschap, 

inclusief de contextuele data. Preventiegeoriënteerde individuen daarentegen, kunnen geneigd 

zijn data te verwerken op een meer enge manier door zich te focussen op de individuele 

componenten van een boodschap die ze isoleren van de andere elementen. Emotionele 

reclame zal door promotiegerichte individuen dan ook als gunstiger geëvalueerd worden, 

omdat ze de informatie in een bredere manier verwerken en meer aandacht hebben voor al de 

verschillende aspecten van de boodschap en de context. Bij preventiegerichte individuen 

daarentegen zal de emotionele boodschap minder impact hebben. Zij gaan de affectieve 

respons die door deze reclame zou moeten opgeroepen worden minder ervaren, doordat ze de 

boodschap meer gaan ontleden en minder met de context bezig zijn. Door zich te focussen op 

de individuele elementen van de boodschap gaat het globale gevoel dat de reclame wenst te 

creëren meer verloren. Deze individuen laten zich dus minder leiden door het gevoel dat de 

reclame oproept. Het omgekeerde geldt voor een rationele reclame. Doordat de 

preventiegeoriënteerde individuen zich focussen op de individuele componenten van de 

boodschap, hebben ze veel meer aandacht voor de inhoud van de beweringen die gemaakt 

worden door de rationele reclame. De promotiegeoriënteerde individuen daarentegen zijn veel 

meer bezig met het globale beeld van de advertentie en met de context. Daardoor hebben ze 

minder aandacht voor de rationele componenten. Rationele reclames hebben dus een grotere 

impact op consumenten met een preventiefocus dan op consumenten met een promotiefocus.  

Op basis van de voorgaande uiteenzetting komen we tot de volgende hypothesen: 

 

H4a: Een emotionele reclame leidt tot een positievere merkattitude en  

         aankoopintentie voor promotiegerichte individuen dan voor  

         preventiegerichte individuen.  
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H4b: Een rationele reclame leidt tot een positievere merkattitude en  

         aankoopintentie voor preventiegerichte individuen dan voor  

         promotiegerichte individuen.  

 

 H4c: Bij promotiegerichte individuen zullen de merkattitude en aankoopintentie,  

                     groter zijn na blootstelling aan een emotionele reclame dan na blootstelling  

                     aan een rationele reclame.  

 

 H4d: Bij preventiegerichte individuen zullen merkattitude en aankoopintentie,  

                     groter zijn na blootstelling aan een rationele reclame dan na blootstelling  

                     aan een emotionele reclame.  

 

Naast bovenstaande hypotheses zullen we nog een aantal effecten testen. Het was echter niet 

mogelijk hiervoor hypotheses op te stellen omdat we geen goede onderbouwing vonden in de 

literatuur. Zoals eerder vermeld zullen we nagaan wat de effecten zijn van een rationele en 

een emotionele reclame voor een ervaring op de merkattitude, aankoopintentie en de items 

vermeld in de reclames. Bovendien zullen we ook onderzoeken wat de effecten zijn van 

volgorde van reclame en ervaring op promotiegerichte en preventiegerichte individuen.  
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DEEL 2: Praktijkonderzoek 
 

III. METHODOLOGIE VAN HET ONDERZOEK  
 

1 INLEIDING  

 

Het doel van dit experimenteel onderzoek is nagaan of koopmotivatie en het type van reclame 

een invloed kunnen uitoefenen op framing effecten van reclame. Hoewel er, wat het type 

reclame betreft, een drieledig onderscheid gemaakt kan worden tussen rationele, emotionele 

en morele reclames (Kotler, Robben, Geuens, 2004), gaan we ons beperken tot een tweeledige 

opsplitsing, zijnde rationele en emotionele advertenties. Morele reclames komen immers 

minder voor in de reclamewereld en zijn voor dit onderzoek niet echt relevant. Wat de 

koopmotivatie betreft zullen we ons baseren op de self-regulatory focus theory (Pham, 

Higgins, 2005). Deze theorie maakt een onderscheid tussen een promotiefocus en een 

preventiefocus. Promotiegerichte individuen zullen positieve resultaten nastreven zoals 

vooruitgang, iets bereiken en aspiraties. Preventiegerichte individuen daarentegen zullen 

negatieve resultaten, zoals verantwoordelijkheden, verplichtingen en veiligheid, trachten te 

vermijden. (Aaker, Lee, 2001).  

 

De framing effecten van reclame die onderzocht zullen worden, zijn de effecten op de 

merkattitude en de aankoopintentie, zowel wanneer de reclame voor de ervaring getoond 

wordt, als wanneer de reclame na de ervaring getoond wordt. Uit vorige studies waaronder 

Hoch en Ha (1986), Marks en Kamins (1988) en Levin en Gaeth (1988), bleek dat reclame 

voor ervaring een belangrijk effect kan veroorzaken bij de attitude en de koopintentie van de 

consument. Het onderzoek van Braun (1999) en Braun-LaTour en LaTour (2005) toonde  

echter aan dat ook advertenties na ervaring een grote invloed op het consumentengedrag 

kunnen hebben. Hall (2002) verwees in zijn perceptie-ervaring-geheugenmodel eveneens naar 

het belang van zowel voorwaartse als achterwaartse framing effecten. Zowel blootstelling 

voor ervaring als blootstelling na ervaring heeft belangrijke invloeden op de verwerking van 

de boodschap en de ervaring door de consument. Voor ons onderzoek is het dan ook zinvol 

om beide situaties te behandelen.  

 

Merkattitude en aankoopintentie zijn volgens ons relevante parameters om framing effecten te 

meten. In vorige studies heeft men ook van dergelijke parameters gebruik gemaakt. Braun 
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(1999) bijvoorbeeld liet in haar studie de respondenten hun algemene indrukken van het 

fruitsap weergeven. Ook Wright en Lynch (1995) vroegen in hun onderzoek naar de attitude 

van de respondenten ten opzichte van het product. Marks en Kamins (1988) maakten in hun 

onderzoek gebruik van zowel attitude als intentie om framing effecten bij de respondenten te 

meten. Verschillende attitudes of aankoopintenties van de consumenten kunnen dan ook een 

belangrijke indicator zijn voor de effecten die de reclame en/of ervaring teweeggebracht 

hebben.  

 

In dit onderzoek zullen we dus testen of het gebruiken van een product tot een andere 

perceptie van dit product leidt indien de respondenten een rationele, een emotionele of geen 

reclame gezien hebben en indien ze promotie of preventiegeoriënteerd zijn. Bovendien zullen 

we ook nagaan wat het effect is indien de volgorde tussen reclame en ervaring gewijzigd 

wordt. Enerzijds kunnen de respondenten blootgesteld worden aan reclame voor ervaring  en 

anderzijds kan de reclame ook na de ervaring getoond worden.  

 

2 STEEKPROEF EN PROCEDURE 

 

2.1 Onderzoeksopzet 
 

Er werd besloten om het onderzoek af te nemen aan de hand van een vragenlijst. De 

bespreking van deze enquête volgt later. In eerste instantie moest er echter beslist worden 

welk product er gebruikt zou worden en moesten we zowel een rationele als een emotionele 

reclame ontwikkelen.  

 

2.1.1 Product 
 

Bij de keuze van het product baseerden we ons op de literatuur. Hoch en Ha (1986) toonden 

in hun onderzoek aan dat er zich een framing effect van reclame op productervaring voordeed 

bij ambigue producten en productcategorieën, maar dat dit effect kleiner of onbestaand was 

bij ondubbelzinnige producten en categorieën. Volgens hen behandelen consumenten reclame 

als hypotheses die door productervaring getest kunnen worden. Bij passieve observatie 

besteden mensen meer aandacht aan informatie die consistent is met hun hypotheses en zullen 

ze ambigu bewijs meer als hypothesebevestigend beschouwen. In ambigue omgevingen is 

effectief leren moeilijk, omdat mensen op zoek gaan naar stimuli die hun hypotheses over een 
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product of productervaring bevestigen. Hierdoor zullen advertenties voor ambigue producten 

meer effect hebben wanneer ze bepaalde positieve aspecten van merken of producten 

benadrukken en dus tot een sterker framing effect leiden. Bij ondubbelzinnige producten 

zullen de gemaakte beweringen minder effect hebben omdat ze minder als 

hypothesebevestigend kunnen beschouwd worden en het voor de consument duidelijk is 

welke voordelen een product of merk bieden. Ook Levin en Gaeth (1988) stelden op basis van 

de studie van Hoch en Ha dat productervaring, of het nu de productinformatie voorafgaat of 

volgt, een groter gewicht zal hebben wanneer het product ondubbelzinnig is. Ze verwachten 

dan een groter framing effect (door reclame) te kunnen vaststellen wanneer de 

productervaring minder diagnostisch is en dus meer dubbelzinnig (ambigu).  

 

Op basis hiervan leek het ons dan ook zinvol om in dit onderzoek gebruik te maken van een 

ambigu product. Bovendien was het van zeer groot belang dat de respondenten het product 

konden ervaren en dat dit niet op een al te omslachtige manier moest gebeuren. In eerdere 

studies waarbij de ervaring van de consument opgenomen werd, maakte men vaak gebruik 

van drinken of eetwaar. Braun (1999) en Braun-LaTour en LaTour (2005) maakten in hun 

onderzoek bijvoorbeeld gebruik van fruitsap. Wright en Lynch (1995) maakten dan weer 

gebruik van een snoepreep. Levin en Gaeth (1988) gebruikten biefstuk om framing effecten 

na te gaan. Ook Janiszewski, Silk en Cooke (2003) maakten in hun studie onder andere 

gebruik van eetwaren. Op basis van deze informatie besloten we in ons onderzoek gebruik te 

maken van frisdrank, en meer in het bijzonder limonade. Frisdrank voldeed aan al onze eisen. 

In de eerste plaats is frisdrank een ambigu product. Het kan immers op verschillende wijzen 

ervaren en geïnterpreteerd worden en het is niet ondubbelzinnig zoals bijvoorbeeld papieren 

zakdoekjes. In tweede instantie is het gemakkelijk om de respondenten de frisdrank te laten 

ervaren, door ze gewoon een glas limonade te laten proeven. 

 

Eens er een keuze gemaakt was over het product, moesten we beslissen welke limonade we 

zouden gebruiken. Hierbij was het van zeer groot belang dat de respondenten blootgesteld 

werden aan een limonade waarmee ze nog niet in eerdere ervaringen of eerdere advertenties te 

maken kregen. Indien dit wel het geval zou zijn, zouden we te maken krijgen met 

vertekeningen. Mensen vertonen ten opzichte van bekende merken immers reeds een attitude 

en een zekere aankoopintentie. Indien ze bijvoorbeeld blootgesteld zouden worden aan Coca-

Cola zouden ze zich onmiddellijk hun eerdere ervaringen met Coco-Cola voor de geest 

roepen, denken aan de jingle en de slogan ‘Always Coca-Cola’, zich het logo voorstellen,... 
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Kortom, de consumenten zouden reeds een bepaalde attitude en aankoopintentie hebben ten 

opzichte van Coca-Cola die tot vertekeningen zou leiden in ons onderzoek. Daarom was het 

noodzakelijk om een nieuw merk te ontwikkelen. Aangezien het om een limonade ging, kozen 

we voor de nog niet bestaande merknaam Lemmy, die duidelijk geassocieerd kan worden met 

limonade. Bovendien maakten we gebruik van een limonade waarvan de smaak niet echt 

gekend was bij de gemiddelde consument. Indien we bijvoorbeeld Fanta of Gini zouden 

gebruikt hebben, was het mogelijk dat de respondenten de limonade zouden herkennen zelfs 

indien we ze als Lemmy zouden benoemen en de echte merknaam zouden verbergen. Daarom 

kozen we voor een limonade uit een discountstore (Freeway Citrus uit de Lidl). De kans dat 

de respondenten deze limonade zouden herkennen was miniem, gezien de geringe bekendheid 

van het merk. 

 

2.2.2 Reclame 
 

Na het creëren van de merknaam Lemmy, moesten we een concept voor een rationele en 

emotionele reclame ontwikkelen. Bij rationele reclames is het van essentieel belang dat er in 

de advertentie genoeg informatie over het product gegeven wordt. Een rationele reclame 

wordt immers als volgt gedefinieerd: ‘Rationele appeals gaan over kenmerken, praktische 

details en controleerbare en feitelijke elementen die als beoordelingscriteria kunnen worden 

gebruikt.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2005). Daarom besloten we een reclame 

op te stellen die aan de consument informatieve elementen meegaf over Lemmy (zie bijlage 

1). Voorbeelden hiervan waren elementen die verwezen naar de gezondheidseigenschappen 

van de limonade (‘Zonder toegevoegde smaakstoffen’; ‘Op basis van natuurlijke 

vruchtenextracten en met vele vitaminen’). Bovendien werd er benadrukt dat Lemmy veel 

fruit bevat. Tenslotte werd ook een logo voor Lemmy ontwikkeld dat op de reclame geplaatst 

werd.  

 

Wat de emotionele reclame betreft (zie bijlage 2), moest er nagedacht worden over welke 

appeal we zouden gebruiken. Emotionele reclame kan immers als volgt gedefinieerd worden: 

‘Emotionele appeals zijn reclames die een affectieve respons moeten uitlokken en een 

bepaalde beeldvorming moeten overbrengen.’ (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 

2005). Er kunnen verschillende types van emotionele reclame onderscheiden worden waarbij 

angst, muziek, humor, warmte en erotiek de belangrijkste zijn. Voor onze emotionele reclame 

hebben we gekozen voor een erotische appeal. Twee citroenen die in profiel naar elkaar 
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gericht waren en die men dus kon associëren met twee vrouwelijke borsten. Bovendien werd 

de advertentie voorzien van de volgende slogan: ‘Feel the passion’ en opnieuw van het logo 

van Lemmy. Ook de warme kleuren (rood, oranje en geel) waarin de reclame weergegeven 

werd, droegen bij tot het opwekken van een affectieve respons. In een emotionele reclame is 

het immers niet de bedoeling veel informatie te geven, maar wel een affectieve respons bij de 

consument op te wekken die dan geassocieerd wordt met het merk of het product.  

 

Alvorens deze reclames echter gebruikt konden worden in het onderzoek, moest er eerst 

getest worden of ze wel als rationeel en emotioneel door de respondenten bestempeld worden. 

Indien dit immers niet het geval zou zijn, zou het kunnen dat we in het eigenlijke onderzoek 

geen resultaten bekomen. Niet als gevolg van het feit dat er geen verschillen optreden tussen 

rationele en emotionele reclames, maar wel als gevolg van het feit dat de gebruikte 

advertenties niet als rationeel en emotioneel bestempeld konden worden.  

 

2.2 Pretest 
 

De vragenlijst van de pretest (zie bijlage 3) werd afgenomen bij 22 respondenten (15 vrouwen 

en 7 mannen) die hetzelfde profiel vertoonden als de respondenten ondervraagd bij het 

eigenlijke onderzoek. De respondenten waren studenten aan Universiteit Gent, Faculteit 

Economie en Bedrijfskunde die zich ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie bevonden. Het 

doel van de pretest was na te gaan of de rationele en emotionele reclame wel degelijk als 

rationeel en emotioneel gepercipieerd werden. Om de rationele advertentie te testen werd 

gebruik gemaakt van enkele items die peilen naar de essentiële kenmerken van een rationele 

reclame, zoals de aanwezigheid van informatieve elementen, de mate waarin de reclame 

feiten bevat en de bruikbaarheid van de informatie in de advertentie. Voor de emotionele 

reclame maakten we dan weer gebruik van items die de kenmerken van een emotionele 

advertentie weerspiegelen, zoals het opwekken van positieve, plezierige of warme gevoelens. 

Voor beide reclames werd er ook nog een item aan toegevoegd die letterlijk vroeg naar de 

mate waarin de respondenten de advertentie als rationeel of emotioneel zagen. In totaal waren 

er dus voor beide reclames vier items.  

 

Er werd gebruik gemaakt van een zevenpunten schaal. Indien de mening van de respondenten 

volledig in overeenstemming was met de uitspraak in de linkerkolom, moesten ze 1 

aanduiden, indien hun mening volledig in overeenstemming was met de uitspraak in de 
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rechterkolom, moesten ze een 7 aanduiden. Indien hun mening neutraal was, konden ze een 4 

omcirkelen. De uitspraken in de linkerkolom waren steeds ten gunste van een rationele of een 

emotionele reclame. Indien we dus wilden nagaan of de reclames significant rationeel en 

emotioneel waren, was het noodzakelijk te testen of het gemiddelde van de antwoorden van 

elk item significant onder de 4 (het gemiddelde van de schaal) lagen.  

 

Aan de hand van het statistische computerprogramma SPSS 11.0 hebben we de pretest 

verwerkt. Er wordt op elk item een eenzijdige T-test toegepast waarin er nagegaan wordt of 

het gemiddelde van het item significant verschilt van waarde 4. De éénzijdige T-test is hier 

van toepassing omdat het om een interval/ratiometing gaat die we met een norm (4) wensen te 

vergelijken en er slechts één steekproef is. De hypothesen bij deze T-test zijn:   

H0: Het gemiddelde verschilt niet significant van 4 

  H1: Het gemiddelde verschilt significant van 4  

Indien p < 0,05 kunnen we H0 verwerpen en de alternatieve hypothese H1 aanvaarden.  

 

Alle p-waarden zijn kleiner dan 0,05 (gemeten op het 95 % betrouwbaarheidsinterval), zodat 

we kunnen concluderen dat alle items significant verschillend zijn van 4 (zie bijlage 4). 

Aangezien de gemiddelden van alle items lager dan 4 liggen, kunnen we besluiten dat alle 

items significant onder waarde 4 scoren. Hiermee is dus aangetoond dat de reclames als 

significant rationeel en emotioneel beschouwd kunnen worden en als dusdanig gebruikt 

kunnen worden in het verdere verloop van het onderzoek.  

 

Item Gemiddelde waarde  p-waarde 

Informatieve elementen 2,32 0,000 

Feiten 3,09 0,015 

Bruikbaarheid 2,73 0,001 

Rationeel 3,09 0,001 

Positieve gevoelens  2,23 0,000 

Plezierige gevoelens 2,50 0,000 

Warme gevoelens 2,23 0,000 

Emotioneel 2,95 0,001 

 
Tabel 3.1: Resultaten pretest 
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2.3 Respondenten 
 

De enquête werd afgenomen bij 216 studenten (102 mannen en 114 vrouwen) van de Faculteit 

Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Er werd gekozen voor studenten van de 

universiteit omdat deze zich ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie bevinden en hetzelfde 

opleidingsniveau hebben. Bovendien hebben we ernaar gestreefd enkel studenten van de 

economische richting te ondervragen om zo meer overeenkomst qua opleiding te bekomen. 

Door deze maatregelen vertoonden de respondenten ongeveer hetzelfde profiel op het geslacht 

na. Daarom moesten we in de enquête enkel nog rekening houden met het geslacht als socio-

demografische variabele.  

 

2.4 Onderverdeling van de respondenten in deelgroepen 
 
 

Om de hypothesen gesteld voor dit onderzoek te kunnen testen was het noodzakelijk dat de 

respondenten onderverdeeld werden in verschillende deelgroepen. We willen immers zowel 

de invloed van het type van reclame, als van de regulatory focus, als van de volgorde van 

reclame en ervaring op de framing effecten testen. Om dit te kunnen realiseren hadden we 

verschillende deelgroepen nodig die onderworpen werden aan verschillende stimuli en een 

verschillende volgorde. Aangezien enkel het type reclame en de volgorde tussen reclame en 

ervaring verwisseld moest worden, maar er in essentie dezelfde dingen gemeten moesten 

worden, besloten we dat we voor alle groepen dezelfde enquête konden gebruiken. Ook de 

opsplitsing tussen een promotie en een preventie focus moest pas later in de verwerking 

gebeuren, waardoor we geen afzonderlijke deelgroepen moesten opzetten. Dit alles gaf 

aanleiding tot de volgende 7 deelgroepen:  

 

• Enkel ervaring: 32 respondenten (19 vrouwen en 13 mannen) 

• Enkel een rationele reclame: 30 respondenten (14 vrouwen en 16 mannen) 

• Enkel een emotionele reclame: 31 respondenten (21 vrouwen en 10 mannen) 

• Ervaring + een rationele reclame: 33 respondenten (17 vrouwen en 16 mannen) 

• Ervaring + een emotionele reclame: 30 respondenten (11 vrouwen en 19 mannen) 

• Een rationele reclame + ervaring: 30 respondenten (19 vrouwen en 11 mannen) 

• Een emotionele reclame + ervaring: 30 respondenten (13 vrouwen en 17 mannen) 
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Aan de hand van deze 7 groepen kunnen we de verschillende hypothesen in verband met de 

invloed op framing effecten testen.  

 

2.5 De vragenlijst 
 

De vragenlijst bestond uit 6 vragen (zie bijlage 5). De eerste vraag peilde naar de attitude van 

de respondenten ten opzichte van het merk. Hiervoor werd een gestandaardiseerde schaal 

gebruikt die de merkattitude meet (de eerste drie items). Daarenboven werden nog een aantal 

items toegevoegd die peilden naar de mening van de respondenten over beweringen gemaakt 

in de reclames (in totaal 4 items). Voorbeelden hiervan zijn of ze vonden dat Lemmy fruitig 

was, gezond was, …  

In de tweede vraag werd de aankoopintentie van de respondenten gemeten. Opnieuw werd 

hiervoor een gestandaardiseerde schaal gebruikt die bestaat uit drie items. Met deze eerste 

twee vragen zullen dus de framing effecten gemeten en onderzocht worden.  

