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I 

 

Woord vooraf 

 

Het schrijven van een masterproef is iets waar veel energie en tijd in kruipt. Het kiezen van een 

onderwerp dat me boeide, was dan ook een belangrijke voorwaarde.  

In mijn vooropleiding Communicatiewetenschappen kwam ik via mijn masterproef rond 

statusconsumptie al in contact met de evolutionaire psychologie. Dit heeft mijn interesse gewekt 

voor de biologische basis van ons gedrag en ik was dan ook verheugd om terug rond dit onderwerp 

te kunnen werken binnen mijn opleiding Bedrijfseconomie.  

Bij het opstellen van deze thesis heb ik beroep kunnen doen op de steun van enkele belangrijke 

personen. Allereerst had ik graag mijn promotor Mario Pandelaere bedankt voor de hulp bij het 

schrijven van deze verhandeling en bij het ontwerpen van het onderzoeksopzet. Ook mijn moeder, 

die geholpen heeft bij de praktische kant van het experiment, had ik hier graag vermeld. Mijn dank 

gaat ook uit naar mijn zus Marieke en haar man Jeroen die mijn thesis hebben nagelezen en 

bijgestuurd. Ten slotte wil ik al mijn vrienden en familie bedanken voor de steun en de broodnodige 

ontspanning die ze me van tijd tot tijd hebben geboden.  
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1. Inleiding 

Ad likeability is een populair onderwerp van onderzoek binnen de reclamewereld. Dit onderzoek is 

vaak gericht op het ontdekken van de factoren die bepalen hoe iemand reageert op een bepaalde 

advertentie. Persoonlijke relevantie, humor en productsoort zijn maar enkele voorbeelden van 

factoren waarvan reeds is gebleken dat ze een invloed hebben op hoe iemand een advertentie 

beoordeelt. Ook het geslacht van de ontvanger van de reclameboodschap heeft een invloed op de 

likeability. We vinden vooral bij seksueel getinte advertenties een verschil terug tussen de 

likeabilityscores van mannen en vrouwen. Mannen staan positiever tegenover deze erotische 

reclames dan vrouwen omdat ze een andere attitude hebben ten opzichte van seksualiteit. Deze 

attitude verschilt omdat mannen en vrouwen een andere hersenstructuur hebben. Deze structuur 

wordt volgens Manning (2002) reeds bepaald in de baarmoeder onder invloed van het 

testosterongehalte waaraan men wordt blootgesteld. Vrouwen komen met een lager gehalte 

testosteron in contact dan mannen en dit zorgt voor de ontwikkeling van geslachtspecifieke 

kenmerken. Een van die kenmerken is dus de grotere gevoeligheid voor seksuele prikkels bij mannen.  

Het probleem dat opduikt bij onderzoek die het verband tussen de prenatale blootstelling aan 

testosteron en het gestelde gedrag wil nagaan, bestaat erin dat het ethisch onverantwoord is om bij 

levende foetussen bloed af te nemen om de hormonenspiegel te meten. Bovendien is er een groot 

tijdsverloop tussen de periode in de baarmoeder en de volwassen leeftijd waar het gedrag zich stelt. 

Dit alles zorgt ervoor dat de rechtstreekse meting van de blootstelling aan testosteron niet praktisch 

is voor toepassing binnen wetenschappelijk onderzoek. Uit onderzoek is echter gebleken dat de 

lengteverhouding van de wijsvinger op de ringvinger een morfologische indicator is van deze 

prenatale blootstelling. Hiernaar wordt binnen de literatuur verwezen als de digit ratio of de 2D:4D-

ratio (second to fourth digit ratio). De prenatale blootstelling is het grootst bij mannen die een lange 

ringvinger hebben ten opzichte van hun wijsvinger wat resulteert in een lage ratio (Manning, 2002).    