 

De derde vraag peilde naar de regulatory focus  van de respondenten. Met deze vraag wilden 

we nagaan of de respondenten promotie of preventie georiënteerd zijn. Hiervoor maakten we 

gebruik van de schaal die door Lockwood, Jordan en Kunda (2002) ontwikkeld werd. Zij 

creëerden een nieuwe methode om de regulatory focus te meten. Daarbij was het de bedoeling 

een chronische promotiefocus en preventiefocus direct te achterhalen. Om dit te bereiken 

moeten de respondenten op deze schaal aangeven in welke mate ze de items ondersteunen die 

gerelateerd zijn aan promotiedoelstellingen (zoals ‘Ik beeld me vaak in hoe ik mijn verlangens 

en aspiraties kan waarmaken’; ‘Ik denk vaak aan de persoon die ik in de toekomst bij 

voorkeur zou willen worden’) en in welke mate ze de items ondersteunen die gerelateerd zijn 

aan preventiedoelstellingen (zoals ‘Ik denk vaak na over hoe ik mislukkingen in mijn leven 

kan vermijden’; ‘Ik ben bezorgd over het niet nakomen van mijn verantwoordelijkheden en 

verplichtingen’).  De items werden door Lockwood, Jordan en Kunda (2002) ontwikkeld om 

te passen in dezelfde theoretische constructen die door Higgins en zijn collega’s in eerdere 

onderzoeken gebruikt werden (Forster, Higgins en Idson, 1998; Higgins en Crowe, 1997; 

Shah, Higgins en Friedman, 1998). Daarbij werden promotie en preventie gemeten door de 

verschillen in toegankelijkheid tot idealen en verplichtingen van de respondenten na te gaan. 

Deze toegankelijkheid tot idealen en verplichtingen zou de sterkte van een promotiefocus of 

een preventiefocus moeten weerspiegelen, omdat individuen met promotiedoelstellingen 

trachten hun wensen, hopen en aspiraties na te streven en individuen met 



 64 
 
 

preventiedoelstellingen trachten veiligheid, bescherming en verantwoordelijkheid na te 

streven. Bovendien hebben Higgins en zijn collega’s de regulatory focus ook gemeten door de 

subjectieve ervaringen uit het verleden van succes in het bereiken van promotie- en 

preventiedoelstellingen te onderzoeken (Higgins, Friedman, Harlow, Idson, Ayduk, Taylor, 

2001). Lockwood, Jordan en Kunda (2002) hebben geprobeerd binnen deze eerdere 

bepalingen en theoretische constructen een schaal te ontwikkelen die de chronische focus 

direct weergeeft. Voor de verwerking van de schaal in de vragenlijst hebben we gebruik 

gemaakt van de vertaling van Tineke Faseur, wetenschappelijk medewerker aan Universiteit 

Gent.  

 

Vraag 4 controleerde nog eens of de respondenten indien ze een reclame te zien kregen, ze 

deze ook als rationeel of emotioneel bestempelden.  

De vijfde vraag tenslotte ging het geslacht van de respondenten na. Dit is de enige socio-

demografische vraag die in de vragenlijst opgenomen werd. Door de onderzoeksopzet konden 

we er immers vanuit gaan dat het profiel van de respondenten voor de rest overeenstemde.   

 

Schaal Items Cronbach’s 
alfa 

Merkattitude Houding ten opzichte van het merk, slecht/goed merk, 

(on)aangenaam 

0,85 

Aankoopintentie Goed idee om te kopen, waarschijnlijk kopen, mogelijk 

ooit kopen 

0,83 

Regulatory Focus Negatieve gebeurtenissen, niet nakomen van 

verantwoordelijkheden en verplichtingen, verlangens en 

aspiraties, vrees persoon in de toekomst, voorkeur 

persoon in de toekomst, succes, academische 

doelstellingen, academisch succes, negatieve ervaringen, 

mislukkingen, verliezen, academische ambities, 

academische mislukking, ideale zelf, nakomen van 

verantwoordelijkheden en verplichtingen, positieve 

resultaten, goede ervaringen, bereiken van successen 

0,78 

Tabel 3.2: Cronbach’s alfa van de schalen 
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In bovenstaande tabel wordt de Cronbach’s alfa van elke schaal op basis van de gegevens uit 

ons onderzoek weergegeven (zie bijlage 6). Hoe hoger deze waarde is, hoe beter de 

verschillende items hetzelfde meten. 

 

2.6 Procedure 
 

De vragenlijst werd afgenomen in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de 

Universiteit Gent. Er werden willekeurig studenten aangesproken en hen gevraagd of ze 

studeerden aan deze faculteit. Indien dit het geval was werd hen gevraagd of ze deel wilden 

nemen aan een onderzoek in het kader van een thesis, dat slechts een tiental minuten in beslag 

zou nemen. Naargelang de deelgroep die we op dat moment onderzochten, werden de 

respondenten onderworpen aan een rationele of emotionele reclame en/of een ervaring. Er 

werd hen verteld dat Lemmy een nieuw merk was dat op de markt kwam en dat het aan hen 

was om dit te beoordelen. Indien er een reclame al dan niet voor ervaring getoond werd, werd 

er aan de respondenten gevraagd om deze goed te bekijken en in zich op te nemen. Nadien 

werd de advertentie weggenomen en bij de deelgroepen met ervaring werd er gevraagd om 

Lemmy eens te proeven. Vervolgens werd dan de vragenlijst overhandigd. Indien de 

respondenten eerst onderworpen werden aan ervaring, werd hen gevraagd Lemmy eens te 

proeven. Nadien kregen de groepen van ervaring + reclame een rationele of emotionele 

advertentie te zien. Tot slot werd hen dan opnieuw de vragenlijst overhandigd en hen 

gevraagd deze zo getrouw mogelijk in te vullen. Dit alles werd herhaald totdat er voor elke 

groep een voldoende aantal respondenten verzameld waren. Op het einde werden de 

respondenten bedankt voor hun medewerking en kregen ze nog een kleine versnapering om 

hen bij het aanspreken te stimuleren deel te nemen aan het onderzoek.   

 

IV. ANALYSE, RESULTATEN EN INTERPRETATIE  

 

1 INLEIDING  
 

In wat volgt is het de bedoeling de gegevens te analyseren aan de hand van SPSS 11.0 for 

Windows. Bovendien zullen we ook de resultaten van de verschillende uitgevoerde analyses 

bespreken. Hiervoor worden de eerder geformuleerde hypothesen systematisch overlopen. 

Daarnaast zullen er ook nog enkele relaties onderzocht worden waarvoor er geen hypothesen 

werden vooropgesteld. Dit achten we noodzakelijk voor de volledigheid van het onderzoek.  
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2 VOORBEREIDING VAN DE GEGEVENS  

 

2.1 Controle op fouten in de data 
 

Alvorens met de eigenlijke verwerking te beginnen is het van belang de data via Analyze  > 

Descriptive Statistics  >  Descriptives te controleren op mogelijke fouten (zie bijlage 7). Deze 

fouten kunnen veroorzaakt worden door het verkeerd invullen van de enquête door de 

respondenten of door het fout invoeren van de gegevens in SPSS. Daarbij wordt er 

gecontroleerd of de ingevoerde waarden de grenzen van de schalen niet overschrijden. Bij 

vraag 1, 2 en 4 uit de vragenlijst bijvoorbeeld hebben we te maken met een 

zevenpuntenschaal. Indien er een waarde 0 of een waarde hoger dan 7 genoteerd zou staan, 

zou dit wijzen op een fout en zouden deze gegevens gecontroleerd en zonodig uit het 

onderzoek geweerd moeten worden. Hetzelfde geldt voor vraag 3 maar dan met een 

negenpuntenschaal. Bij vraag 5 tenslotte mag er enkel een waarde van 0 of 1 teruggevonden 

worden.  

Er werden bij het overlopen van de data geen opmerkelijke fouten gevonden zodat alle 

respondenten in het verdere onderzoek opgenomen kunnen worden. Bovendien kunnen we uit 

de tabel van de descriptives ook afleiden dat er geen missing values (waarden die niet 

ingevuld werden) in de data voorkomen. Alle items, behalve één, tellen immers 216 waarden. 

Het item dat peilt naar de mate waarin de respondenten de reclame als rationeel of emotioneel 

inschatten telt maar 184 respondenten. Dit is echter logisch omdat één groep, zijnde enkel 

ervaring (32 respondenten), geen reclame te zien kreeg en dus geen waarde voor dit item 

heeft.  

 

2.2 Controle rationeel/emotioneel 
 

In de vragenlijst hebben we een controlevariabele (vraag 4) ingevoerd om na te gaan of de 

respondenten de reclame waaraan ze werden blootgesteld weldegelijk als rationeel of 

emotioneel beschouwden. Ondanks dat we de reclames reeds getest hebben en uit de pretest 

bleek dat ze als rationeel en emotioneel beschouwd mochten worden, is een dergelijke 

controlevariabele aan te raden om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bevorderen.  

We maakten gebruik van een zevenpuntenschaal met slechts één enkel item, zijnde 

rationeel/emotioneel. Er werd aan de respondenten gevraagd om aan te geven of ze de 

reclame als rationeel dan wel emotioneel beschouwden, waarbij de basiskenmerken van een 
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rationele en emotionele reclame nog eens opgesomd werden. Een rationele reclame bevond 

zich hierbij aan de linkerzijde van de schaal en een emotionele reclame aan de rechterzijde 

van de schaal. Indien de respondenten niet blootgesteld werden aan een reclame konden ze 

‘niet van toepassing’ aanduiden. Net zoals bij de pretest was het de bedoeling na te gaan of 

het gemiddelde van de respondenten die een rationele reclame gezien hadden, significant 

lager was dan 4 (het gemiddelde van de schaal) en het gemiddelde van de respondenten die 

een emotionele reclame gezien hadden significant hoger was dan 4.  

 

De reclame is rationeel     1 2 3 4 5 6 7 
Niet van 

toep 
De reclame is emotioneel 

 

Tabel 4.1: Controlevariabele 

 

Om na te gaan of de gemiddelden significant verschilden van 4 wordt er net zoals bij de 

pretest gebruik gemaakt van een éénzijdige T-test. De éénzijdige T-test is ook hier van 

toepassing omdat het om een interval/ratiometing ging die we met een norm (4) wensen te 

vergelijken en er slechts één steekproef is. De T-test is uitgevoerd per deelgroep die een 

rationele of emotionele reclame gezien heeft. Op de groep ‘enkel ervaring’ is er dus geen T-

test toegepast. De hypothesen bij de T-test zijn:   

H0: Het gemiddelde verschilt niet significant van 4 

  H1: Het gemiddelde verschilt significant van 4  

Indien p < 0,05 kunnen we H0 verwerpen en de alternatieve hypothese H1 aanvaarden.  

 

Na het uitvoeren van de test blijkt dat alle p-waarden kleiner zijn dan 0,05 (gemeten op het 95 

% betrouwbaarheidsinterval), zodat we kunnen concluderen dat de gemiddelden van elke 

deelgroep significant verschillen van 4 (zie bijlage 8). Bovendien blijkt ook dat voor de 

deelgroepen die een rationele reclame gezien hebben, het gemiddelde onder de 4 ligt en voor 

de deelgroepen die een emotionele reclame gezien hebben, het gemiddelde boven de 4 ligt. 

De reclames werden dus ook in het eigenlijke onderzoek als rationeel en emotioneel 

beschouwd door de respondenten (zie tabel 4.2). Het is dan ook zinvol om verder te gaan met 

de verwerking van de gegevens. Indien de reclames niet als rationeel of emotioneel 

beschouwd werden, zou het immers nutteloos zijn om na te gaan wat de effecten van beide 

reclames zijn. De onderstaande tabel geeft nog eens een overzicht van de gemiddelde waarden 

en p-waarden voor alle onderzochte deelgroepen.  
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Deelgroep Gemiddelde waarde p-waarde 

Emotioneel 5,26 0,000 

Emotioneelervaring 5,10 0,001 

Ervaringemotioneel 5,10 0,001 

Rationeel 3,33 0,037 

Rationeelervaring 3,27 0,039 

Ervaringrationeel 3,06 0,002 

 

Tabel 4.2: Resultaten controle reclame 

 

2.3 Factoranalyses 
 

2.3.1 Inleiding 
 

Om de verwerking van de gegevens te vergemakkelijken of zelfs mogelijk te maken, is het 

noodzakelijk dat we voor een aantal items factoranalyses gebruiken. We zullen de 

factoranalyse toepassen op de items van regulatory focus, op de items van merkattitude en op 

de items van aankoopintentie. Op basis hiervan zullen dan de constructen promotie, preventie, 

attitude en intentie gevormd worden. Aan de hand van deze constructen zal dan de verdere 

analyse van de gegevens verlopen. Het voordeel van dergelijke constructen is dat er in de 

testen slechts één item meer ingevoerd moet worden in plaats van verschillende items. Om 

deze constructen te vormen moet er echter nagegaan worden of de items wel samengevoegd 

mogen worden aan de hand van een factoranalyse.  

 

De factoranalyse wordt toegepast via Analyze > Data Reduction > Factor. In de output 

bekijken we eerst de tabel ‘KMO en Bartlett’s Test’ Deze test gaat na of er een correlatie is 

tussen de items. De hypothesen zijn hierbij:  H0: De items zijn gecorreleerd. 

       H1: De items zijn niet gecorreleerd.  

Indien p < 0,05 kunnen we H0 verwerpen en besluiten dat de uitgevoerde factoranalyse zinvol 

is. In de tabel ‘Communalities’ zien we een bepaalde waarde bij elk item. Indien deze waarde 

kleiner is dan 0,5 wordt het item verwijderd om een volgende factoranalyse uit te voeren. 

Vervolgens bekijken we de ‘Total Variance Explained’. Hierin zien we het aantal factoren en 

hoeveel procent van de variantie ze verklaren. In de ‘Rotated Component Matrix’ tenslotte 

zien we de factoren en hoe de items laden op deze factoren. Indien er hier items zijn die hoog 
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laden op meerdere factoren moeten deze ook verwijderd worden en wordt er opnieuw een 

factoranalyse uitgevoerd. Dit proces gaat door totdat we enkel items bekomen die hoog laden 

op een factor en laag laden op alle overige factoren. 

 

2.3.2 Regulatory Focus 
 

Bij de factoranalyse voor de regulatory focus voeren we de 18 items in die voorkomen in de 

schaal die we gebruikt hebben in onze vragenlijst. Deze items worden in de onderstaande 

tabel opgesomd en er wordt eveneens weergegeven of ze promotiegericht of preventiegericht 

zijn. Voor de items die promotiegericht zijn, verwachten we dat ze hoog zullen laden op de 

ene factor en voor de items die preventiegericht zijn verwachten we dat ze hoog zullen laden 

op de andere factor. In hun artikel geven Lockwood, Jordan en Kunda (2002) immers aan dat 

hun schaal aanleiding zal geven tot twee factoren, zijnde promotie en preventie, die de assen 

van een stelsel weergeven. De respondenten zullen dan hoog of laag scoren op elk van de 

factoren, zodat er vier kwadranten ontstaan. Tussen haakjes staan de termen die in SPSS 

gebruikt worden voor de verschillende items. 

 

Promotiegericht Preventiegericht 
Verlangens en aspiraties (Verlange) Vermijden van negatieve gebeurtenissen 

(Vermijde) 

Voorkeur persoon in de toekomst (Voorkeur) Niet nakomen van verantwoordelijkheden en 

verplichtingen (Nietnako) 

Succes (Succes) Vrees persoon in de toekomst (Vrees) 

Academisch succes (Acadsucc) Academische doelstellingen (Acaddoel) 

Academische ambities (Acadambi) Negatieve ervaringen (Negervar) 

Ideale zelf (Idealeze) Mislukkingen (Mislukki) 

Concentreren op positieve resultaten 

(Concentr) 

Verliezen (Verlieze) 

Goede ervaringen (Goedeerv) Academische mislukking (Acadmisl) 

Begaan met het bereiken van successen 

(Begaanme) 

Persoon die je zou moeten zijn voor het 

nakomen van verantwoordelijkheden en 

verplichtingen (moeten) 

 

Tabel 4.3: Items van de regulatory focus 
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2.3.2.1 Eerste factoranalyse 
 
Aangezien we twee factoren verwachten geven we dit in bij Extraction > Number of factors> 

2 bij het uitvoeren van de factoranalyse. Uit de ‘KMO en Bartlett’s Test’ blijkt dat de 

factoranalyse zinvol is (zie bijlage 9). De p-waarde is immers kleiner dan 0,05 waardoor we 

H0 kunnen verwerpen. Uit de tabel ‘Communalities’ blijkt echter dat bijna alle items een 

waarde hebben die kleiner is dan 0,500. Enkel concentreren op positieve resultaten en begaan 

met het bereiken van successen vertonen een waarde hoger dan 0,500. De factoranalyse 

opnieuw uitvoeren met enkel deze twee items zou echter zinloos zijn. Daarom besluiten we 

verder te werken met deze items. Uit de tabel ‘Total Variance Explained’ kunnen we aflezen 

dat beide factoren 36,76 % van de variantie verklaren. Dit is niet echt veel en kan verklaard 

worden door de lage Communalities. Bij de ‘Rotated Component Matrix’ merken we op dat 

een aantal items toch duidelijk op één van de twee factoren laadt. Sommige items laden echter 

middelmatig op de factoren en kunnen daarom beter uit de factoranalyse geweerd worden. 

Deze items zijn: vermijden van negatieve gebeurtenissen, niet nakomen van 

verantwoordelijkheden en verplichtingen, vrees persoon in de toekomst, academisch succes, 

vermijden van verliezen, academische ambities, persoon die je zou moeten zijn voor het 

nakomen van verantwoordelijkheden en verplichtingen. We voeren daarom een tweede 

factoranalyse uit. In de onderstaande tabel zijn de waarden voor de items nog eens 

weergegeven.   

 

Item Communality Factor 1 Factor 2 

Concentreren op positieve resultaten 0,508 0,710 -0,06 

Begaan met het bereiken van successen 0,577 0,707 -0,277 

Ideale zelf 0,417 0,623 0,169 

Goede ervaringen 0,426 0,620 0,204 

Verlangens en aspiraties 0,404 0,612 0,172 

Voorkeur persoon in de toekomst 0,431 0,594 0,280 

Succes 0,307 0,544 0,103 

Negatieve ervaringen 0,496 -0,01 0,704 

Mislukkingen 0,491 0,261 0,650 

Academische mislukkingen 0,389 -0,07 0,619 

Academische doelstellingen 0,387 0,05 0,619 
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Verliezen 0,484 -0,366 0,591 

Vrees persoon in de toekomst 0,329 0,367 0,441 

Academisch succes 0,317 0,386 0,410 

Vermijden van negatieve gebeurtenissen 0,210 0,283 0,361 

Niet nakomen van verantwoordelijkheden en 

verplichtingen 

0,146 0,153 0,350 

Academische ambities 0,142 0,160 0,341 

Persoon die je zou moeten zijn voor het nakomen 

van verantwoordelijkheden en verplichtingen 

0,155 0,258 0,298 

  

Tabel 4.4: Resultaten eerste factoranalyse regulatory focus 

2.3.2.2 Tweede factoranalyse 
 

Bij deze tweede factoranalyse voeren we nog 11 items in. De bovenstaande items die in het 

vet gedrukt zijn worden uit de analyse weggelaten (zie bijlage 9). Opnieuw blijkt uit de ‘KMO 

en Bartlett’s Test’ dat de factoranalyse zinvol is, omdat de p-waarde kleiner is dan 0,05. Bij 

de ‘Communalities’ zijn er nu een groter aantal items die boven de 0,500 laden. Aangezien het 

hier echter nog altijd maar om 4 items gaat, beslissen we toch met alle items verder te werken. 

De ‘Total Variance Explained’ is in vergelijking met de 36,76 % uit de eerste factoranalyse 

redelijk verbeterd maar nog steeds niet erg hoog. Beide factoren verklaren nu 47,19 % van de 

totale variantie. Uit de ‘Rotated Component Matrix’ kunnen we aflezen dat alle 11 items hoog 

laden op de ene factor en laag laden op de andere. Bovendien blijkt ook dat alle items die 

promotiegericht zijn, hoog laden op de eerste factor en alle items die preventiegericht zijn, 

hoog laden op de tweede factor. De uitkomst lijkt dus logisch indien we de vragenlijst 

bekijken. Er moet dus geen nieuwe factoranalyse uitgevoerd worden. Het is echter wel 

noodzakelijk om nog een betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren om na te gaan of de items 

wel samengenomen mogen worden om een construct te vormen. We zullen de resultaten 

echter met grote voorzichtigheid moeten interpreteren door de lage Communalities van 

verschillende items. In de onderstaande tabel worden nog eens alle waarden voor de items 

overlopen. 
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Item Communality Factor 1 Factor 2 

Concentreren op positieve resultaten 0,550 0,725 -0,156 

Begaan met het bereiken van successen 0,523 0,672 -0,268 

Ideale zelf 0,442 0,647 0,153 

Goede ervaringen 0,468 0,640 0,243 

Verlangens en aspiraties 0,427 0,636 0,148 

Voorkeur persoon in de toekomst 0,455 0,605 0,300 

Succes 0,335 0,579 0,01 

Negatieve ervaringen 0,609 0,02 0,780 

Academische mislukkingen 0,442 -0,04 0,663 

Mislukkingen 0,522 0,313 0,651 

Academische doelstellingen 0,418 0,03 0,645 

 

Tabel 4.5: Resultaten tweede factoranalyse regulatory focus 

2.3.2.3 Betrouwbaarheidsanalyse 
 

Opdat we de items zouden mogen samenvoegen in 1 construct is het noodzakelijk een 

betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren via Analyze > Scale >Reliability analysis (zie bijlage 

10). Indien de Cronbach’s alfa voldoende hoog is, is het betrouwbaar de items samen te 

voegen. De arbitraire grens die we hiervoor gebruiken is een alfa van 0,60. Voor de eerste 

factor, zijnde promotie, voeren we 7 items in: concentreren op positieve resultaten, begaan 

met het bereiken van successen, ideale zelf, goede ervaringen, verlangens en aspiraties, 

voorkeur persoon in de toekomst en succes. We bekomen een alfa van 0,77. Bovendien 

kunnen we deze alfa niet verhogen door het weglaten van een item. We kunnen deze items 

dus gebruiken om een construct promotie te vormen. Voor de tweede factor, zijnde preventie, 

voeren we 4 items in: negatieve ervaringen, academische mislukkingen, mislukkingen en 

academische doelstellingen. Hier bekomen we een alfa van 0,66 die we opnieuw niet kunnen 

verbeteren door een item weg te laten. We mogen deze 4 items dus gebruiken om een 

construct preventie te vormen. We kunnen bijgevolg besluiten dat de items in onze twee 

factoren betrouwbaar zijn. In de onderstaand tabel zijn de uitkomsten van de 

betrouwbaarheidsanalyses van beide factoren nog eens weergegeven. 
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Construct Cronbach’s alfa 

Promotie 0,77 

Preventie 0,66 

 

Tabel 4.6: Resultaten betrouwbaarheidsanalyses regulatory focus 

2.3.2.4 Berekenen van de constructen 
 

Uit de betrouwbaarheidsanalyses kunnen we besluiten dat we de items mogen samenvoegen 

tot onderliggende constructen via Transform > Compute. Ons eerste construct noemen we 

promotie en wordt als volgt berekend:  

 Promotie = (begaanme + concentr + idealeze + goedeerv + succes + voorkeur + 

                                verlange) / 7  

Het tweede construct noemen we preventie en wordt als volgt berekend: 

 Preventie = (acaddoel + negervar + mislukki + acadmisl) / 4 

De afkortingen stellen de items voor zoals deze in SPSS gebruikt worden. We zullen bij de 

verdere verwerking van de resultaten gebruik maken van deze constructen indien we 

verschillen tussen promotie en/of preventie wensen te berekenen. De afzonderlijke items 

zullen in de verdere analyse dus niet meer gebruikt worden. Zoals eerder vermeld zullen de 

resultaten wel met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden omwille van de 

zwakke waarden van de items bij de Communalities in de factoranalyse.  

 

2.3.3 Merkattitude 
 

Ook bij merkattitude kunnen we een factoranalyse toepassen om de drie items te herleiden tot 

een onderliggend construct. Dit construct zal opnieuw de verdere verwerking van de gegevens 

eenvoudiger maken omdat we dan slechts één item meer hebben in plaats van drie items.  

 

2.3.3.1 Eerste factoranalyse 
 

Bij het uitvoeren van deze factoranalyse (zie bijlage 11) hebben we de volgende drie items 

ingevoerd: positief/negatief ten opzichte van het merk (Positief), goed/slecht merk (Goed) en 

(on)aangenaam merk (Aangenaa). De aanduiding tussen haakjes verwijst opnieuw naar de 

benaming van de items in SPSS. We verwachten slechts één factor. Uit de ‘KMO en Bartlett’s 
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Test’ blijkt dat de factoranalyse zinvol is. De p-waarde bedraagt immers 0,000 wat kleiner is 

dan 0,05. Uit de tabel ‘Communalities’ kunnen we aflezen dat alle items een score hebben die 

hoger is dan 0,500. Op basis hiervan kunnen we de items behouden. We bekomen één factor 

die 78,50 % van de totale variantie verklaart. Bovendien laden alle items hoog op deze ene 

factor. We kunnen dus alle drie de items behouden en aan de hand van een 

betrouwbaarheidsanalyse nagaan of we deze items mogen samenvoegen tot een onderliggend 

construct. In de onderstaande tabel zijn de waarden van de items nog eens weergegeven. 

 

Item Communality Factor 1 
Positief/negatief ten opzichte van het merk 0,759 0,898 

Goed/slecht merk  0,806 0,889 

Aangenaam/onaangenaam merk 0,790 0,871 

 

Tabel 4.7: Resultaten factoranalyse merkattitude 

2.3.3.2 Betrouwbaarheidsanalyse 
 

De betrouwbaarheidsanalyse (zie bijlage 12) wordt uitgevoerd voor de volgende drie items: 

positief/negatief ten opzichte van het merk, goed/slecht merk en aangenaam/onaangenaam 

merk. We bekomen een Cronbach’s alfa van 0,86 wat ruim boven de minimumvereiste van 

0,60 ligt. Bovendien kunnen we de alfa niet verbeteren door een item weg te laten. We mogen 

bijgevolg op basis van deze drie items een construct vormen. 

 

2.3.3.3 Berekenen van het construct 
 

Het onderliggend construct voor merkattitude wordt als volgt berekend: 

 Attitude = (positief + goed + aangenaa) / 3 

We zullen in de verdere verwerking opnieuw van dit construct gebruik maken en niet meer 

werken met de drie items afzonderlijk. 

 

2.3.4 Aankoopintentie 
 

Tot slot zullen we ook voor aankoopintentie gebruik maken van een factoranalyse om de 

verschillende items te herleiden tot een onderliggend construct (zie bijlage 11). 
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Aankoopintentie werd gemeten aan de hand van de volgende drie items: goed idee om het 

merk te kopen (Goedidee), waarschijnlijk dat ik het merk koop (Waarschi), mogelijk dat ik 

ooit het merk koop (Ooit). De termen tussen haakjes verwijzen opnieuw naar de afkortingen 

gebruikt voor de items in SPSS.  

 

2.3.4.1 Eerste factoranalyse 
 

Uit de ‘KMO en Bartlett’s Test’ blijkt dat de factoranalyse zinvol is. De p-waarde is immers 

kleiner dan 0,05. Uit de tabel ‘Communalities’ kunnen we aflezen dat alle items een score 

hebben die hoger is dan 0,500. Op basis hiervan kunnen we de items behouden. We bekomen 

één factor die 74,90 % van de totale variantie verklaart. Bovendien laden alle items hoog op 

deze ene factor. We kunnen dus alle drie de items behouden en aan de hand van een 

betrouwbaarheidsanalyse nagaan of we deze items mogen samenvoegen tot een onderliggend 

construct. In de onderstaande tabel zijn de waarden van de items nog eens weergegeven. 

 

Item Communality Factor 1 
Goed idee om het merk te kopen 0,782 0,884 

Waarschijnlijk dat ik het merk koop 0,773 0,879 

Mogelijk dat ik ooit het merk koop 0,692 0,832 

 

Tabel 4.8: Resultaten factoranalyse aankoopintentie 

2.3.4.2 Betrouwbaarheidsanalyse 
 

De betrouwbaarheidsanalyse (zie bijlage 12)wordt uitgevoerd voor de volgende drie items: 

goed idee om het merk te kopen, waarschijnlijk dat ik het merk koop en mogelijk dat ik ooit 

het merk koop. We bekomen een Cronbach’s alfa van 0,83 wat ruim boven de 

minimumvereiste van 0,60 ligt. Bovendien kunnen we de alfa niet verbeteren door een item 

weg te laten. We mogen bijgevolg op basis van deze drie items een construct intentie vormen. 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyses voor 

merkattitude en aankoopintentie nog eens weergegeven. 
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Construct Cronbach’s alpha 
Attitude 0,86 

Intentie 0,83 

 

Tabel 4.9: Resultaten betrouwbaarheidsanalyses merkattitude en aankoopintentie 

2.3.4.3 Berekenen van het construct 
 

Het onderliggend construct voor aankoopintentie wordt als volgt berekend: 

 Intentie = (goedidee + waarschi + ooit) / 3 

We zullen in de verdere verwerking opnieuw van dit construct gebruik maken en niet meer 

werken met de drie items afzonderlijk. 

 

2.4 Clusteranalyse 
 

Om de hypothesen met betrekking op promotie en preventie te kunnen testen is het 

noodzakelijk dat we op de twee constructen nog een clusteranalyse toepassen (zie bijlage 13). 

Tot nu toe hebben we immers enkel een assenstelsel waarin de respondenten zich kunnen 

bevinden met promotie en preventie als de twee assen. Respondenten kunnen binnen dit 

stelsel dan hoog of laag scoren op de promotiedimensie en hoog of laag scoren op de 

preventiedimensie. Zo bekomen we vier kwadranten. Via de clusteranalyse kunnen we de 

respondenten nu onderverdelen in groepen die zich binnen dit stelsel bevinden om zo tot de 

promotie en de preventiegroep te komen. De promotiegroep zal bestaan uit respondenten die 

hoog scoren op promotie en laag op preventie. De preventiegroep zal daarentegen bestaan uit 

respondenten die hoog scoren op preventie en laag op promotie.  

 

Eerst passen we de hiërarchische clusteranalyse toe, via Analyze > Classify > Hierarchical 

Cluster. Daarna veranderen we de naam van de output van deze clusteranalyse in cluster_ (in 

de variable view). We moeten ook de data aggregeren via Data > Aggregate, met als break 

variable cluster_ en als aggregate variables promotie en preventie. In de bekomen file is het 

noodzakelijk de missings te verwijderen. We hebben hier echter geen missing values. Tot slot 

kunnen we de K-means clustermethode doorvoeren via Analyze > Classify > K-means cluster. 

Daarvoor gebruiken we de output van de hiërarchische clusteranalyse. Als resultaat bekomen 

we 4 clusters. Uit de ANOVA-tabel kunnen we afleiden dat er zowel voor promotie als voor 

preventie significante verschillen zijn tussen de groepen. Dit is noodzakelijk om een zinvolle 
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clusteranalyse te bekomen. In de onderstaande tabel zijn de vier clusters weergegeven met 

hun coördinaten in het stelsel en het aantal respondenten per cluster.  

 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Preventie 4,18 2,30 5,98 6,48 

Promotie 6,33 5,99 5,81 7,52 

Aantal respondenten 91 34 51 40 

 

Tabel 4.10: Resultaten clusteranalyse 

 

In onderstaande figuur vinden we de vier clusters ook nog eens terug in het assenstelsel. 

 

                                                                 Promotie 
       1 
 
       2 
 
       3 
 
                                   1        2       3        4      5       6       7        Preventie 
      
       5 
 
       6 
 
       7   
  

Figuur 4.1: Clusteranalyse  

 

Voor promotie lijkt het duidelijk dat cluster 2 de promotiegerichte individuen weerspiegelt. 

Deze groep scoort immers laag op preventie en hoog op promotie. Voor preventie is de keuze 

minder voor de hand liggend. Om duidelijk preventiegerichte individuen te hebben, zouden 

we een groep moeten hebben die laag scoort op promotie en hoog op preventie. De overige 

drie clusters scoren echter alledrie redelijk hoog op promotie en preventie. Cluster 3 voldoet 

echter het meest aan onze eisen. Deze cluster scoort immers het laagst op promotie en nog 

steeds hoog op preventie. De resultaten zullen echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd 

moeten worden omdat we geen duidelijke preventiegroep hebben. In de verdere analyse zal er 

1 

2 3 

4 
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toch gewerkt worden met cluster 2 als promotiegerichte individuen en met cluster 3 als 

preventiegerichte individuen. 

 

3 TESTEN VAN DE HYPOTHESEN 

 

In wat volgt zullen de gestelde hypothesen systematisch overlopen en getest worden. Er wordt 

hierbij gebruik gemaakt van de constructen en clusters die hierboven berekend werden. In ons 

onderzoek konden we geen gebruik maken van een full factorial design. Dit zou er als volgt 

uitgezien hebben: ervaring (0, voor, na) X reclame (0, voor, na). In dat geval zouden we 

negen condities moeten testen. Er zijn echter een aantal combinaties die voor ons niet 

interessant of niet mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld geen ervaring met geen reclame. We 

kunnen dus geen gebruik maken van een full factorial design en zullen bijgevolg geen 

hoofdeffecten en interactie-effecten berekenen aan de hand van One-way ANOVA’s en 

kruistabellen.  

 

We zullen echter wel gebruik maken van de Independent T-test of de onafhankelijke T-test. 

Ons doel is immers om twee gemiddelden te vergelijken en na te gaan of ze statistisch van 

elkaar afwijken. Bovendien hebben we te maken met twee onafhankelijke steekproeven en 

zijn de afhankelijke variabelen (attitude, intentie, …) van een interval/ratio meetniveau. Om 

de verschillende deelgroepen te kunnen vergelijken, hebben we een variabele ‘Code’ 

toegevoegd aan de dataset die een code van 1 tot 7 toekent aan de zeven deelgroepen. Deze 

variabele ‘Code’ zal dan bij de T-test gebruikt worden als onafhankelijke variabele 

waartussen men de verschillen wenst te kennen.  Indien er meerdere deelgroepen 

samengenomen moeten worden voor een analyse, zullen we een variabele ‘Code2’, ‘Code3’, 

… invoeren die dan bij de T-test als onafhankelijke variabelen gebruikt worden. Alle 

hypothesen kunnen aan de hand van deze onafhankelijke T-testen getest worden. De 

hypothesen bij de onafhankelijk T-test zijn:    

H0: De gemiddelden zijn niet significant verschillend van elkaar. 

  H1: De gemiddelden zijn significant verschillend van elkaar.  

Indien de p-waarde kleiner is dan 0,05 (gemeten op het 95 % betrouwbaarheidsniveau) kan H0 

verworpen worden en zijn de gemiddelden significant verschillend van elkaar. Voor 

merkattitude en aankoopintentie wordt er gebruik gemaakt van de constructen attitude en 

intentie zoals deze hiervoor beschreven en berekend zijn. 
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Hypothese 1: Reclame heeft een effect voor en na ervaring in termen van merkattitude 

en aankoopintentie. Bovendien zal reclame een framing effect hebben op ervaring in 

termen van items die aan de reclame gerelateerd zijn, zoals fruitig, gezond, verfrissend 

en positieve gevoelens ten opzichte van het merk. 

 

Indien deze hypothese geldt, zal de merkattitude en aankoopintentie van de groepen die zowel 

te maken kregen met reclame als ervaring groter zijn dan de merkattitude en aankoopintentie 

van de groep die enkel blootgesteld werd aan ervaring. Bovendien verwachten we op basis 

van de literatuur ook een framing effect van reclame op ervaring (zowel voor als na) wat de 

items fruitig, verfrissend, gezond en positieve gevoelens ten opzichte van het merk betreft. 

Deze items weerspiegelen immers elementen die voorkomen in één van de reclames of die 

door de reclame opgeroepen kunnen worden. Indien er een framing effect van reclame op 

ervaring is, zullen deze items dan ook door de respondenten gunstiger beoordeeld worden. Ze 

zijn er dan immers van overtuigd dat de limonade gezonder, fruitiger, … is ondanks dat ze 

dezelfde limonade proeven als de groep die geen reclame te zien kreeg. Reclame heeft dan 

voor een effect gezorgd en een kader in de geest van de consument gevormd waarbinnen het 

product en het gebruiken van het product geplaatst wordt.  

 

Om deze hypothese te onderzoeken gaan we de gemiddelden van de volgende items en de 

volgende groepen via een onafhankelijke T-test met elkaar vergelijken: 

 

Items Groepen 
Attitude  Ervaring versus Ervaring + Emotioneel (1) 

Intentie Ervaring versus Ervaring + Rationeel (2) 

Fruitig Ervaring versus Emotioneel + Ervaring (3) 

Gezond Ervaring versus Rationeel + Ervaring (4) 

Verfrissend Ervaring versus Ervaring + Reclame (5) 

Positieve gevoelens Ervaring versus Reclame + Ervaring (6) 

 

Tabel 4.11: Items en deelgroepen 

 

De laatste twee relaties worden eveneens in de analyse opgenomen om na te gaan of de 

hypothese ook geldt ongeacht het type reclame. Relatie (5) wordt gevormd door relatie (1) en 



 80 
 
 

(2) samen te nemen en relatie (6) ontstaat door relatie (3) en (4) samen te nemen. Voor de 

verwerking wordt hier een nieuwe variabele ‘Code2’ aan de database in SPSS toegevoegd. 

Deze code benoemt ervaring + rationeel en ervaring + emotioneel in één groep en ook 

rationeel + ervaring en emotioneel + ervaring in één groep. In de T-test wordt dan voor de 

laatste twee relaties deze variabele ‘Code2’ als onafhankelijke variabele ingevoerd. In de 

onderstaande tabel worden de resultaten van de T-test gegeven (zie bijlage 14). Indien de p-

waarde kleiner is dan 0,05 zijn de gemiddelden significant verschillend van elkaar (op het 95 

% betrouwbaarheidsniveau). Per item worden er twee gemiddelden en een p-waarde gegeven. 

Het eerste gemiddelde weerspiegelt de gemiddelde waarde van het item voor de groep met 

enkel ervaring. Het tweede gemiddelde weerspiegelt de gemiddelde waarde van het item in de 

groep waarmee enkel ervaring vergeleken wordt. 

 
 
 

  

Ervaring 

versus 

Ervaring+ 

Emotioneel 

Ervaring 

versus 

Ervaring+ 

Rationeel 

Ervaring 

versus 

Emotioneel+ 

Ervaring 

Ervaring 

versus 

Rationeel+ 

Ervaring 

Ervaring 

versus 

Ervaring+ 

Reclame 

Ervaring 

versus 

Reclame+ 

Ervaring 

Gem 1 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 

Gem 2 4,40 3,73 4,61 4,76 4,05 4,68 Attitude 
p-

waarde 
0,003 0,438 0,000 0,000 0,038 0,000 

Gem 1 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

Gem 2 3,58 3,11 3,90 3,98 3,33 3,94 Intentie 
p-

waarde 
0,042 0,601 0,004 0,002 0,186 0,001 

Gem 1 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Gem 2 4,53 4,33 5,07 4,83 4,43 4,95 Fruitig 
p-

waarde 
0,359 0,640 0,028 0,079 0,426 0,016 

Gem 1 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

Gem 2 3,57 3,70 3,53 3,87 3,63 3,70 Gezond 
p-

waarde 
0,359 0,214 0,496 0,087 0,215 0,184 

Gem 1 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 Verfris-

send Gem 2 4,23 4,15 5,20 4,70 4,19 4,95 
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p-

waarde 
0,858 0,990 0,005 0,170 0,921 0,013 

Gem 1 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Gem 2 4,20 3,97 4,23 4,47 4,08 4,35 
Positieve 

Gevoe-

lens p-

waarde 
0,711 0,793 0,641 0,230 0,956 0,320 

 

Tabel 4.12: Resultaten hypothese 1 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat hypothese 1 gedeeltelijk bevestigd wordt. We 

bekomen immers de volgende resultaten: 

• Een emotionele reclame na een ervaring heeft een positief effect op de merkattitude en 

de aankoopintentie. Er kan echter geen framing effect vastgesteld worden voor de 

items fruitig, gezond, verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte van het merk. 

Voor het item gezond is dit logisch aangezien er in de emotionele reclame niet 

ingegaan wordt op het gezondheidsaspect. 

• Een rationele reclame na ervaring heeft geen effect. Dit resultaat zou echter verklaard 

kunnen worden door hypothese 2. Indien deze hypothese immers geldt, zal een 

rationele reclame na ervaring tot een negatievere attitude en intentie leiden dan een 

emotionele reclame na ervaring. Indien ervaring + rationeel dan negatiever is en 

vergeleken wordt met ervaring, lijkt het logisch dat er geen verschil is of een kleiner 

verschil dan bij ervaring + emotioneel.  

• Een emotionele reclame voor ervaring heeft een positief effect op merkattitude en 

aankoopintentie. Bovendien kan er ook een framing effect vastgesteld worden voor de 

items fruitig en verfrissend. Dit houdt in dat wanneer consumenten blootgesteld 

worden aan een emotionele reclame voor ervaring, ze ervan overtuigd zijn dat de 

limonade fruitiger en meer verfrissend is, dan wanneer ze de limonade enkel kennen 

uit ervaring. Voor de items gezond en positieve gevoelens werd er echter geen framing 

effect vastgesteld. Voor gezond is dit logisch want het is in de rationele reclame dat de 

nadruk gelegd wordt op het gezondheidsaspect van de limonade en niet in de 

emotionele reclame. 

• Een rationele reclame voor ervaring heeft een positief effect op merkattitude en 

aankoopintentie. Voor de items fruitig, gezond, verfrissend en positieve gevoelens ten 

opzichte van het merk kan er echter geen framing effect vastgesteld worden.  
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• Reclame na ervaring (ongeacht of deze reclame rationeel of emotioneel is) heeft een 

positief effect op de merkattitude. Voor aankoopintentie, fruitig, gezond, verfrissend 

en positieve gevoelens ten opzichte van het merk kunnen er echter geen effecten 

vastgesteld worden. Dit kan opnieuw verklaard worden door het negatieve effect van 

een rationele reclame na ervaring indien hypothese 2 geldt. 

• Reclame voor ervaring heeft een positief effect op merkattitude en aankoopintentie.  

Bovendien kan er ook een framing effect van reclame op ervaring vastgesteld worden 

voor de items fruitig en verfrissend. Dit wordt echter, zoals hierboven aangetoond, 

voornamelijk verklaard door het effect van een emotionele reclame op ervaring en in 

mindere mate door het effect van een rationele reclame op ervaring. Voor gezond en 

positieve gevoelens ten opzichte van het merk wordt er opnieuw geen effect 

waargenomen. 

 

Hypothese 1 wordt gedeeltelijk bevestigd. Reclame heeft een effect zowel voor als na 

ervaring maar niet voor alle items en niet evenredig voor een emotionele en rationele reclame.  

 

Hypothese 2: Een rationele reclame na ervaring leidt tot een slechtere merkattitude en        

aankoopintentie dan een emotionele reclame na een ervaring. Bovendien        

verwachten we een negatief framing effect van een rationele reclame na ervaring in 

vergelijking met een emotionele reclame na ervaring in termen van beweringen die in de 

reclames gemaakt worden. 

 

We verwachten dat, indien hypothese 2 geldt, een rationele reclame na ervaring tot een meer 

negatieve merkattitude en aankoopintentie zal leiden dan een emotionele reclame na ervaring. 

Bovendien verwachten we ook een negatief framing effect van een rationele reclame op 

ervaring wanneer deze na de ervaring getoond wordt in termen van de items fruitig, gezond, 

verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte van het merk. Op basis van de literatuur 

verwachten we immers dat de respondenten kritisch zullen staan ten opzichte van beweringen 

gemaakt in een rationele reclame na ervaring wanneer deze licht overdreven zijn. Ze zullen 

hun ervaring dan als meer betrouwbaar zien en de beweringen gemaakt in de reclame als 

ongeloofwaardig beschouwen.  
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van ons onderzoek (zie bijlage 15). 

Daarbij hebben we het gemiddelde van de groep ervaring + rationeel vergeleken met het 

gemiddelde van de groep ervaring + emotioneel. Indien we een p-waarde kleiner dan 0,05 

aantreffen, zijn er significante verschillen tussen beide gemiddelden voor dat item. In de tabel 

wordt met ‘Gem 1’ verwezen naar de gemiddelde waarde van dat item voor de groep ervaring 

+ rationeel. ‘Gem 2’ verwijst naar de gemiddelde waarde van dat item voor de groep ervaring 

+ emotioneel. 

 

Ervaring + rationeel versus Ervaring + Emotioneel 

Gem 1 3,73 Gem 1 3,70 

Gem 2 4,40 Gem 2 3,57 Attitude 

p-waarde 0,032 

Gezond 

p-waarde 0,682 

Gem 1 3,11 Gem 1 4,15 

Gem 2 3,58 Gem 2 4,23 Intentie 

p-waarde 0,232 

Verfrissend 

p-waarde 0,838 

Gem 1 4,33 Gem 1 3,97 

Gem 2 4,53 Gem 2 4,20 Fruitig 

p-waarde 0,652 

Positieve 

Gevoelens 
p-waarde 0,499 

 

Tabel 4.13: Resultaten hypothese 2 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat hypothese 2 gedeeltelijk bevestigd wordt. We 

bekomen immers de volgende resultaten: 

• Een rationele reclame na ervaring heeft een negatief effect op merkattitude. Er is een 

significant lagere attitude bij een rationele reclame na ervaring in vergelijking met een 

emotionele reclame na ervaring. Wanneer respondenten dus een rationele reclame na 

ervaring te zien krijgen, vormen ze een negatievere attitude ten opzichte van het merk 

en het product. Dit negatief effect vinden we echter niet terug bij de aankoopintentie.  

• Er wordt geen negatief framing effect vastgesteld voor een rationele reclame na 

ervaring. Er zijn immers geen significante verschillen wat de items fruitig, gezond, 

verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte van het merk betreft. Respondenten 

hebben dus wel de neiging kritisch te staan ten opzichte van de reclame wat resulteert 
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in een lagere attitude. Dit beïnvloedt echter niet de aankoopintentie en zorgt ook niet 

voor een negatieve kadering in de geest van de consument. 

 

Hypothese 2 wordt gedeeltelijk bevestigd. We vinden een negatief effect van een rationele 

reclame na ervaring op merkattitude. Op de andere items vinden we echter geen effect. 

 

Hypothese 3: Wanneer de subjecten onderworpen worden aan reclame voor ervaring         

zullen de merkattitude en aankoopintentie groter zijn dan wanneer ze onderworpen 

worden aan ervaring voor reclame, indien deze reclame zonder tijdsinterval volgt op de 

ervaring. Bovendien verwachten we een positief framing effect van reclame voor 

ervaring in vergelijking met reclame na ervaring wat de items betreft die in de reclame 

vermeld worden. 

 

Op basis van de literatuur verwachten we dat reclame voor ervaring een grotere impact zal 

hebben op consumenten dan reclame na ervaring. We voorspellen dus een positievere 

merkattitude, aankoopintentie en een positief framing effect voor de items fruitig, gezond, 

verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte van het merk voor de groepen reclame voor 

ervaring.  

 

In onderstaand tabel zijn de resultaten van de T-test weergegeven (zie bijlage 16). Het eerste 

gemiddelde verwijst telkens naar de groep reclame voor ervaring en het tweede gemiddelde 

verwijst naar de groep ervaring voor reclame. Indien het eerste gemiddelde hoger is dan het 

tweede en we bovendien een p-waarde kleiner dan 0,05 aantreffen voor elk item, is onze 

hypothese bevestigd. Voor de laatste relatie gebruiken we opnieuw de variabele ‘Code2’ als 

onafhankelijke variabele in de T-test. 

 

  

Rationeel + 

Ervaring versus 

Ervaring + 

Rationeel 

Emotioneel + 

Ervaring versus 

Ervaring + 

Emotioneel 

Reclame + 

Ervaring versus 

Ervaring + 

Reclame 

Gem 1 4,76 4,61 4,68 

Gem 2 3,73 4,40 4,05 Attitude 

p-waarde 0,001 0,421 0,002 
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Gem 1 3,98 3,90 3,94 

Gem 2 3,11 3,58 3,33 Intentie 

p-waarde 0,031 0,381 0,026 

Gem 1 4,83 5,07 4,95 

Gem 2 4,33 4,53 4,43 Fruitig 

p-waarde 0,213 0,203 0,070 

Gem 1 3,87 3,53 3,70 

Gem 2 3,70 3,57 3,63 Gezond 

p-waarde 0,634 0,921 0,789 

Gem 1 4,70 5,20 4,95 

Gem 2 4,15 4,23 4,19 Verfrissend 

p-waarde 0,130 0,013 0,004 

Gem 1 4,47 4,23 4,35 

Gem 2 3,97 4,20 4,08 
Positieve 

Gevoelens 
p-waarde 0,103 0,924 0,239 

 

Tabel 4.14: Resultaten hypothese 3 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat hypothese 3 gedeeltelijk bevestigd wordt. We 

bekomen immers de volgende resultaten: 

• Wanneer een rationele reclame getoond wordt voor een ervaring in plaats van na een 

ervaring vinden we een positief effect op merkattitude en aankoopintentie. Dit kan 

echter gedeeltelijk verklaard worden door het negatieve effect dat een rationele 

reclame na ervaring heeft op de merkattitude (Hypothese 2). We vinden echter geen 

framing effect terug op de items fruitig, gezond, verfrissend en positieve gevoelens ten 

opzichte van het merk.  

• Er kan geen effect van de volgorde van reclame en ervaring op merkattitude en 

aankoopintentie teruggevonden worden voor een emotionele reclame. Er is echter wel 

een positief framing effect op het item verfrissend indien de emotionele reclame voor 

de ervaring getoond wordt en niet na de ervaring. Voor de andere items kan er geen 

framing effect vastgesteld worden. 

• Indien we de volgorde van reclame en ervaring in het algemeen beschouwen (zonder 

de opsplitsing tussen emotioneel en rationeel) stellen we een positief effect op 
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merkattitude en aankoopintentie vast indien de reclame voor de ervaring getoond 

wordt. Bovendien vinden we ook een positief framing effect van reclame voor in 

plaats van na ervaring terug voor het item verfrissend. Bij de overige items kunnen we 

geen framing effect vaststellen. 

 

Hypothese 3 wordt gedeeltelijk bevestigd. Zowel bij een rationele reclame als bij reclame in 

het algemeen vinden we een positief effect op merkattitude en aankoopintentie indien de 

reclame voor en niet na de ervaring getoond wordt. Bovendien vinden we bij de emotionele 

reclame en bij reclame in het algemeen een positief framing effect op het item verfrissend 

indien de reclame voor de ervaring getoond wordt. 

 

Hypothese 4a: Een emotionele reclame leidt tot een positievere merkattitude en          

aankoopintentie voor promotiegerichte individuen dan voor preventiegerichte 

individuen.  

 

In wat volgt zullen we nagaan wat de impact is van de regulatory focus op de merkattitude en 

de aankoopintentie in combinatie met het type reclame waaraan de respondenten blootgesteld 

zijn. Zoals eerder vermeld zullen we voor de promotiegerichte individuen cluster 2 gebruiken 

en voor de preventiegerichte individuen cluster 3. We moeten de resultaten echter met grote 

voorzichtigheid interpreteren, omdat reeds uit de factoranalyse bleek dat we geen duidelijk 

onderscheid kunnen maken tussen promotie en preventie in onze steekproef. Bovendien bleek 

ook uit de clusteranalyse dat er een duidelijke promotiegroep is, maar er voor preventie geen 

duidelijke groep respondenten voorhanden is.  

 

Indien deze hypothese geldt, verwachten we dat promotiegerichte individuen een positievere 

merkattitude en aankoopintentie zullen vertonen na het zien van een emotionele reclame dan 

preventiegerichte individuen. In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de T-test 

weergegeven (zie bijlage 17). Het eerste gemiddelde weerspiegelt de gemiddelde waarde voor 

de promotiegerichte individuen en het tweede gemiddelde verwijst naar de gemiddelde 

waarde van de preventiegerichte individuen.   
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Promotie versus 

preventie voor 

emotioneel 

Gem 1 3,89 

Gem 2 4,89 Attitude 

p-waarde 0,265 

Gem 1 3,28 

Gem 2 3,00 Intentie 

p-waarde 0,753 

 

Tabel 4.15: Resultaten hypothese 4a 

 

Hypothese 4a wordt niet bevestigd door ons onderzoek. We bekomen immers de volgende 

resultaten: 

• We vinden geen effect terug van de regulatory focus op merkattitude en 

aankoopintentie wanneer de respondenten blootgesteld worden aan een emotionele 

reclame. 

• Zoals eerder vermeld is het echter mogelijk dat dit resultaat te wijten is aan de slechte 

opsplitsing tussen promotie en preventie in ons onderzoek. We hebben immers 

respondenten die hoog scoren op promotie en laag op preventie, maar  geen 

respondenten die hoog scoren op preventie en laag op promotie. We vinden in onze 

steekproef dus geen duidelijk preventiegerichte individuen. Bovendien is onze initiële 

opsplitsing tussen een promotiedimensie en een preventiedimensie al niet zeer 

betrouwbaar. Bij de factoranalyse hadden we immers te lage waarden bij de 

‘Communalities’. Dit alles biedt mogelijk een verklaring voor het niet terugvinden van 

een verschil tussen promotie en preventie. De groepen verschillen immers niet genoeg 

van elkaar. 

 

Hypothese 4a wordt niet bevestigd. We vinden geen effect van de regulatory focus op 

merkattitude en aankoopintentie indien de respondenten worden blootgesteld aan een 

emotionele reclame. 
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Hypothese 4b: Een rationele reclame leidt tot een positievere merkattitude en          

aankoopintentie voor preventiegerichte individuen dan voor promotiegerichte 

individuen.  

 

Indien deze hypothese geldt, verwachten we dat promotiegerichte individuen een positievere 

merkattitude en aankoopintentie zullen vertonen na het zien van een emotionele reclame dan 

preventiegerichte individuen. In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de T-test 

weergegeven (zie bijlage 17). Het eerste gemiddelde weerspiegelt de gemiddelde waarde voor 

de promotiegerichte individuen en het tweede gemiddelde verwijst naar de gemiddelde 

waarde van de preventiegerichte individuen.   

 

  

Promotie versus 

preventie voor 

rationeel 

Gem 1 4,61 

Gem 2 4,33 Attitude 

p-waarde 0,635 

Gem 1 3,94 

Gem 2 4,07 Intentie 

p-waarde 0,852 

 

Tabel 4.16: Resultaten hypothese 4b 

 

Hypothese 4b wordt niet bevestigd door ons onderzoek. We bekomen immers de volgende 

resultaten: 

• We vinden geen effect terug van de regulatory focus op merkattitude en 

aankoopintentie wanneer de respondenten blootgesteld worden aan een rationele 

reclame. 

• Zoals eerder vermeld is het echter opnieuw mogelijk dat dit resultaat te wijten is aan 

de slechte opsplitsing tussen promotie en preventie in ons onderzoek. We hebben 

immers respondenten die hoog scoren op promotie en laag op preventie, maar  geen 

respondenten die hoog scoren op preventie en laag op promotie. We vinden in onze 



 89 
 
 

steekproef dus geen duidelijk preventiegerichte individuen. Bovendien is onze initiële 

opsplitsing tussen een promotiedimensie en een preventiedimensie al niet zeer 

betrouwbaar. Dit alles biedt mogelijk een verklaring voor het niet terugvinden van een 

verschil tussen promotie en preventie. De groepen verschillen immers niet genoeg van 

elkaar. 

 

Hypothese 4b wordt niet bevestigd. We vinden geen effect van de regulatory focus op 

merkattitude en aankoopintentie indien de respondenten worden blootgesteld aan een 

rationele reclame. 

 

Hypothese 4c: Bij promotiegerichte individuen zullen de merkattitude en 

aankoopintentie, groter zijn na blootstelling aan een emotionele reclame dan na 

blootstelling aan een rationele reclame. 

 

Indien hypothese 4c geldig is, zullen we een positievere merkattitude en aankoopintentie voor 

promotiegerichte individuen aantreffen indien ze blootgesteld worden aan een emotionele 

reclame in vergelijking met blootstelling aan een rationele reclame. In de onderstaande tabel 

vinden we de uitkomsten van de onafhankelijke T-test terug (zie bijlage 17). Het eerste 

gemiddelde komt overeen met de gemiddelde waarde voor een emotionele reclame, terwijl het 

tweede gemiddelde verwijst naar de gemiddelde waarde voor een rationele reclame.  

 

  

Emotioneel versus 

rationeel voor 

promotie  

Gem 1 3,89 

Gem 2 4,61 Attitude 

p-waarde 0,370 

Gem 1 3,28 

Gem 2 3,94 Intentie 

p-waarde 0,428 

 

Tabel 4.17: Resultaten hypothese 4c 
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Hypothese 4c wordt niet bevestigd. We bekomen immers de volgende resultaten: 

• We stellen geen effect bij promotiegericht individuen vast van het type reclame op 

merkattitude en aankoopintentie. De gemiddelde waarden van merkattitude en 

aankoopintentie verschillen immers niet significant van elkaar voor de 

promotiegerichte individuen die een emotionele of rationele reclame gezien hebben. 

• Zoals eerder vermeld kan dit resultaat te wijten zijn aan onze steekproef. Hoewel we 

een redelijk duidelijke promotiegroep kunnen onderscheiden, is onze initiële 

factoranalyse weinig betrouwbaar.  

 

Hypothese 4c wordt niet bevestigd. We stellen immers geen effect vast van het type van 

reclame op promotiegerichte individuen.  

 

Hypothese 4d: Bij preventiegerichte individuen zullen merkattitude en aankoopintentie,                      

groter zijn na blootstelling aan een rationele reclame dan na blootstelling                      

aan een emotionele reclame.  

 

Indien hypothese 4d geldig is, zullen we een positievere merkattitude en aankoopintentie voor 

preventiegerichte individuen aantreffen indien ze blootgesteld worden aan een rationele 

reclame in vergelijking met blootstelling aan een emotionele reclame. In de onderstaande 

tabel vinden we de uitkomsten van de onafhankelijke T-test terug (zie bijlage 17). Het eerste 

gemiddelde komt overeen met de gemiddelde waarde voor een emotionele reclame, terwijl het 

tweede gemiddelde verwijst naar de gemiddelde waarde voor een rationele reclame.  

 

 

 

 

  

Emotioneel versus 

rationeel voor 

preventie 

Gem 1 4,89 

Gem 2 4,33 Attitude 

p-waarde 0,370 
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Gem 1 3,00 

Gem 2 4,07 Intentie 

p-waarde 0,155 

 

Tabel 4.18: Resultaten hypothese 4d 

 

Hypothese 4d wordt niet bevestigd. We bekomen immers de volgende resultaten: 

• We stellen geen effect bij preventiegericht individuen vast van het type reclame op 

merkattitude en aankoopintentie. De gemiddelde waarden van merkattitude en 

aankoopintentie verschillen immers niet significant van elkaar voor de 

preventiegerichte individuen die een emotionele of rationele reclame gezien hebben. 

• Zoals eerder vermeld kan dit resultaat te wijten zijn aan onze steekproef. Onze initiële 

factoranalyse is immers weinig betrouwbaar. Bovendien konden we bij de 

clusteranalyse geen duidelijke groep preventiegerichte individuen onderscheiden. Dit 

kan dan ook de oorzaak zijn van het uitblijven van een effect van het type van reclame 

op preventiegerichte individuen. 

 

Hypothese 4d wordt niet bevestigd. We stellen immers geen effect vast van het type van 

reclame op preventiegerichte individuen. 

 

4 TESTEN VAN ANDERE RELATIES DAN DE HYPOTHESEN  
 

In wat volgt zullen we nog enkele andere relaties onderzoeken die echter niet in een 

hypothese geformuleerd zijn. De reden hiervoor is dat we geen onderbouwing in de literatuur 

konden vinden. We kunnen dus geen uitspraak doen over de mogelijke uitkomst van het 

statistisch onderzoek. Voor alle relaties maken we opnieuw gebruik van een onafhankelijke T-

test. We wensen immers opnieuw de gemiddelden van twee onafhankelijke steekproeven met 

elkaar te vergelijken. Bovendien is de afhankelijke variabele van interval/ratio meetniveau. 

 

Wat is het effect van het type van reclame indien de reclame voor de ervaring getoond 

wordt? 

 

In hypothese 2 hebben we reeds het effect van het type reclame onderzocht, indien deze 

reclame na de ervaring getoond werd. Hier gaan we echter de omgekeerde relatie 
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onderzoeken, zijnde het effect van het type reclame indien de reclame voor de ervaring 

getoond wordt. We vergelijken hiervoor de gemiddelde waarden van de groep rationeel + 

ervaring met de gemiddelde waarden van de groep emotioneel + ervaring voor de items 

merkattitude, aankoopintentie, fruitig, gezond, verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte 

van het merk. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de onafhankelijke T-test 

weergegeven (zie bijlage 18). Het eerste gemiddelde weerspiegelt de gemiddelde waarde voor 

dat item voor de groep rationeel + ervaring, terwijl het tweede gemiddelde de groep 

emotioneel + ervaring weerspiegelt.  

 

  
Rationeel + Ervaring versus 

Emotioneel + Ervaring 

Gem 1 4,76 

Gem 2 4,61 Attitude 

p-waarde 0,545 

Gem 1 3,98 

Gem 2 3,90 Intentie 

p-waarde 0,835 

Gem 1 4,83 

Gem 2 5,07 Fruitig 

p-waarde 0,522 

Gem 1 3,87 

Gem 2 3,53 Gezond 

p-waarde 0,375 

Gem 1 4,47 

Gem 2 4,23 Verfrissend 

p-waarde 0,453 

Gem 1 4,70 

Gem 2 5,20 Positieve Gevoelens 

p-waarde 0,136 

 

Tabel 4.19: Resultaten type reclame voor ervaring 
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Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat het type van reclame geen effect heeft op 

merkattitude, aankoopintentie en enkele items die framing effecten meten, indien deze 

reclame voor de ervaring getoond wordt aan de respondenten. We vinden immers nergens een 

p-waarde die kleiner is dan 0,05 en hebben dus geen significante verschillen tussen beide 

groepen. 

 

We stellen geen effect vast van het type van reclame op merkattitude en aankoopintentie 

indien de reclame voor ervaring getoond wordt. Bovendien stellen we evenmin een framing 

effect vast van het type van reclame op ervaring indien deze reclame voor ervaring komt. 

 

Kunnen we een effect vaststellen van een promotiefocus of preventiefocus op 

merkattitude en aankoopintentie indien de respondenten geconfronteerd worden met 

een type van reclame in combinatie met ervaring? 

 

In hypothese 4a en 4b onderzochten we reeds het effect van de regulatory focus van 

consumenten op merkattitude en aankoopintentie indien ze met een rationele of emotionele 

reclame geconfronteerd werden. Hier wordt er echter ook rekening gehouden met de factor 

ervaring. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de onafhankelijke T-test 

weergegeven (zie bijlage 18). Het eerste gemiddelde weerspiegelt steeds de gemiddelde 

waarde voor de promotiegerichte individuen. Het tweede gemiddelde weerspiegelt bijgevolg 

de gemiddelde waarde van de preventiegerichte individuen. 

 

 

 

  

Promotie 

versus 

preventie 

voor 

ervaring + 

rationeel 

Promotie 

versus 

preventie 

voor 

ervaring + 

emotioneel 

Promotie 

versus 

preventie 

voor 

emotioneel + 

ervaring 

Promotie 

versus 

preventie 

voor 

rationeel + 

ervaring 

Gem 1 3,27 4,80 4,61 5,00 

Gem 2 3,61 3,67 4,33 4,77 Attitude 

p-waarde 0,664 0,101 0,709 0,690 
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Gem 1 2,87 3,73 4,61 4,44 

Gem 2 3,28 4,00 4,58 4,23 Intentie 

p-waarde 0,731 0,772 0,981 0,754 

 

Tabel 4.20: Resultaten regulatory focus in combinatie met ervaring  

 

Uit de bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de regulatory focus geen effect heeft op 

merkattitude en aankoopintentie indien de respondenten blootgesteld worden aan een reclame 

in combinatie met ervaring. We vinden immers nergens een p-waarde die kleiner is dan 0,05 

en hebben dus geen significante verschillen tussen beide groepen. Opnieuw kunnen de 

resultaten echter te wijten zijn aan de weinig betrouwbare factoranalyse en de twijfelachtige 

uitkomst van de clusteranalyse.  

 

We hebben geen effect vastgesteld van de regulatory focus op merkattitude en 

aankoopintentie indien de respondenten geconfronteerd worden met een type van reclame in 

combinatie met ervaring. 

 

Kunnen we verschillen in merkattitude en aankoopintentie vaststellen voor 

promotiegerichte en preventiegerichte individuen indien deze geconfronteerd worden 

met een verschillend type van reclame voor of na ervaring? 

 

In hypothese 4c en 4d onderzochten we reeds het effect van het type van reclame op de 

merkattitude en aankoopintentie van promotiegerichte of preventiegerichte individuen. Hier 

wordt er echter opnieuw rekening gehouden met de factor ervaring. We gaan dus onderzoeken 

wat het effect is van het type van reclame in combinatie met ervaring op respondenten met 

een promotiefocus of een preventiefocus. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de 

onafhankelijke T-test weergegeven (zie bijlage 18). Het eerste gemiddelde weerspiegelt steeds 

de gemiddelde waarde voor de promotiegerichte individuen. Het tweede gemiddelde 

weerspiegelt bijgevolg de gemiddelde waarde van de preventiegerichte individuen. 
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Ervaring + 

Rationeel 

versus 

Ervaring + 

Emotioneel 

voor 

promotie 

Rationeel + 

Ervaring 

versus 

Emotioneel + 

Ervaring 

voor 

promotie 

Rationeel + 

Ervaring 

versus 

Emotioneel + 

Ervaring 

voor 

preventie 

Ervaring + 

Rationeel 

versus 

Ervaring + 

Emotioneel 

voor 

preventie 

Gem 1 4,80 5,00 4,77 3,67 

Gem 2 3,27 4,61 4,33 3,61 Attitude 

p-waarde 0,140 0,615 0,429 0,906 

Gem 1 3,73 4,44 4,23 4,00 

Gem 2 2,87 4,61 4,58 3,28 Intentie 

p-waarde 0,552 0,873 0,642 0,309 

 

Tabel 4.21: Resultaten ervaring in combinatie met regulatory focus 

 

Uit de bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat het type van reclame in combinatie met 

ervaring geen effect heeft op merkattitude en aankoopintentie van promotiegerichte of 

preventiegerichte individuen. We vinden immers nergens een p-waarde die kleiner is dan 0,05 

en hebben dus geen significante verschillen tussen beide groepen. Opnieuw kunnen de 

resultaten echter te wijten zijn aan de weinig betrouwbare factoranalyse en de twijfelachtige 

uitkomst van de clusteranalyse. 

 

We hebben geen effect vastgesteld van het type van reclame in combinatie met ervaring op 

promotiegerichte of preventiegerichte individuen in termen van merkattitude en 

aankoopintentie. 

 

Is er een effect van ervaring op reclame in termen van merkattitude en aankoopintentie? 

Kunnen we een framing effect vaststellen van ervaring op reclame in termen van de 

items fruitig, gezond, verfrissend en positieve gevoelens ten opzichte van het merk? 

 

In hypothese 1 hebben we reeds het effect gemeten van reclame voor en na ervaring op 

merkattitude, aankoopintentie en enkele items die framing effecten van reclame meten. Hier 
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gaan we echter nagaan wat het effect is van ervaring voor en na reclame op dezelfde items. In 

de onderstaande tabel zijn de resultaten van de T-test weergegeven (zie bijlage 18). Het eerste 

gemiddelde weerspiegelt telkens de gemiddelde waarde van de groepen die enkel aan reclame 

blootgesteld werden. Het tweede gemiddelde verwijst naar de gemiddelde waarde van dat 

item voor de groepen met reclame en ervaring.  

 

  

Emotioneel 

versus 

Emotioneel 

+ Ervaring 

Emotioneel 

versus 

Ervaring + 

Emotioneel 

Rationeel 

versus 

Rationeel + 

Ervaring 

Rationeel 

versus 

Ervaring + 

Rationeel 

Reclame 

versus 

Reclame + 

Ervaring 

Reclame 

versus 

Ervaring+ 

Reclame 

Gem 1 4,12 4,12 4,53 4,53 4,32 4,32 

Gem 2 4,61 4,40 4,76 3,73 4,68 4,05 Attitude  

p-waarde 0,081 0,339 0,362 0,009 0,053 0,199 

Gem 1 3,29 3,29 3,99 3,99 3,63 3,63 

Gem 2 3,90 3,58 3,98 3,11 3,94 3,33 Intentie 

p-waarde 0,084 0,396 0,973 0,015 0,204 0,227 

Gem 1 4,58 4,58 5,33 5,33 4,95 4,95 

Gem 2 5,07 4,53 4,83 4,33 4,95 4,43 Fruitig 

p-waarde 0,299 0,923 0,167 0,019 0,998 0,105 

Gem 1 3,97 3,97 5,37 5,37 4,66 4,66 

Gem 2 3,53 3,57 3,87 3,70 3,70 3,63 Gezond 

p-waarde 0,279 0,269 0,000 0,000 0,001 0,000 

Gem 1 4,32 4,32 4,23 4,23 4,28 4,28 

Gem 2 4,23 4,20 4,47 3,97 4,35 4,08 

Positieve 

Gevoe-

lens p-waarde 0,805 0,738 0,430 0,414 0,758 0,409 

Gem 1 4,77 4,77 4,63 4,63 4,70 4,70 

Gem 2 5,20 4,23 4,70 4,15 4,95 4,19 
Verfris-

send 
p-waarde 0,224 0,203 0,861 0,198 0,342 0,066 

 

Tabel 4.22: Resultaten effect van ervaring 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we de volgende resultaten afleiden: 

• We stellen een negatief framing effect vast van ervaring voor het item gezond bij de 

respondenten die een rationele reclame te zien kregen en bij reclame in het algemeen. 
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Dat dit effect niet voorkomt bij emotionele reclames is logisch omdat er in ons 

onderzoek in de emotionele reclame geen uitspraak over het gezondheidsaspect 

gedaan werd. In de rationele reclame werd er echter beweerd dat Lemmy zeer gezond 

was, veel vitamines bevatte, … De respondenten die enkel een reclame te zien kregen 

waren blijkbaar meer overtuigd van de gezondheid van Lemmy dan de groepen die 

Lemmy ook konden ervaren. Zoals we al eerder in de literatuur zagen, vertrouwen 

consumenten meer op hun eigen ervaring dan op de beweringen gemaakt in reclames. 

Ze ervaren Lemmy dus blijkbaar niet als gezond en dit biedt een mogelijke verklaring 

voor het negatief framing effect. Wat de andere items betreft vinden we nog een 

negatief framing effect voor het item fruitig bij een rationele reclame na ervaring. Dit 

kan verklaard worden door het feit dat respondenten kritisch kunnen staan ten opzichte 

van een product indien ze dit product eerst ervaren en nadien een rationele reclame te 

zien krijgen. Ze zullen dan immers meer vertrouwen hebben in hun eigen ervaring en 

weinig geloof hechten aan de beweringen in de reclame.  

• We stellen een negatief effect vast van ervaring op merkattitude en aankoopintentie 

indien deze voor een rationele ervaring komt. Dit effect was te verwachten aangezien 

we uit de literatuur konden opmaken dat respondenten kritisch kunnen staan ten 

opzichte van een merk indien ze met een rationele reclame na een ervaring te maken 

krijgen. Ze hechten dan immers minder geloof aan de beweringen gemaakt in de 

reclame wat zelfs tot een negatief effect op merkattitude en aankoopintentie leidt.  

 

We stellen een gedeeltelijk effect vast van ervaring op reclame. Ervaring voor een rationele 

reclame zal tot een negatief effect op merkattitude en aankoopintentie leiden. Bovendien 

stellen we ook een negatief framing effect vast van ervaring op een rationele reclame wat de 

items fruitig en gezond betreft. Een negatief framing effect van ervaring vinden we voor het 

item gezond ook terug bij ervaring na een rationele reclame en bij ervaring voor en na 

reclame in het algemeen. 
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DEEL 3: Conclusie, beperkingen en aanbevelingen 
 

V. CONCLUSIE 

 
Het hoofddoel van deze thesis was de impact van koopmotivatie en type van reclame op  

framing effecten te onderzoeken. Voor koopmotivatie maakten we gebruik van de regulatory 

focus theorie. Deze theorie maakt een onderscheid tussen promotiegerichte en 

preventiegerichte individuen. Lee (2003) en Aaker en Lee (2001) stellen dat individuen met 

een promotiefocus trachten een positief resultaat te bekomen zoals vooruitgang, aspiraties en 

iets bereiken en individuen met een preventiefocus negatieve resultaten trachten te vermijden 

zoals verantwoordelijkheden, verplichtingen en veiligheid. In ons onderzoek hebben we van 

deze regulatory focus gebruik gemaakt om na te gaan wat de impact is van koopmotivatie op 

framing effecten.  

 

Wat het type van reclame betreft, maken we een onderscheid tussen emotionele en rationele 

reclames. De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh (2005) stellen dat een rationele reclame 

over kenmerken, praktische details en controleerbare en feitelijke elementen gaat, die als 

beoordelingscriteria gebruikt kunnen worden. Een emotionele reclame daarentegen is volgens 

hen een advertentie die een affectieve respons moet uitlokken en een bepaalde beeldvorming 

moet overbrengen. Op basis van de opsplitsing tussen een rationele en een emotionele 

reclame hebben we onderzocht wat de impact is van het type reclame op framing effecten.  

 

Bij de framing  effecten is de factor ervaring van essentieel belang. De literatuur gaf reeds een 

sterke indicatie dat er nog veel onderzoek naar framing effecten dient te gebeuren en dat er 

nog vele vragen onbeantwoord blijven. In het verleden is er immers te weinig rekening 

gehouden met de impact van ervaring in het consumentenonderzoek. Over de relatie tussen 

het type reclame en framing effecten en koopmotivatie en framing effecten werden er zelfs 

geen eerdere studies gevonden. Uit de literatuur konden we toch een aantal hypotheses in 

verband met deze relaties voorop stellen. Deze hypotheses hadden betrekking op de impact 

van het type reclame op framing effecten van reclame, de impact van de volgorde van reclame 

en ervaring op framing effecten van reclame en de impact van koopmotivatie op framing 

effecten van reclame.  
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In ons onderzoek beslisten we gebruik te maken van merkattitude en aankoopintentie om deze 

framing effecten te meten. Bovendien hebben we ook een aantal items ingevoerd die 

verwezen naar uitspraken gemaakt in de reclames. Indien er inderdaad framing effecten van 

reclame plaats vonden, zou dit uit deze items moeten blijken. We beslisten in onze studie 

gebruik te maken van limonade om framing effecten te meten. Hiermee kon de ervaring 

immers gemakkelijk getest worden en de literatuur ondersteunde deze productkeuze. Er werd 

ook een rationele en emotionele reclame ontwikkeld. In de onderstaande tabel is een 

samenvatting van de hypotheses en de resultaten uit ons onderzoek weergegeven. 

 

 

Hypotheses Resultaten 
Reclame heeft effect voor en na ervaring - Een emotionele reclame voor en na 

ervaring, een rationele reclame voor 

ervaring en een reclame in het 

algemeen voor en na ervaring hebben 

een positief effect op merkattitude en 

aankoopintentie 

- Een reclame na ervaring heeft een 

positief effect op merkattitude 

- Een positief framing effect van een 

emotionele reclame en reclame in het 

algemeen voor ervaring werd 

vastgesteld voor het item fruitig 

Een rationele reclame na ervaring heeft een 

negatief effect in vergelijking met een 

emotionele reclame na ervaring 

Een rationele reclame na ervaring heeft een 

negatief effect op merkattitude in vergelijking 

met een emotionele reclame na ervaring 

Reclame voor ervaring heeft een positief 

effect in vergelijking met reclame na ervaring 

- Een rationele reclame en een reclame 

in het algemeen voor ervaring hebben 

een positief effect op merkattitude en 

aankoopintentie 

- Een emotionele reclame en reclame in 

het algemeen voor ervaring hebben 

positief framing effect op het item 

verfrissend 
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Een emotionele reclame heeft een positief 

effect bij promotiegerichte individuen op 

merkattitude en aankoopintentie in 

vergelijking met een rationele reclame 

Geen effect 

Een rationele reclame heeft een positief effect 

bij preventiegerichte individuen op 

merkattitude en aankoopintentie in 

vergelijking met een emotionele reclame 

Geen effect 

Promotiegerichte individuen hebben een 

hogere merkattitude en aankoopintentie na het 

zien van een emotionele reclame dan 

preventiegerichte individuen 

Geen effect 

Preventiegerichte individuen hebben een 

hogere merkattitude en aankoopintentie na het 

zien van een rationele reclame dan 

preventiegerichte individuen 

Geen effect 

 

Tabel 5.1: Resultaten hypotheses 

 

Uit ons onderzoek konden we een aantal effecten vaststellen. Er werd geen impact van 

koopmotivatie op framing effecten vastgesteld. We vonden nergens significante verschillen 

tussen een promotiefocus en een preventiefocus. Bovendien vonden we ook geen significante 

verschillen tussen het type van reclame en de regulatory focus. De literatuur had immers 

indicatie gegeven van een positief effect van emotionele reclames bij promotiegerichte 

individuen en een positief effect van rationele reclames bij preventiegerichte individuen. De 

slechte resultaten wat koopmotivatie betreft kunnen echter te wijten zijn aan onze steekproef. 

De factoranalyse die tot een dimensie promotie en preventie moest leiden, was immers niet 

echt betrouwbaar. Bovendien bleek uit de clusteranalyse dat we geen duidelijke groep 

preventiegerichte individuen in onze steekproef konden onderscheiden. Dit kan aanleiding 

gegeven hebben tot het bekomen van niet significante verschillen. 

 

Voor de impact van het type van reclame en de impact van de volgorde van reclame en 

ervaring konden we wel enkele resultaten vaststellen. Uit ons onderzoek blijkt dat reclame 

een effect heeft voor en na ervaring. Dit effect werd echter niet voor alle items en niet voor 
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alle relaties vastgesteld. Een framing effect kon vastgesteld worden voor een emotionele 

reclame en een reclame in het algemeen voor ervaring voor de items verfrissend en fruitig. 

Consumenten waren er dus meer van overtuigd dat de limonade fruitig en verfrissend was 

indien ze aan een emotionele reclame voor reclame blootgesteld werden dan wanneer ze de 

limonade enkel konden proeven. Voor de andere items kon er echter geen framing effect 

aangetoond worden. Toch kunnen we besluiten dat reclame de wijze waarop consumenten een 

ervaring beleven en beoordelen kan wijzigen.  

Opvallend hierbij is dat een emotionele reclame voor en na ervaring en een rationele reclame 

voor ervaring een positief effect hebben op merkattitude en aankoopintentie maar een 

rationele reclame na ervaring tot een negatief effect op merkattitude leidt. Uit de literatuur 

bleek ook al dat een reclame die een aantal licht overdreven beweringen over een product 

bevat (zoals bij ons het geval was voor de rationele reclame) en na een ervaring met dat 

product getoond wordt, tot kritische consumenten kan leiden. De consument zal in dit geval 

immers voornamelijk op zijn eigen ervaring vertrouwen en de beweringen van de reclame als 

niet geloofwaardig beschouwen. Dit kan tot een negatief attitude ten opzichte van het product 

leiden. We konden echter geen negatief effect op de aankoopintentie vaststellen.  

Tot slot stelden we ook een effect van de volgorde van reclame en ervaring vast. Opnieuw 

gold dit effect niet voor alle items en alle relaties maar we kunnen stellen dat reclame voor 

ervaring een positiever effect heeft op de consument in vergelijking met reclame na ervaring. 

We moeten er hier echter wel op wijzen dat de reclame onmiddellijk na de ervaring getoond 

werd. De invloed van een tijdsinterval tussen de ervaring en de reclame werd niet onderzocht. 

Dit positieve effect op merkattitude en aankoopintentie werd echter enkel vastgesteld voor 

een rationele reclame en een reclame in het algemeen. Voor een emotionele reclame (en ook 

voor reclame in het algemeen) werd er enkel een positief effect op het item verfrissend 

aangetoond. Consumenten waren er dus meer van overtuigd dat de limonade verfrissend was 

indien ze de emotionele reclame te zien kregen voor de ervaring dan na de ervaring.  

 

Verder werden er nog een aantal relaties onderzocht die niet in hypotheses verwerkt waren. Er 

werden geen effecten waargenomen voor de regulatory focus in combinatie met reclame en 

ervaring. Dit kan echter opnieuw te wijten zijn aan de afwezigheid van duidelijke groepen 

preventiegerichte en promotiegerichte individuen. Tenslotte hebben we ook het effect van 

ervaring op reclame onderzocht. Ervaring voor een rationele reclame in vergelijking met 

enkel een rationele reclame leidde tot een negatief framing effect voor de items gezond en 

fruitig en tot een negatievere merkattitude en aankoopintentie. Dit lag echter in de lijn van de 
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verwachtingen omdat we reeds aangetoond hadden dat een rationele reclame na ervaring tot 

een negatief effect kan leiden. Bovendien werd er ook een negatief framing effect 

waargenomen voor het item gezond bij ervaring na een rationele reclame en ervaring voor en 

na een reclame in het algemeen. De enige zinvolle verklaring die we hier voor kunnen geven, 

is dat consumenten er niet van overtuigd waren dat de limonade gezond was indien ze deze 

proefden en wel indien ze enkel een reclame te zien kregen. 

 

Het uitgevoerde praktijkonderzoek bij studenten economie aan de Universiteit Gent leverde 

ons dus gedeeltelijk de informatie op die we verwachtten. Een deel, zijnde de impact van 

koopmotivatie op framing effecten, moet echter verder of opnieuw onderzocht worden, 

omwille van de beperkingen in de steekproef. In elk geval toont deze scriptie het belang aan 

van het type reclame en de volgorde van reclame en ervaring op framing effecten. 

 

VI. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK  
 

We kunnen de resultaten van deze studie niet zomaar veralgemenen omdat dit onderzoek 

onderworpen is aan een aantal beperkingen. Eerst en vooral was er een probleem met de 

steekproef. We wensten immers de impact van koopmotivatie op framing effecten na te gaan. 

Hiervoor moesten we uit onze steekproef de promotiegerichte en preventiegerichte individuen 

van elkaar onderscheiden aan de hand van een vastgestelde schaal om de regulatory focus te 

meten. Uit de resultaten van de factoranalyse en de clusteranalyse bleek echter dat we geen 

duidelijke opsplitsing konden maken tussen beide individuen. Bij de factoranalyse hadden de 

items immers te lage waarden bij ‘Communalities’ om behouden te worden. Dit zou er echter 

toe geleid hebben dat we slechts vier items konden gebruiken in onze analyse. Aangezien we 

dan geen promotiefocus en preventiefocus zouden kunnen onderscheiden, hebben we besloten 

om deze items toch te behouden en enkel te kijken naar de ‘Rotated Component Matrix’. Uit 

deze ‘Rotated Component Matrix’ bleek dat de items toch duidelijk een hoge lading hadden 

op de twee factoren. We besloten bijgevolg om op basis van die items de constructen 

promotie en preventie te vormen. Na de betrouwbaarheidsanalyse bleek dit ook 

gerechtvaardigd te zijn. Toch wijst dit alles erop dat we geen duidelijke promotiedimensie en 

preventiedimensie in onze steekproef konden onderscheiden en dit heeft ook gevolgen voor 

onze analyse. Bovendien bleek ook uit de clusteranalyse dat onze gegevens niet ideaal waren 

om promotiegerichte en preventiegerichte individuen te onderscheiden. We bekwamen 

immers een duidelijke promotiegroep maar geen duidelijke preventiegroep. Aangezien onze 
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analyse toch gebaseerd is op deze clusters, kunnen we besluiten dat onze resultaten sterk 

beïnvloed zijn door deze slechte opsplitsing. Misschien zouden we bij een duidelijke 

opsplitsing tussen promotiegerichte en preventiegerichte individuen wel een effect van de 

regulatory focus op framing effecten kunnen waarnemen en een verband zien tussen het type 

van reclame en de regulatory focus. In de onderstaande tabellen zijn nog eens de resultaten 

van de factoranalyse en de clusteranalyse weergegeven. Ook de verspreiding van de clusters 

is nog eens weergegeven in figuur 6.1. 

 

Item Communality Factor 1 Factor 2 

Concentreren op positieve resultaten 0,550 0,725 -0,156 

Begaan met het bereiken van successen 0,523 0,672 -0,268 

Ideale zelf 0,442 0,647 0,153 

Goede ervaringen 0,468 0,640 0,243 

Verlangens en aspiraties 0,427 0,636 0,148 

Voorkeur persoon in de toekomst 0,455 0,605 0,300 

Succes 0,335 0,579 0,01 

Negatieve ervaringen 0,609 0,02 0,780 

Academische mislukkingen 0,442 -0,04 0,663 

Mislukkingen 0,522 0,313 0,651 

Academische doelstellingen 0,418 0,03 0,645 

 

Tabel 6.1: Resultaten tweede factoranalyse regulatory focus 

 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Preventie 4,18 2,30 5,98 6,48 

Promotie 6,33 5,99 5,81 7,52 

Aantal respondenten 91 34 51 40 

 

Tabel 6.2: Resultaten clusteranalyse 
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Figuur 6.1: Clusteranalyse 

 

Een tweede tekortkoming aan onze steekproef was het aantal respondenten. Aangezien we het 

onderzoek in zeven deelgroepen moesten onderverdelen, was het noodzakelijk een groot 

aantal respondenten te ondervragen. We bekwamen ongeveer 30 respondenten per deelgroep. 

Voor de significantie van de resultaten zou  het echter beter geweest zijn indien we een groter 

aantal respondenten per deelgroep zouden gehad hebben. Wegens het tijdsbestek en de 

praktische kant van het onderzoek was dat voor deze studie echter niet mogelijk. 

 

Een laatste tekortkoming aan onze steekproef was het feit dat deze alleen uit studenten 

economie van de Universiteit Gent bestond. Respondenten met ongeveer hetzelfde profiel 

vergemakkelijken de verwerking van de gegevens aanzienlijk. Er moet immers geen rekening 

gehouden worden met een groot aantal socio-demografische variabelen. Voor de 

veralgemening van resultaten zou het echter gunstiger zijn indien we het onderzoek over een 

groter aantal verschillende profielen zouden uitvoeren. Daarvoor zouden er echter veel meer  

respondenten ondervraagd moeten worden dan in dit onderzoek het geval was, wat zoals 

eerder vermeld met ons tijdsbestek niet mogelijk was.  

 

Bij de verwerking van de gegevens hebben we vaak de data van de emotionele en rationele 

reclames samengenomen om na te gaan wat het effect is van reclame in het algemeen. Uit de 

1 

2 3 

4 
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resultaten bleek echter dat deze algemene indruk sterk beïnvloedt werd door de resultaten van 

één van beide reclames. Indien bijvoorbeeld de emotionele reclame en reclame in het 

algemeen hoog scoren op merkattitude en de rationele reclame niet, is het duidelijk dat het 

effect bij de reclame in het algemeen voornamelijk te wijten is aan het effect van de 

emotionele reclame. Om het effect van reclame in het algemeen te kunnen meten is het 

misschien raadzaam met meerdere reclames te werken, of met reclames te werken die niet 

overduidelijk emotioneel of rationeel zijn. 

 

Tot slot stellen we nog een beperking met betrekking tot de vragenlijst vast. In onze enquête 

hebben we enkel naar merkattitude en aankoopintentie gepeild en niet naar de attitude ten 

opzichte van de reclame. Dit is een tekortkoming aan het onderzoek omdat we deze variabele 

als covariaat in de statistische verwerking zouden kunnen gebruiken. Het zou ons in staat 

stellen na te gaan of negatieve/positieve effecten te wijten zijn aan de attitude ten opzichte van 

het merk of aan de attitude ten opzichte van de reclame.  

 

VII. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK  

 

Dit onderzoek is zeer leerrijk geweest wat de relatie tussen koopmotivatie, type van reclame 

en framing effecten betreft, maar ook de tekortkomingen hebben ons veel bijgebracht. Deze 

tekortkomingen kunnen dan ook de basis vormen voor verder onderzoek. Eerst en vooral zou 

het raadzaam zijn deze studie opnieuw uit te voeren voor de relaties met betrekking tot de 

regulatory focus. Zoals we bij de beperkingen reeds aangegeven hebben, konden we immers 

uit onze steekproef geen duidelijke opsplitsing maken tussen promotiegerichte en 

preventiegerichte individuen. Bij verder onderzoek waarbij we de opsplitsing wel kunnen 

maken, is het mogelijk dat we toch resultaten bekomen wat de impact van de  regulatory 

focus betreft. Het onderzoek naar de relatie tussen de regulatory focus, het type van reclame 

en framing effecten is immers te waardevol om ons zomaar neer te leggen bij de slechte 

resultaten in verband met de regulatory focus. 

 

Vervolgens is het, zoals eerder vermeld, aan te raden het onderzoek ook uit te voeren over een 

groter aantal respondenten wat de significantie van de resultaten ten goede komt. Bovendien 

is het wenselijk om verschillende profielen van consumenten in de studie op te nemen en niet 

enkel studenten economie. Dit kan immers tot een vertekening van de resultaten leiden en het 
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is mogelijk dat andere consumentenprofielen verschillend reageren op het type van reclame 

en andere koopmotivaties vertonen.  

 

Dit onderzoek zou verder aangevuld kunnen worden met een groep respondenten die een 

reclame te zien krijgt na ervaring, maar met een tijdsinterval tussen beide. Uit de studie van 

Braun (1999) en Braun-LaTour en LaTour (2005) bleek reeds dat reclame een groot effect 

heeft op de evaluatie van de ervaring indien er zich enige tijd bevindt tussen de ervaring en de 

reclame. Het kan dan ook zeer leerzaam zijn wat het effect is van het type reclame en 

koopmotivatie op framing effecten indien er een tijdsinterval tussen de ervaring en de reclame 

is. 

 

Tot slot kan het, zoals eerder vermeld, raadzaam zijn met meerdere reclames of een algemene 

reclame te werken om het effect van reclame in het algemeen te onderzoeken. Hier hebben we 

immers gewoon de gegevens van de emotionele en rationele reclame samengevoegd, 

waardoor de invloed van elke reclame zeer groot was. 

 

In elk geval zijn er rond framing effecten en de invloed van het type van reclame en de 

koopmotivatie nog vele onderzoekswegen in te slaan die een bijdrage kunnen leveren aan de 

wetenschappelijke ondersteuning van deze problematiek. 
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BIJLAGE 1: RATIONELE RECLAME  
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BIJLAGE 2: EMOTIONELE RECLAME  
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST PRETEST RECLAME  
 
We zouden u willen vragen de reclames die aan u getoond werden te beoordelen.  
 
Reclame 1 
 
We zijn geïnteresseerd in wat jij vindt van deze reclame. Hieronder worden een aantal 
uitspraken vermeld. Indien jouw mening het meest overeenkomt met de uitspraak in de 
linkerkolom, dan duid je het cijfer 1 aan. Vind je daarentegen dat de uitspraak in de 
rechterkolom het meest van toepassing is, dan duid je het cijfer 7 aan. Als je vindt dat beide 
uitspraken evenveel van toepassing zijn, dan duid je het cijfer 4 aan. 
 
Deze reclame bevat 
informatieve elementen 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame bevat geen 
informatieve elementen 

Deze reclame bevat 
feiten 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame bevat geen 
feiten 

Deze reclame komt over 
als rationeel 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame komt over 
als emotioneel 

Deze reclame is 
bruikbaar 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame is niet 
bruikbaar 

 
Reclame 2 
 
Opnieuw zijn we geïnteresseerd in wat jij vindt van deze reclame. Hieronder worden een 
aantal uitspraken vermeld. Indien jouw mening het meest overeenkomt met de uitspraak in de 
linkerkolom, dan duid je het cijfer 1 aan. Vind je daarentegen dat de uitspraak in de 
rechterkolom het meest van toepassing is, dan duid je het cijfer 7 aan. Als je vindt dat beide 
uitspraken evenveel van toepassing zijn, dan duid je het cijfer 4 aan. 
 
Deze reclame wekt 
positieve gevoelens op 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame wekt 
negatieve gevoelens op 

Deze reclame komt over 
als emotioneel 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame komt over 
als rationeel 

Deze reclame wekt 
plezierige gevoelens op 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame wekt 
onplezierig gevoelens op 

Deze reclame roept 
warme gevoelens op 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze reclame roept koude 
gevoelens op 

 
 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!! 
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BIJLAGE 4: RESULTATEN PRETEST  
 
T-Test: pretest 
 

One-Sample Statistics

22 2,32 1,287 ,274

22 3,09 1,601 ,341

22 3,09 1,065 ,227

22 2,73 1,549 ,330

22 2,23 1,232 ,263

22 2,95 1,214 ,259

22 2,50 1,102 ,235

22 2,23 1,066 ,227

INFO

FEITEN

RATION

BRUIKB

POSITIEF

EMOTION

PLEZIER

WARM

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 

One-Sample Test

-6,130 21 ,000 -1,68 -2,25 -1,11

-2,664 21 ,015 -,91 -1,62 -,20

-4,004 21 ,001 -,91 -1,38 -,44

-3,855 21 ,001 -1,27 -1,96 -,59

-6,750 21 ,000 -1,77 -2,32 -1,23

-4,039 21 ,001 -1,05 -1,58 -,51

-6,385 21 ,000 -1,50 -1,99 -1,01

-7,800 21 ,000 -1,77 -2,25 -1,30

INFO

FEITEN

RATION

BRUIKB

POSITIEF

EMOTION

PLEZIER

WARM

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4
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BIJLAGE 5: VRAGENLIJST  
 
We zouden u nu willen vragen de volgende vragenlijst zo getrouw mogelijk in te vullen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Vraag 1 
 
We zijn geïnteresseerd in wat jij vindt van het merk Lemmy. Hieronder worden een aantal 
uitspraken vermeld. Indien jouw mening het meest overeenkomt met de uitspraak in de 
linkerkolom, dan duid je het cijfer 1 aan. Vind je daarentegen dat de uitspraak in de 
rechterkolom het meest van toepassing is, dan duid je het cijfer 7 aan. Als je vindt dat beide 
uitspraken evenveel van toepassing zijn, dan duid je het cijfer 4 aan. 
 
Ik sta negatief t.o.v.  
het merk Lemmy 

1 2 3 4 5 6 7 
Ik sta positief t.o.v.  
het merk Lemmy 

Het merk Lemmy lijkt  
me een slecht merk 

1 2 3 4 5 6 7 
Het merk Lemmy lijkt  
me een goed merk 

Het merk Lemmy lijkt 
me onaangenaam 

1 2 3 4 5 6 7 
Het merk Lemmy lijkt 
me aangenaam 

Het merk Lemmy lijkt 
me niet fruitig 

1 2 3 4 5 6 7 
Het merk Lemmy lijkt me 
fruitig 

Het merk Lemmy lijkt 
me ongezond 

1 2 3 4 5 6 7 
Het merk Lemmy lijkt me 
gezond 

Ik associeer het merk 
Lemmy met negatieve 
gevoelens 

1 2 3 4 5 6 7 
Ik associeer het merk 
Lemmy met positieve 
gevoelens 

Het merk Lemmy lijkt 
me niet verfrissend 

1 2 3 4 5 6 7 
Het merk Lemmy lijkt me 
verfrissend 

 
Vraag 2 
 
Geef nu aan in welke mate de volgende uitspraken op jou van toepassing zijn. Als de 
uitspraak helemaal niet op jou van toepassing is, dan duid je het cijfer 1 aan. Als je neutraal 
staat tegenover de uitspraak dan duid je het cijfer 4 aan. Als de uitspraak heel sterk op jou van 
toepassing is, dan duid je het cijfer 7 aan. 
 
Stel dat het merk Lemmy op de Belgische markt verkrijgbaar wordt. 
 Niet 

van 
toep 

  
Neu 

traal 
  

Wel 
van 

toep 
Dan lijkt het me een goed idee om  
het merk Lemmy te kopen 

1 2 3 4 5 6 7 

Dan is het heel waarschijnlijk dat ik bij de  
volgende aankoop van limonade  
het merk Lemmy koop 

1 2 3 4 5 6 7 

Dan is het mogelijk dat ik ooit het merk  
Lemmy zal kopen 

1 2 3 4 5 6 7 
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Vraag 3 
 

Geef nu aan in welke mate de volgende uitspraken op jou van toepassing zijn. Als de 
uitspraak helemaal niet op jou van toepassing is, dan duid je het cijfer 1 aan. Als je neutraal 
staat tegenover de uitspraak dan duid je het cijfer 5 aan. Als de uitspraak heel sterk op jou van 
toepassing is, dan duid je het cijfer 9 aan. 
 

 Niet 
van 
toep 

   Neu 
traal    

Wel 
van 
toep 

1. Over het algemeen concentreer ik mij  
op het vermijden van negatieve 
gebeurtenissen in mijn leven 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Ik ben bezorgd over het niet nakomen 
van mijn verantwoordelijkheden en 
verplichtingen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Ik beeld me vaak in hoe ik mijn 
verlangens en aspiraties kan waarmaken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Ik denk vaak aan de persoon die ik 
vrees in de toekomst te kunnen worden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Ik denk vaak aan de persoon die ik in 
de toekomst bij voorkeur zou willen 
worden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Ik concentreer mij doorgaans op het 
succes dat ik hoop te bereiken in de 
toekomst 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Ik maak me vaak zorgen dat ik er niet 
zal in slagen mijn academische 
doelstellingen te bereiken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Ik denk vaak na over hoe ik 
academisch succes kan behalen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Ik beeld me vaak negatieve 
ervaringen in waarvan ik schrik heb dat 
ze me zullen overkomen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Ik denk vaak na over hoe ik 
mislukkingen in mijn leven kan 
vermijden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Ik ben meer gericht op het 
vermijden van verliezen dan op het 
bereiken van winsten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Mijn voornaamste doelstelling 
momenteel op school is het bereiken 
van mijn academische ambities 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Mijn voornaamste doelstelling 
momenteel op school is te vermijden 
een academische mislukking te worden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Ik zie mezelf als iemand die er 
voornamelijk naar streeft mijn “ideale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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zelf” te bereiken om mijn verlangens, 
wensen en aspiraties te vervullen 
 Niet 

van 
toep 

   Neu 
traal    

Wel 
van 
toep 

15. Ik zie mezelf als iemand die er 
voornamelijk naar streeft om de 
persoon te worden die ik zou moeten 
zijn om mijn verantwoordelijkheden en 
verplichtingen na te komen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Over het algemeen concentreer ik 
mij op het bereiken van positieve 
resultaten in mijn leven 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. Ik beeld me vaak goede ervaringen 
in waarvan ik hoop dat ze me zullen 
overkomen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Over het algemeen ben ik meer 
begaan met het bereiken van successen 
dan met het vermijden van 
mislukkingen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Vraag 4 
 

Indien je een reclame gezien hebt, kan je dan aangeven in welke mate je deze reclame 
rationeel of emotioneel vindt. Een rationele reclame bestaat vooral uit informatieve 
elementen, feiteninformatie en wordt gekenmerkt door objectiviteit. Een emotionele reclame 
daarentegen tracht bij de consument bepaalde gevoelens op te roepen en bestaat vooral uit 
non-verbale elementen, zoals beelden en emotionele stimuli. Indien je de reclame als rationeel 
beschouwt, duid je cijfer 1 aan. Vind je daarentegen dat de reclame emotioneel is, duid je 
cijfer 7 aan. Als je mening verdeeld is, duidt je cijfer 4 aan. Indien je echter geen reclame 
gezien hebt, duidt dan niet van toepassing aan. 
 

De reclame is rationeel     1 2 3 4 5 6 7 
Niet van 

toep 
De reclame is emotioneel 

 

Vraag 5 
 

Bent u een man of een vrouw? 
     Man                   Vrouw 
 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!! 
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BIJLAGE 6: BETROUWBAARHEIDSANALYSES VAN DE SCHALEN  
 
Reliability: merkattitude 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
POSITIEF       8,5972         5,8138        ,7030           ,8316 
GOED           8,8194         5,1812        ,7598           ,7784 
AANGENAA       8,6204         5,3064        ,7419           ,7955 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,8594 
 

Reliability: aankoopintentie 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
GOEDIDEE       7,2315         8,6066        ,7332           ,7345 
WAARSCHI       8,0046         8,7395        ,7204           ,7473 
OOIT           6,4491         8,0346        ,6424           ,8322 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,8338 
 

Reliability: regulatory focus 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VERMIJDE      96,4074       215,6658        ,3638           ,7773 
NIETNAKO      95,6065       224,7514        ,2733           ,7828 
VERLANGE      95,9398       219,0429        ,4151           ,7750 
VREES         97,9213       207,9891        ,4494           ,7708 
VOORKEUR      96,0139       210,6184        ,4838           ,7691 
SUCCES        96,0694       220,9952        ,3438           ,7788 
ACADDOEL      97,6111       207,1783        ,4111           ,7741 
ACADSUCC      97,0463       208,6955        ,4713           ,7694 
NEGERVAR      97,8796       209,2134        ,4061           ,7743 
MISLUKKI      97,5417       204,8634        ,5495           ,7635 
VERLIEZE      98,5324       228,3431        ,1259           ,7940 
ACADAMBI      95,9676       220,0501        ,2951           ,7820 
ACADMISL      97,7361       211,5254        ,3204           ,7824 
IDEALEZE      96,5278       214,4829        ,4302           ,7730 
MOETEN        96,6435       222,8537        ,3054           ,7810 
CONCENTR      95,5648       225,0190        ,3418           ,7797 
GOEDEERV      96,1389       213,8783        ,4575           ,7714 
BEGAANME      96,0926       228,9402        ,1661           ,7890 
 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    ,7870 
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BIJLAGE 7: CONTROLE OP FOUTEN IN DE DATA  
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics

216 1,00 7,00 4,2731 1,31695

216 1,00 7,00 4,1065 1,31989

216 1,00 7,00 4,2731 1,36209

216 1,00 7,00 4,6759 1,69995

216 1,00 7,00 3,8935 1,46677

216 1,00 7,00 4,2083 1,32529

216 1,00 7,00 4,5417 1,52136

216 1,00 7,00 3,5046 1,54317

216 1,00 7,00 2,7870 1,51612

216 1,00 7,00 4,2870 1,75500

216 1,00 9,00 6,0185 1,89728

216 2,00 9,00 6,8194 1,52187

216 1,00 9,00 6,4861 1,48787

216 1,00 9,00 4,5046 2,09539

216 1,00 9,00 6,4120 1,82276

216 1,00 9,00 6,3565 1,57236

216 1,00 9,00 4,8148 2,29113

216 1,00 9,00 5,3796 1,97763

216 1,00 9,00 4,5463 2,17762

216 1,00 9,00 4,8843 1,96019

216 1,00 9,00 3,8935 1,94643

216 1,00 9,00 6,4583 1,83965

216 1,00 9,00 4,6898 2,39206

216 1,00 9,00 5,8981 1,74644

216 1,00 9,00 5,7824 1,56231

216 1,00 9,00 6,8611 1,26092

216 1,00 9,00 6,2870 1,70117

216 1,00 9,00 6,3333 1,59942

184 1,00 7,00 4,1685 1,89877

216 ,00 1,00 ,5278 ,50039

184

POSITIEF

GOED

AANGENAA

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

GOEDIDEE

WAARSCHI

OOIT

VERMIJDE

NIETNAKO

VERLANGE

VREES

VOORKEUR

SUCCES

ACADDOEL

ACADSUCC

NEGERVAR

MISLUKKI

VERLIEZE

ACADAMBI

ACADMISL

IDEALEZE

MOETEN

CONCENTR

GOEDEERV

BEGAANME

RATEMOT

man = 0, vrouw = 1

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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BIJLAGE 8: CONTROLEREN OF RECLAMES RATIONEEL OF EMO TIONEEL 
ZIJN  
 
T-Test: is reclame wel emotioneel (emotioneel) 

One-Sample Statistics

31 5,2258 1,45395 ,26114RATEMOT
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

4,694 30 ,000 1,2258 ,6925 1,7591RATEMOT
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4

 
T-Test: is reclame wel emotioneel (emotioneelervari ng) 

One-Sample Statistics

30 5,1000 1,66816 ,30456RATEMOT
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

3,612 29 ,001 1,1000 ,4771 1,7229RATEMOT
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4

 
 

T-Test: is reclame wel emotioneel (ervaringemotione el) 
One-Sample Statistics

30 5,1000 1,66816 ,30456RATEMOT
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

3,612 29 ,001 1,1000 ,4771 1,7229RATEMOT
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4
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T-Test: is reclame wel rationeel (rationeel) 
One-Sample Statistics

30 3,3333 1,66782 ,30450RATEMOT
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

-2,189 29 ,037 -,6667 -1,2894 -,0439RATEMOT
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4

 
 
T-Test: is reclame wel rationeel (rationeelervaring ) 

One-Sample Statistics

30 3,2667 1,85571 ,33881RATEMOT
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

-2,164 29 ,039 -,7333 -1,4263 -,0404RATEMOT
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4

 
T-Test: is reclame wel rationeel (ervaringrationeel ) 

One-Sample Statistics

33 3,0606 1,59960 ,27845RATEMOT
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

-3,374 32 ,002 -,9394 -1,5066 -,3722RATEMOT
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4
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BIJLAGE 9: FACTORANALYSE REGULATORY FOCUS  
 
Factor Analysis: Regulatory Focus 

KMO and Bartlett's Test

,767

990,354

153

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 

Communalities

1,000 ,210

1,000 ,146

1,000 ,404

1,000 ,329

1,000 ,431

1,000 ,307

1,000 ,387

1,000 ,317

1,000 ,496

1,000 ,491

1,000 ,484

1,000 ,142

1,000 ,389

1,000 ,417

1,000 ,155

1,000 ,508

1,000 ,426

1,000 ,577

VERMIJDE

NIETNAKO

VERLANGE

VREES

VOORKEUR

SUCCES

ACADDOEL

ACADSUCC

NEGERVAR

MISLUKKI

VERLIEZE

ACADAMBI

ACADMISL

IDEALEZE

MOETEN

CONCENTR

GOEDEERV

BEGAANME

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

4,184 23,244 23,244 4,184 23,244 23,244 3,491 19,396 19,396

2,433 13,515 36,759 2,433 13,515 36,759 3,125 17,363 36,759

1,466 8,142 44,901

1,181 6,559 51,461

1,071 5,951 57,412

,971 5,395 62,807

,887 4,930 67,737

,753 4,183 71,920

,726 4,035 75,955

,699 3,882 79,837

,631 3,503 83,340

,579 3,219 86,559

,536 2,980 89,540

,469 2,605 92,144

,440 2,446 94,591

,336 1,865 96,455

,323 1,797 98,252

,315 1,748 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Component Matrix a

,638 -,156

,612 ,342

,610 -,231

,591 -,260

,584 -,251

,563 ,112

,558 7,564E-02

,510 -,498

,488 -,262

,447 ,102

,388 6,958E-02

,339 ,164

,339 ,176

8,697E-02 ,690

,375 -,660

,431 ,557

,331 ,529

,435 ,444

VOORKEUR

MISLUKKI

GOEDEERV

IDEALEZE

VERLANGE

VREES

ACADSUCC

CONCENTR

SUCCES

VERMIJDE

MOETEN

ACADAMBI

NIETNAKO

VERLIEZE

BEGAANME

NEGERVAR

ACADMISL

ACADDOEL

1 2

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

2 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrix a

,710 -6,61E-02

,707 -,277

,623 ,169

,620 ,204

,612 ,172

,594 ,280

,544 ,103

-1,54E-02 ,704

,261 ,650

-7,50E-02 ,619

5,889E-02 ,619

-,366 ,591

,367 ,441

,386 ,410

,283 ,361

,153 ,350

,160 ,341

,258 ,298

CONCENTR

BEGAANME

IDEALEZE

GOEDEERV

VERLANGE

VOORKEUR

SUCCES

NEGERVAR

MISLUKKI

ACADMISL

ACADDOEL

VERLIEZE

VREES

ACADSUCC

VERMIJDE

NIETNAKO

ACADAMBI

MOETEN

1 2

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

 

Component Transformation Matrix

,777 ,629

-,629 ,777

Component
1

2

1 2

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

 
 

Factor Analysis: Regulatory Focus 2 
 

KMO and Bartlett's Test

,748

553,979

55

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Communalities

1,000 ,427

1,000 ,455

1,000 ,335

1,000 ,418

1,000 ,609

1,000 ,522

1,000 ,442

1,000 ,442

1,000 ,550

1,000 ,468

1,000 ,523

VERLANGE

VOORKEUR

SUCCES

ACADDOEL

NEGERVAR

MISLUKKI

ACADMISL

IDEALEZE

CONCENTR

GOEDEERV

BEGAANME

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Total Variance Explained

3,215 29,229 29,229 3,215 29,229 29,229 3,013 27,388 27,388

1,976 17,964 47,193 1,976 17,964 47,193 2,178 19,804 47,193

1,079 9,807 56,999

,930 8,459 65,458

,797 7,246 72,703

,622 5,655 78,358

,597 5,425 83,783

,507 4,605 88,388

,482 4,384 92,772

,441 4,011 96,782

,354 3,218 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Component Matrix a

,683 -3,68E-02

,674 2,969E-02

,653 -,121

,642 -,122

,600 -,436

,550 ,469

,534 -,223

,334 ,705

,226 ,625

,297 ,574

,506 -,517

GOEDEERV

VOORKEUR

IDEALEZE

VERLANGE

CONCENTR

MISLUKKI

SUCCES

NEGERVAR

ACADMISL

ACADDOEL

BEGAANME

1 2

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

2 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrix a

,725 -,156

,672 -,268

,647 ,153

,640 ,243

,636 ,148

,605 ,300

,579 1,156E-02

2,006E-02 ,780

-4,57E-02 ,663

,313 ,651

3,967E-02 ,645

CONCENTR

BEGAANME

IDEALEZE

GOEDEERV

VERLANGE

VOORKEUR

SUCCES

NEGERVAR

ACADMISL

MISLUKKI

ACADDOEL

1 2

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

 

Component Transformation Matrix

,915 ,404

-,404 ,915

Component
1

2

1 2

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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BIJLAGE 10: BETROUWBAARHEIDSANALYSE REGULATORY FOCU S 
 
Reliability: preventiefactor 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ACADDOEL      14,1204        23,8087        ,4330           ,5987 
NEGERVAR      14,3889        23,0388        ,5242           ,5355 
MISLUKKI      14,0509        26,2532        ,4303           ,6022 
ACADMISL      14,2454        23,9349        ,3881           ,6330 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,6603 
 

Reliability: promotiefactor 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
BEGAANME      38,3009        40,9834        ,4512           ,7449 
CONCENTR      37,7731        42,4181        ,5342           ,7329 
IDEALEZE      38,7361        38,6696        ,5093           ,7329 
GOEDEERV      38,3472        39,1859        ,5025           ,7343 
SUCCES        38,2778        41,3736        ,4418           ,7467 
VOORKEUR      38,2222        38,1364        ,5030           ,7350 
VERLANGE      38,1481        41,2431        ,4880           ,7378 
 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    ,7666 
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BIJLAGE 11: FACTORANALYSES MERKATTITUDE EN AANKOOPI NTENTIE  
 
Factor Analysis: merkattitude 
 

KMO and Bartlett's Test

,734

302,481

3

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Communalities

1,000 ,759

1,000 ,806

1,000 ,790

POSITIEF

GOED

AANGENAA

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Total Variance Explained

2,355 78,502 78,502 2,355 78,502 78,502

,358 11,925 90,427

,287 9,573 100,000

Component
1

2

3

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Component Matrix a

,898

,889

,871

GOED

AANGENAA

POSITIEF

1

Compone
nt

Extraction Method: Principal Component Analysis.

1 components extracted.a. 
 

 

Rotated Component Matrix a

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 
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Factor Analysis: aankoopintentie 
 

KMO and Bartlett's Test

,712

251,164

3

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Communalities

1,000 ,782

1,000 ,773

1,000 ,692

GOEDIDEE

WAARSCHI

OOIT

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Total Variance Explained

2,247 74,899 74,899 2,247 74,899 74,899

,446 14,854 89,752

,307 10,248 100,000

Component
1

2

3

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Component Matrix a

,884

,879

,832

GOEDIDEE

WAARSCHI

OOIT

1

Compone
nt

Extraction Method: Principal Component Analysis.

1 components extracted.a. 
 

 

Rotated Component Matrix a

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 
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BIJLAGE 12: BETROUWBAARHEIDSANALYSES MERKATTITUDE E N 
AANKOOPINTENTIE  
 
Reliability: merkattitude 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
POSITIEF       8,3796         6,1529        ,7142           ,8307 
GOED           8,5463         5,9234        ,7608           ,7880 
AANGENAA       8,3796         5,8087        ,7447           ,8030 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,8629 
 

Reliability: aankoopintentie 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
GOEDIDEE       7,0741         8,4782        ,7183           ,7312 
WAARSCHI       7,7917         8,6773        ,7097           ,7412 
OOIT           6,2917         7,9192        ,6394           ,8181 
 
N of Cases =    216,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,8277 
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BIJLAGE 13: CLUSTERANALYSE REGULATORY FOCUS  
 
Cluster 

Initial Cluster Centers

4,12 2,07 6,14 6,52

6,27 6,06 5,84 7,55

PREVENTI

PROMOTIE

1 2 3 4

Cluster

Input from FILE Subcommand
 

Iteration History a

7,596E-02 ,216 ,135 4,593E-02

1,332E-02 2,903E-02 3,952E-02 2,540E-02

,000 ,000 ,000 ,000

Iteration
1

2

3

1 2 3 4

Change in Cluster Centers

Convergence achieved due to no or small distance
change. The maximum distance by which any center
has changed is ,000. The current iteration is 3. The
minimum distance between initial centers is 1,748.

a. 

 

Final Cluster Centers

4,18 2,30 5,98 6,48

6,33 5,99 5,81 7,52

PREVENTI

PROMOTIE

1 2 3 4

Cluster

 

ANOVA

143,327 3 ,427 212 335,421 ,000

24,740 3 ,742 212 33,327 ,000

PREVENTI

PROMOTIE

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

 

Number of Cases in each Cluster

91,000

34,000

51,000

40,000

216,000

,000

1

2

3

4

Cluster

Valid

Missing
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BIJLAGE 14: RESULTATEN HYPOTHESE 1  
 
T-Test: ervaring versus ervaringemotioneel 
 

Group Statistics

32 3,4792 1,22967 ,21738

30 4,4000 1,06997 ,19535

32 2,9271 1,08998 ,19268

30 3,5778 1,37279 ,25064

32 4,1250 1,77346 ,31351

30 4,5333 1,69651 ,30974

32 3,3125 1,06066 ,18750

30 3,5667 1,10433 ,20162

32 4,1563 1,64825 ,29137

30 4,2333 1,73570 ,31689

32 4,0625 1,52268 ,26917

30 4,2000 1,37465 ,25098

CODE
3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,172 ,679 -3,137 60 ,003 -,9208 ,29358 -1,50809 -,33358

-3,151 59,681 ,003 -,9208 ,29226 -1,50550 -,33617

2,679 ,107 -2,074 60 ,042 -,6507 ,31380 -1,27839 -,02300

-2,058 55,329 ,044 -,6507 ,31614 -1,28417 -,01722

,237 ,628 -,925 60 ,359 -,4083 ,44135 -1,29117 ,47450

-,927 59,973 ,358 -,4083 ,44071 -1,28989 ,47323

,075 ,785 -,924 60 ,359 -,2542 ,27497 -,80418 ,29585

-,923 59,335 ,360 -,2542 ,27533 -,80504 ,29671

,084 ,773 -,179 60 ,858 -,0771 ,42976 -,93673 ,78256

-,179 59,187 ,859 -,0771 ,43049 -,93843 ,78426

,365 ,548 -,372 60 ,711 -,1375 ,36926 -,87613 ,60113

-,374 59,920 ,710 -,1375 ,36803 -,87368 ,59868

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: ervaring versus ervaringrationeel 
 

Group Statistics

32 3,4792 1,22967 ,21738

33 3,7273 1,32930 ,23140

32 2,9271 1,08998 ,19268

33 3,1111 1,66180 ,28928

32 4,1250 1,77346 ,31351

33 4,3333 1,79699 ,31282

32 3,3125 1,06066 ,18750

33 3,6970 1,38033 ,24028

32 4,1563 1,64825 ,29137

33 4,1515 1,41689 ,24665

32 4,0625 1,52268 ,26917

33 3,9697 1,31065 ,22815

CODE
3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,414 ,523 -,781 63 ,438 -,2481 ,31788 -,88333 ,38712

-,781 62,864 ,437 -,2481 ,31749 -,88259 ,38637

9,226 ,003 -,526 63 ,601 -,1840 ,34975 -,88295 ,51489

-,529 55,430 ,599 -,1840 ,34758 -,88047 ,51241

,030 ,863 -,470 63 ,640 -,2083 ,44297-1,09353 ,67687

-,470 62,979 ,640 -,2083 ,44288-1,09336 ,67669

2,377 ,128 -1,256 63 ,214 -,3845 ,30601 -,99599 ,22705

-1,261 59,907 ,212 -,3845 ,30478 -,99415 ,22521

1,277 ,263 ,012 63 ,990 ,0047 ,38086 -,75635 ,76581

,012 61,001 ,990 ,0047 ,38175 -,75862 ,76809

1,594 ,211 ,264 63 ,793 ,0928 ,35204 -,61069 ,79630

,263 61,028 ,793 ,0928 ,35286 -,61277 ,79838

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: ervaring versus emotioneelervaring 
 

Group Statistics

32 3,4792 1,22967 ,21738

30 4,6111 ,94315 ,17219

32 2,9271 1,08998 ,19268

30 3,9000 1,45204 ,26511

32 4,1250 1,77346 ,31351

30 5,0667 1,50707 ,27515

32 3,3125 1,06066 ,18750

30 3,5333 1,45586 ,26580

32 4,1563 1,64825 ,29137

30 5,2000 1,12648 ,20567

32 4,0625 1,52268 ,26917

30 4,2333 1,33089 ,24299

CODE
3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

2,027 ,160 -4,047 60 ,000 -1,1319 ,27968-1,69139 -,57250

-4,082 57,788 ,000 -1,1319 ,27732-1,68710 -,57679

4,604 ,036 -2,996 60 ,004 -,9729 ,32474-1,62250 -,32333

-2,969 53,711 ,004 -,9729 ,32773-1,63006 -,31577

1,165 ,285 -2,246 60 ,028 -,9417 ,41934-1,78047 -,10286

-2,258 59,447 ,028 -,9417 ,41713-1,77621 -,10713

3,826 ,055 -,686 60 ,496 -,2208 ,32203 -,86498 ,42332

-,679 52,809 ,500 -,2208 ,32528 -,87332 ,43165

7,456 ,008 -2,892 60 ,005 -1,0438 ,36092-1,76570 -,32180

-2,927 54,993 ,005 -1,0438 ,35665-1,75849 -,32901

,990 ,324 -,469 60 ,641 -,1708 ,36422 -,89938 ,55771

-,471 59,718 ,639 -,1708 ,36262 -,89626 ,55459

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: ervaring versus rationeelervaring 
 

Group Statistics

32 3,4792 1,22967 ,21738

30 4,7556 ,89243 ,16293

32 2,9271 1,08998 ,19268

30 3,9778 1,43020 ,26112

32 4,1250 1,77346 ,31351

30 4,8333 1,28877 ,23530

32 3,3125 1,06066 ,18750

30 3,8667 1,43198 ,26144

32 4,1563 1,64825 ,29137

30 4,7000 1,41787 ,25887

32 4,0625 1,52268 ,26917

30 4,4667 1,04166 ,19018

CODE
3

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

7

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

3,990 ,050 -4,651 60 ,000 -1,2764 ,27444-1,82535 -,72743

-4,698 56,540 ,000 -1,2764 ,27166-1,82048 -,73230

1,956 ,167 -3,266 60 ,002 -1,0507 ,32170-1,69420 -,40719

-3,238 54,159 ,002 -1,0507 ,32451-1,70126 -,40013

4,536 ,037 -1,789 60 ,079 -,7083 ,39597-1,50040 ,08373

-1,807 56,572 ,076 -,7083 ,39198-1,49339 ,07673

1,725 ,194 -1,739 60 ,087 -,5542 ,31867-1,19159 ,08326

-1,722 53,310 ,091 -,5542 ,32173-1,19938 ,09105

1,896 ,174 -1,388 60 ,170 -,5438 ,39167-1,32721 ,23971

-1,395 59,575 ,168 -,5438 ,38976-1,32349 ,23599

5,593 ,021 -1,212 60 ,230 -,4042 ,33352-1,07131 ,26297

-1,226 55,019 ,225 -,4042 ,32958-1,06466 ,25632

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: ervaring versus ervaring+reclame 
 

Group Statistics

32 3,4792 1,22967 ,21738

63 4,0476 1,24988 ,15747

32 2,9271 1,08998 ,19268

63 3,3333 1,53688 ,19363

32 4,1250 1,77346 ,31351

63 4,4286 1,73869 ,21905

32 3,3125 1,06066 ,18750

63 3,6349 1,24825 ,15726

32 4,1563 1,64825 ,29137

63 4,1905 1,56429 ,19708

32 4,0625 1,52268 ,26917

63 4,0794 1,33564 ,16827

CODE2
3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,158 ,692 -2,106 93 ,038 -,5685 ,26987-1,10436 -,03255

-2,118 63,350 ,038 -,5685 ,26842-1,10479 -,03211

9,136 ,003 -1,333 93 ,186 -,4063 ,30474-1,01140 ,19890

-1,487 82,935 ,141 -,4063 ,27316 -,94957 ,13707

,032 ,860 -,799 93 ,426 -,3036 ,37996-1,05811 ,45096

-,794 61,347 ,430 -,3036 ,38245-1,06825 ,46111

1,155 ,285 -1,249 93 ,215 -,3224 ,25811 -,83497 ,19013

-1,318 72,114 ,192 -,3224 ,24472 -,81025 ,16541

,213 ,645 -,099 93 ,921 -,0342 ,34576 -,72083 ,65238

-,097 59,615 ,923 -,0342 ,35177 -,73796 ,66950

1,204 ,275 -,055 93 ,956 -,0169 ,30407 -,62070 ,58697

-,053 55,711 ,958 -,0169 ,31744 -,65286 ,61913

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 



 28 
 
 

T-Test: ervaring versus reclame+ervaring 
 

Group Statistics

32 3,4792 1,22967 ,21738

60 4,6833 ,91323 ,11790

32 2,9271 1,08998 ,19268

60 3,9389 1,42943 ,18454

32 4,1250 1,77346 ,31351

60 4,9500 1,39521 ,18012

32 3,3125 1,06066 ,18750

60 3,7000 1,44152 ,18610

32 4,1563 1,64825 ,29137

60 4,9500 1,29438 ,16710

32 4,0625 1,52268 ,26917

60 4,3500 1,19071 ,15372

CODE2
3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

4,394 ,039 -5,324 90 ,000 -1,2042 ,22617 -1,65350 -,75484

-4,869 49,662 ,000 -1,2042 ,24729 -1,70095 -,70738

4,118 ,045 -3,495 90 ,001 -1,0118 ,28947 -1,58689 -,43673

-3,792 79,020 ,000 -1,0118 ,26680 -1,54285 -,48076

3,624 ,060 -2,454 90 ,016 -,8250 ,33624 -1,49300 -,15700

-2,282 51,874 ,027 -,8250 ,36157 -1,55058 -,09942

3,840 ,053 -1,338 90 ,184 -,3875 ,28955 -,96275 ,18775

-1,467 80,907 ,146 -,3875 ,26418 -,91314 ,13814

5,644 ,020 -2,542 90 ,013 -,7938 ,31220 -1,41398 -,17352

-2,363 51,802 ,022 -,7938 ,33589 -1,46782 -,11968

3,708 ,057 -,999 90 ,320 -,2875 ,28775 -,85917 ,28417

-,927 51,632 ,358 -,2875 ,30998 -,90962 ,33462

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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BIJLAGE 15: RESULTATEN HYPOTHESE 2  
 
T-Test: ervaringrationeel versus ervaringemotioneel  
 

Group Statistics

33 3,7273 1,32930 ,23140

30 4,4000 1,06997 ,19535

33 3,1111 1,66180 ,28928

30 3,5778 1,37279 ,25064

33 4,3333 1,79699 ,31282

30 4,5333 1,69651 ,30974

33 3,6970 1,38033 ,24028

30 3,5667 1,10433 ,20162

33 4,1515 1,41689 ,24665

30 4,2333 1,73570 ,31689

33 3,9697 1,31065 ,22815

30 4,2000 1,37465 ,25098

CODE
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,290 ,261 -2,199 61 ,032 -,6727 ,30598 -1,28457 -,06088

-2,221 60,152 ,030 -,6727 ,30283 -1,27845 -,06700

1,948 ,168 -1,208 61 ,232 -,4667 ,38627 -1,23906 ,30573

-1,219 60,473 ,227 -,4667 ,38276 -1,23217 ,29884

,440 ,510 -,453 61 ,652 -,2000 ,44144 -1,08272 ,68272

-,454 60,906 ,651 -,2000 ,44022 -1,08030 ,68030

1,586 ,213 ,411 61 ,682 ,1303 ,31702 -,50361 ,76422

,415 60,067 ,679 ,1303 ,31367 -,49711 ,75772

1,892 ,174 -,206 61 ,838 -,0818 ,39770 -,87706 ,71342

-,204 56,116 ,839 -,0818 ,40157 -,88622 ,72258

,488 ,488 -,681 61 ,499 -,2303 ,33840 -,90697 ,44637

-,679 59,754 ,500 -,2303 ,33918 -,90882 ,44822

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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BIJLAGE 16: RESULTATEN HYPOTHESE 3  
 
T-Test: rationeelervaring versus ervaringrationeel 
 

Group Statistics

30 4,7556 ,89243 ,16293

33 3,7273 1,32930 ,23140

30 3,9778 1,43020 ,26112

33 3,1111 1,66180 ,28928

30 4,8333 1,28877 ,23530

33 4,3333 1,79699 ,31282

30 3,8667 1,43198 ,26144

33 3,6970 1,38033 ,24028

30 4,7000 1,41787 ,25887

33 4,1515 1,41689 ,24665

30 4,4667 1,04166 ,19018

33 3,9697 1,31065 ,22815

CODE
7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

7,178 ,009 3,567 61 ,001 1,0283 ,28824 ,45191 1,60466

3,633 56,320 ,001 1,0283 ,28301 ,46142 1,59515

1,926 ,170 2,208 61 ,031 ,8667 ,39252 ,08177 1,65156

2,224 60,829 ,030 ,8667 ,38970 ,08737 1,64596

5,538 ,022 1,258 61 ,213 ,5000 ,39755 -,29495 1,29495

1,277 57,975 ,207 ,5000 ,39143 -,28354 1,28354

,006 ,939 ,479 61 ,634 ,1697 ,35446 -,53909 ,87848

,478 59,931 ,634 ,1697 ,35509 -,54061 ,88000

,132 ,718 1,534 61 ,130 ,5485 ,35755 -,16647 1,26344

1,534 60,424 ,130 ,5485 ,35756 -,16663 1,26360

,958 ,331 1,655 61 ,103 ,4970 ,30029 -,10349 1,09743

1,673 59,970 ,100 ,4970 ,29702 -,09717 1,09111

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: emotioneelervaring versus ervaringemotionee l 
 

Group Statistics

30 4,6111 ,94315 ,17219

30 4,4000 1,06997 ,19535

30 3,9000 1,45204 ,26511

30 3,5778 1,37279 ,25064

30 5,0667 1,50707 ,27515

30 4,5333 1,69651 ,30974

30 3,5333 1,45586 ,26580

30 3,5667 1,10433 ,20162

30 5,2000 1,12648 ,20567

30 4,2333 1,73570 ,31689

30 4,2333 1,33089 ,24299

30 4,2000 1,37465 ,25098

CODE
2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,482 ,228 ,811 58 ,421 ,2111 ,26041 -,31015 ,73237

,811 57,101 ,421 ,2111 ,26041 -,31033 ,73255

,229 ,634 ,883 58 ,381 ,3222 ,36483 -,40806 1,05250

,883 57,818 ,381 ,3222 ,36483 -,40811 1,05255

,289 ,593 1,287 58 ,203 ,5333 ,41430 -,29599 1,36265

1,287 57,205 ,203 ,5333 ,41430 -,29623 1,36290

2,785 ,101 -,100 58 ,921 -,0333 ,33362 -,70115 ,63448

-,100 54,072 ,921 -,0333 ,33362 -,70218 ,63552

8,333 ,005 2,559 58 ,013 ,9667 ,37778 ,21045 1,72288

2,559 49,749 ,014 ,9667 ,37778 ,20777 1,72556

,180 ,673 ,095 58 ,924 ,0333 ,34933 -,66592 ,73259

,095 57,939 ,924 ,0333 ,34933 -,66594 ,73261

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: reclame+ervaring versus ervaring+reclame 
 

Group Statistics

60 4,6833 ,91323 ,11790

63 4,0476 1,24988 ,15747

60 3,9389 1,42943 ,18454

63 3,3333 1,53688 ,19363

60 4,9500 1,39521 ,18012

63 4,4286 1,73869 ,21905

60 3,7000 1,44152 ,18610

63 3,6349 1,24825 ,15726

60 4,9500 1,29438 ,16710

63 4,1905 1,56429 ,19708

60 4,3500 1,19071 ,15372

63 4,0794 1,33564 ,16827

CODE2
2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

9,385 ,003 3,208 121 ,002 ,6357 ,19819 ,24334 1,02809

3,232 113,509 ,002 ,6357 ,19672 ,24600 1,02542

1,082 ,300 2,260 121 ,026 ,6056 ,26796 ,07506 1,13605

2,264 120,935 ,025 ,6056 ,26748 ,07600 1,13511

4,118 ,045 1,829 121 ,070 ,5214 ,28511 -,04303 1,08589

1,839 117,660 ,068 ,5214 ,28360 -,04019 1,08305

1,388 ,241 ,268 121 ,789 ,0651 ,24279 -,41559 ,54575

,267 116,714 ,790 ,0651 ,24365 -,41747 ,54763

5,580 ,020 2,926 121 ,004 ,7595 ,25958 ,24561 1,27343

2,939 118,714 ,004 ,7595 ,25839 ,24787 1,27117

,879 ,350 1,184 121 ,239 ,2706 ,22856 -,18186 ,72313

1,187 120,484 ,237 ,2706 ,22792 -,18061 ,72188

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

VERFRISS

POSGEVOE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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BIJLAGE 17: RESULTATEN HYPOTHESE 4  
 
T-Test: attitude en intentie voor promotie en preve ntie voor 
emotioneel 

Group Statistics

6 3,8889 1,36083 ,55556

3 4,8889 ,38490 ,22222

6 3,2778 1,20031 ,49002

3 3,0000 1,20185 ,69389

Cluster Number of Case
2

3

2

3

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

3,573 ,101 -1,210 7 ,265 -1,0000 ,82616-2,95356 ,95356

-1,671 6,323 ,143 -1,0000 ,59835-2,44616 ,44616

,018 ,896 ,327 7 ,753 ,2778 ,84906-1,72993 2,28548

,327 4,086 ,760 ,2778 ,84947-2,06133 2,61688

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
T-Test: attitude en intentie voor promotie en preve ntie voor 
rationeel 

Group Statistics

6 4,6111 1,30668 ,53345

10 4,3333 ,98131 ,31032

6 3,9444 1,56938 ,64070

10 4,0667 1,02800 ,32508

Cluster Number of Case
2

3

2

3

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

1,307 ,272 ,485 14 ,635 ,2778 ,57244 -,94999 1,50554

,450 8,421 ,664 ,2778 ,61714-1,13307 1,68863

1,873 ,193 -,190 14 ,852 -,1222 ,64477-1,50512 1,26068

-,170 7,625 ,869 -,1222 ,71845-1,79326 1,54882

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
T-Test: attitude en intentie voor promotie voor emo tioneel versus 
rationeel 

Group Statistics

6 3,8889 1,36083 ,55556

6 4,6111 1,30668 ,53345

6 3,2778 1,20031 ,49002

6 3,9444 1,56938 ,64070

CODE
1

6

1

6

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

,002 ,961 -,938 10 ,370 -,7222 ,77020-2,43834 ,99389

-,938 9,984 ,371 -,7222 ,77020-2,43872 ,99428

,639 ,443 -,827 10 ,428 -,6667 ,80661-2,46390 1,13057

-,827 9,358 ,429 -,6667 ,80661-2,48075 1,14741

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: attitude en intentie voor preventie voor ra tioneel versus 
emotioneel 

Group Statistics

3 4,8889 ,38490 ,22222

10 4,3333 ,98131 ,31032

3 3,0000 1,20185 ,69389

10 4,0667 1,02800 ,32508

CODE
1

6

1

6

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,818 ,385 ,935 11 ,370 ,5556 ,59421 -,75229 1,86340

1,456 9,434 ,178 ,5556 ,38168 -,30185 1,41296

,055 ,818 -1,526 11 ,155 -1,0667 ,69892-2,60497 ,47164

-1,392 2,943 ,260 -1,0667 ,76626-3,53230 1,39897

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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BIJLAGE 18: RESULTATEN ANDERE RELATIES  
 
T-Test: rationeelervaring versus emotioneelervaring  

Group Statistics

30 4,7556 ,89243 ,16293

30 4,6111 ,94315 ,17219

30 3,9778 1,43020 ,26112

30 3,9000 1,45204 ,26511

30 4,8333 1,28877 ,23530

30 5,0667 1,50707 ,27515

30 3,8667 1,43198 ,26144

30 3,5333 1,45586 ,26580

30 4,4667 1,04166 ,19018

30 4,2333 1,33089 ,24299

30 4,7000 1,41787 ,25887

30 5,2000 1,12648 ,20567

CODE
7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,517 ,475 ,609 58 ,545 ,1444 ,23706 -,33009 ,61898

,609 57,824 ,545 ,1444 ,23706 -,33012 ,61901

,283 ,597 ,209 58 ,835 ,0778 ,37211 -,66707 ,82263

,209 57,987 ,835 ,0778 ,37211 -,66708 ,82263

1,145 ,289 -,644 58 ,522 -,2333 ,36204 -,95803 ,49137

-,644 56,636 ,522 -,2333 ,36204 -,95841 ,49174

,201 ,655 ,894 58 ,375 ,3333 ,37283 -,41297 1,07964

,894 57,984 ,375 ,3333 ,37283 -,41298 1,07964

1,684 ,199 ,756 58 ,453 ,2333 ,30856 -,38432 ,85099

,756 54,835 ,453 ,2333 ,30856 -,38508 ,85175

1,366 ,247 -1,512 58 ,136 -,5000 ,33062-1,16181 ,16181

-1,512 55,180 ,136 -,5000 ,33062-1,16253 ,16253

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: promotie versus preventie voor ervaringrati oneel 
 

Group Statistics

5 3,2667 1,65664 ,74087

6 3,6111 ,82776 ,33793

5 2,8667 2,26814 1,01434

6 3,2778 1,56938 ,64070

Cluster Number of Case
2

3

2

3

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

2,289 ,165 -,450 9 ,664 -,3444 ,76604-2,07735 1,38846

-,423 5,642 ,688 -,3444 ,81430-2,36800 1,67911

3,275 ,104 -,355 9 ,731 -,4111 1,15761-3,02981 2,20759

-,343 6,944 ,742 -,4111 1,19974-3,25268 2,43046

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: promotie versus preventie voor ervaringemot ioneel 
 

Group Statistics

5 4,8000 1,28236 ,57349

6 3,6667 ,76012 ,31032

5 3,7333 2,13957 ,95685

6 4,0000 ,51640 ,21082

Cluster Number of Case
2

3

2

3

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

2,610 ,141 1,825 9 ,101 1,1333 ,62103 -,27154 2,53820

1,738 6,256 ,131 1,1333 ,65206 -,44650 2,71317

17,185 ,003 -,298 9 ,772 -,2667 ,89461-2,29042 1,75708

-,272 4,390 ,798 -,2667 ,97980-2,89441 2,36108

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 

T-Test: promotie versus preventie voor emotioneeler varing 
 

Group Statistics

6 4,6111 ,97563 ,39830

4 4,3333 1,30526 ,65263

6 4,6111 1,62504 ,66342

4 4,5833 1,91243 ,95622

Cluster Number of Case
2

3

2

3

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,501 ,499 ,387 8 ,709 ,2778 ,71699-1,375621,93117

,363 5,217 ,731 ,2778 ,76457-1,663302,21886

,008 ,929 ,025 8 ,981 ,0278 1,12212-2,559852,61540

,024 5,780 ,982 ,0278 1,16382-2,846502,90206

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: promotie versus preventie voor rationeelerv aring 
 

Group Statistics

3 5,0000 1,20185 ,69389

13 4,7692 ,82085 ,22766

3 4,4444 ,69389 ,40062

13 4,2308 1,09193 ,30285

Cluster Number of Case
2

3

2

3

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,951 ,346 ,407 14 ,690 ,2308 ,56709 -,98552 1,44706

,316 2,449 ,777 ,2308 ,73028-2,41902 2,88056

1,200 ,292 ,319 14 ,754 ,2137 ,66895-1,22108 1,64843

,425 4,684 ,689 ,2137 ,50220-1,10392 1,53127

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: ervaringrationeel versus ervaringemotioneel  voor promotie 
 

Group Statistics

5 4,8000 1,28236 ,57349

5 3,2667 1,65664 ,74087

5 3,7333 2,13957 ,95685

5 2,8667 2,26814 1,01434

CODE
4

5

4

5

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

,212 ,657 1,637 8 ,140 1,5333 ,93690 -,62716 3,69382

1,637 7,527 ,143 1,5333 ,93690 -,65101 3,71768

,202 ,665 ,622 8 ,552 ,8667 1,39443-2,34890 4,08224

,622 7,973 ,552 ,8667 1,39443-2,35080 4,08414

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: rationeelervaring versus emotioneelervaring  voor promotie 
 

Group Statistics

3 5,0000 1,20185 ,69389

6 4,6111 ,97563 ,39830

3 4,4444 ,69389 ,40062

6 4,6111 1,62504 ,66342

CODE
7

2

7

2

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,155 ,706 ,526 7 ,615 ,3889 ,73912-1,35885 2,13663

,486 3,388 ,657 ,3889 ,80008-2,00006 2,77784

1,262 ,298 -,166 7 ,873 -,1667 1,00593-2,54532 2,21199

-,215 6,988 ,836 -,1667 ,77500-1,99986 1,66653

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test: rationeelervaring versus emotioneelervaring  voor preventie 
 

Group Statistics

13 4,7692 ,82085 ,22766

4 4,3333 1,30526 ,65263

13 4,2308 1,09193 ,30285

4 4,5833 1,91243 ,95622

CODE
7

2

7

2

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,912 ,187 ,813 15 ,429 ,4359 ,53630 -,70720 1,57899

,631 3,761 ,565 ,4359 ,69120-1,53233 2,40412

,670 ,426 -,475 15 ,642 -,3526 ,74228-1,93469 1,22956

-,351 3,623 ,745 -,3526 1,00303-3,25554 2,55042

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: ervaringrationeel versus ervaringemotioneel  voor preventie 
 

Group Statistics

6 3,6667 ,76012 ,31032

6 3,6111 ,82776 ,33793

6 4,0000 ,51640 ,21082

6 3,2778 1,56938 ,64070

CODE
4

5

4

5

ATTITUDE

INTENTIE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

,079 ,784 ,121 10 ,906 ,0556 ,45880 -,96671 1,07782

,121 9,928 ,906 ,0556 ,45880 -,96771 1,07882

8,401 ,016 1,071 10 ,309 ,7222 ,67449 -,78064 2,22508

1,071 6,070 ,325 ,7222 ,67449 -,92358 2,36803

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: emotioneel versus emotioneelervaring 
 

Group Statistics

31 4,1183 1,20661 ,21671

30 4,6111 ,94315 ,17219

31 3,2903 1,25238 ,22493

30 3,9000 1,45204 ,26511

31 4,5806 2,06194 ,37034

30 5,0667 1,50707 ,27515

31 3,9677 1,64284 ,29506

30 3,5333 1,45586 ,26580

31 4,3226 1,46940 ,26391

30 4,2333 1,33089 ,24299

31 4,7742 1,54293 ,27712

30 5,2000 1,12648 ,20567

CODE
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

2,305 ,134 -1,773 59 ,081 -,4928 ,27791-1,04893 ,06327

-1,780 56,529 ,080 -,4928 ,27680-1,04721 ,06154

1,323 ,255 -1,758 59 ,084 -,6097 ,34682-1,30367 ,08431

-1,754 57,152 ,085 -,6097 ,34767-1,30584 ,08649

5,463 ,023 -1,048 59 ,299 -,4860 ,46371-1,41389 ,44185

-1,053 54,943 ,297 -,4860 ,46136-1,41064 ,43860

,077 ,782 1,092 59 ,279 ,4344 ,39793 -,36184 1,23066

1,094 58,556 ,278 ,4344 ,39713 -,36038 1,22919

,261 ,611 ,248 59 ,805 ,0892 ,35933 -,62976 ,80826

,249 58,748 ,804 ,0892 ,35874 -,62865 ,80714

2,457 ,122 -1,228 59 ,224 -,4258 ,34686-1,11986 ,26825

-1,234 54,915 ,223 -,4258 ,34510-1,11743 ,26581

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: emotioneel versus ervaringemotioneel 
 

Group Statistics

31 4,1183 1,20661 ,21671

30 4,4000 1,06997 ,19535

31 3,2903 1,25238 ,22493

30 3,5778 1,37279 ,25064

31 4,5806 2,06194 ,37034

30 4,5333 1,69651 ,30974

31 3,9677 1,64284 ,29506

30 3,5667 1,10433 ,20162

31 4,3226 1,46940 ,26391

30 4,2000 1,37465 ,25098

31 4,7742 1,54293 ,27712

30 4,2333 1,73570 ,31689

CODE
1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

,219 ,641 -,964 59 ,339 -,2817 ,29235

-,966 58,562 ,338 -,2817 ,29176

,432 ,513 -,855 59 ,396 -,2875 ,33626

-,854 58,096 ,397 -,2875 ,33677

2,817 ,099 ,098 59 ,923 ,0473 ,48434

,098 57,530 ,922 ,0473 ,48279

2,938 ,092 1,115 59 ,269 ,4011 ,35963

1,122 52,676 ,267 ,4011 ,35737

,015 ,903 ,336 59 ,738 ,1226 ,36460

,337 58,935 ,738 ,1226 ,36420

1,245 ,269 1,287 59 ,203 ,5409 ,42015

1,285 57,697 ,204 ,5409 ,42097

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

t-test for Equality of Means

 

T-Test: rationeel versus rationeelervaring 
 

Group Statistics

30 4,5333 ,97713 ,17840

30 4,7556 ,89243 ,16293

30 3,9889 1,02641 ,18740

30 3,9778 1,43020 ,26112

30 5,3333 1,47001 ,26839

30 4,8333 1,28877 ,23530

30 5,3667 1,24522 ,22735

30 3,8667 1,43198 ,26144

30 4,2333 1,22287 ,22326

30 4,4667 1,04166 ,19018

30 4,6333 1,51960 ,27744

30 4,7000 1,41787 ,25887

CODE
6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

,414 ,522 -,920 58 ,362 -,2222 ,24161 -,70585 ,26141

-,920 57,530 ,362 -,2222 ,24161 -,70593 ,26149

3,004 ,088 ,035 58 ,973 ,0111 ,32140 -,63224 ,65447

,035 52,610 ,973 ,0111 ,32140 -,63365 ,65587

1,027 ,315 1,401 58 ,167 ,5000 ,35692 -,21446 1,21446

1,401 57,024 ,167 ,5000 ,35692 -,21472 1,21472

,115 ,736 4,329 58 ,000 1,5000 ,34647 ,80647 2,19353

4,329 56,903 ,000 1,5000 ,34647 ,80619 2,19381

,427 ,516 -,796 58 ,430 -,2333 ,29328 -,82040 ,35374

-,796 56,570 ,430 -,2333 ,29328 -,82072 ,35405

,333 ,566 -,176 58 ,861 -,0667 ,37945 -,82622 ,69289

-,176 57,724 ,861 -,0667 ,37945 -,82630 ,69297

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: rationeel versus ervaringrationeel 
 

Group Statistics

30 4,5333 ,97713 ,17840

33 3,7273 1,32930 ,23140

30 3,9889 1,02641 ,18740

33 3,1111 1,66180 ,28928

30 5,3333 1,47001 ,26839

33 4,3333 1,79699 ,31282

30 5,3667 1,24522 ,22735

33 3,6970 1,38033 ,24028

30 4,2333 1,22287 ,22326

33 3,9697 1,31065 ,22815

30 4,6333 1,51960 ,27744

33 4,1515 1,41689 ,24665

CODE
6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

4,289 ,043 2,719 61 ,009 ,8061 ,29644 ,21330 1,39882

2,759 58,529 ,008 ,8061 ,29219 ,22130 1,39082

11,340 ,001 2,492 61 ,015 ,8778 ,35222 ,17346 1,58209

2,547 53,999 ,014 ,8778 ,34468 ,18674 1,56881

1,904 ,173 2,403 61 ,019 1,0000 ,41614 ,16787 1,83213

2,426 60,360 ,018 1,0000 ,41217 ,17564 1,82436

,213 ,646 5,023 61 ,000 1,6697 ,33244 1,00495 2,33445

5,048 60,998 ,000 1,6697 ,33079 1,00824 2,33115

,102 ,750 ,823 61 ,414 ,2636 ,32029 -,37683 ,90410

,826 60,954 ,412 ,2636 ,31922 -,37469 ,90197

,071 ,790 1,302 61 ,198 ,4818 ,36997 -,25799 1,22162

1,298 59,355 ,199 ,4818 ,37123 -,26091 1,22455

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: reclame versus reclame+ervaring 
 

Group Statistics

61 4,3224 1,11050 ,14219

60 4,6833 ,91323 ,11790

61 3,6339 1,19056 ,15244

60 3,9389 1,42943 ,18454

61 4,9508 1,82050 ,23309

60 4,9500 1,39521 ,18012

61 4,6557 1,61126 ,20630

60 3,7000 1,44152 ,18610

61 4,2787 1,34327 ,17199

60 4,3500 1,19071 ,15372

61 4,7049 1,52035 ,19466

60 4,9500 1,29438 ,16710

CODE3
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

1,700 ,195 -1,951 119 ,053 -,3609 ,18500 -,72726 ,00540

-1,954 115,395 ,053 -,3609 ,18471 -,72678 ,00493

2,641 ,107 -1,276 119 ,204 -,3050 ,23900 -,77824 ,16823

-1,274 114,544 ,205 -,3050 ,23936 -,77915 ,16913

4,344 ,039 ,003 119 ,998 ,0008 ,29521 -,58373 ,58537

,003 112,321 ,998 ,0008 ,29458 -,58283 ,58447

1,438 ,233 3,437 119 ,001 ,9557 ,27809 ,40509 1,50639

3,440 117,951 ,001 ,9557 ,27784 ,40554 1,50593

,673 ,414 -,309 119 ,758 -,0713 ,23090 -,52852 ,38590

-,309 117,741 ,758 -,0713 ,23067 -,52812 ,38549

2,735 ,101 -,954 119 ,342 -,2451 ,25689 -,75375 ,26358

-,955 116,613 ,341 -,2451 ,25655 -,75318 ,26302

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

T-Test: reclame versus ervaring+reclame 
 

Group Statistics

61 4,3224 1,11050 ,14219

63 4,0476 1,24988 ,15747

61 3,6339 1,19056 ,15244

63 3,3333 1,53688 ,19363

61 4,9508 1,82050 ,23309

63 4,4286 1,73869 ,21905

61 4,6557 1,61126 ,20630

63 3,6349 1,24825 ,15726

61 4,2787 1,34327 ,17199

63 4,0794 1,33564 ,16827

61 4,7049 1,52035 ,19466

63 4,1905 1,56429 ,19708

CODE3
1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

2,453 ,120 1,293 122 ,199 ,2748 ,21257 -,14602 ,69559

1,295 121,117 ,198 ,2748 ,21216 -,14525 ,69482

7,804 ,006 1,215 122 ,227 ,3005 ,24744 -,18928 ,79037

1,220 116,447 ,225 ,3005 ,24643 -,18752 ,78862

,028 ,867 1,634 122 ,105 ,5222 ,31963 -,11049 1,15499

1,633 121,254 ,105 ,5222 ,31987 -,11100 1,15550

5,993 ,016 3,951 122 ,000 1,0208 ,25836 ,50938 1,53226

3,935 113,050 ,000 1,0208 ,25941 ,50689 1,53475

,008 ,930 ,828 122 ,409 ,1993 ,24059 -,27696 ,67560

,828 121,822 ,409 ,1993 ,24062 -,27701 ,67565

,385 ,536 1,856 122 ,066 ,5144 ,27714 -,03418 1,06306

1,857 121,998 ,066 ,5144 ,27701 -,03393 1,06281

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ATTITUDE

INTENTIE

FRUITIG

GEZOND

POSGEVOE

VERFRISS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
 