De belangstelling voor deze methode is de laatste jaren gestaag gegroeid en onderzoek hier rond 

heeft al merkwaardige verbanden tussen de digit ratio en bepaalde gedragskenmerken (zoals 

dominantie, risicogedrag, agressie en seksuele geaardheid) aan het licht gebracht. Bovendien 

vertonen de verbanden die uit 2D:4D-onderzoek voortkomen grote gelijkenissen met de verbanden 

die worden gevonden in onderzoek waar men gewerkt heeft met het circulerend testosterongehalte 

in het bloed (Millet, 2010).  
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Helaas is er tot nu toe nog maar weinig onderzoek gevoerd waar het verband tussen 2D:4D en het 

economisch gedrag wordt onderzocht. Uit de weinige onderzoeken is echter wel al gebleken dat 

mannen met een lage digit ratio sterkere onderhandelaars zijn en vaker kiezen voor de risicovolle 

beroepen in de financiële sector (Millet, 2010). Wanneer deze mannen met een lage digit ratio 

echter in een seksuele context worden geplaatst, verliezen ze tijdelijk hun economische rationaliteit. 

Dit effect wordt veel minder teruggevonden bij mannen met een hogere ratio wat dus betekent dat 

mannen met een lage ratio gevoeliger zijn voor seksuele prikkels (Van den Bergh & Dewitte, 2008).  

Binnen het domein van reclameonderzoek zijn er naar ons weten echter nog geen studies gevoerd 

die gebruik maken van de 2D:4D. Het leek ons daarom interessant om de invloed van de prenatale 

blootstelling aan testosteron op ad likeability te onderzoeken. Omdat de mate van prenatale 

blootstelling aan testosteron verantwoordelijk is voor de gevoeligheid aan seksuele prikkels 

verwachten we dat advertenties met seksuele kenmerken beter worden beoordeeld door mannen 

met een lage digit ratio dan door mannen met een hogere ratio.  

De digit ratio is echter niet enkel verantwoordelijk voor de gevoeligheid aan seksuele prikkels. Het 

zou ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de typische machokenmerken zoals 

dominantie ten opzichte van vrouwen, de angst zich te settelen met één vrouw en een afkeer ten 

opzichte van seksueel afgebeelde mannen. Advertenties waarin deze waarden in worden 

teruggevonden zouden dus onaantrekkelijk moeten zijn voor mannen en we verwachten dit effect 

nog sterker terug te vinden bij de mannen met een lage digit ratio.   

Om ons onderzoek kracht bij te zetten wordt deze voorafgegaan door een grondige literatuurstudie 

waarin we een gefundeerde basis voor onze hypothesen zullen trachten op te bouwen. In het eerste 

hoofdstuk lichten we het begrip ad likeability toe omdat dit ook in ons onderzoek de parameter zal 

zijn waaraan we onze hypothesen zullen toetsen. In het tweede hoofdstuk bespreken we het belang 

van seks in de reclamewereld. We gaan er eveneens op zoek naar de evolutionaire basis van seks als 

aandachtslokker en geven er een overzicht van de belangrijkste onderzoeken rond het effect van 

seks op de werking van de reclame. Het derde hoofdstuk van onze literatuurstudie legt de focus op 

testosteron en de effecten van het hormoon. We bespreken er onder meer de invloed op het gedrag 

en de validiteit van de 2D:4D-ratio als indicator voor de prenatale blootstelling aan testosteron. Onze 

aandacht gaat hier ook uit naar het gebruik van deze 2D:4D binnen het economische domein.   

Op het einde hopen we besluiten te kunnen trekken over het al dan niet bestaan van een verband 

tussen de mate van prenatale blootstelling aan testosteron en de likeability van de advertenties. Dit 

kan praktisch nut hebben voor adverteerders bij het afstemmen van hun reclame op de gewenste 
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doelgroep. Als blijkt dat mannen die een hoge blootstelling aan testosteron hebben gekend, 

positiever staan tegenover seksueel getinte reclames dan zou het gebruik van seksuele elementen in 

de reclame effectiever zijn bij mannen met een lage ratio dan bij mannen met een hoge ratio. De 

incorporatie van dergelijke elementen in de reclame zou dan afhankelijk moeten worden gesteld van 

het gewenste doelpubliek. Wil men met zijn product de typische machoman bereiken, die een lage 

ratio heeft, dan is dit een goede tactiek. Wil men echter de iets softere mannen bereiken, 

gekenmerkt door een hoge ratio, dan moet men mogelijk aan andere tactieken denken.  

Dit onderzoek heeft als uiteindelijke doel een toetsing aan te bieden van de waarde van de 2D:4D-

methode binnen het reclameonderzoek alsook het verschaffen van een groter inzicht in het 

reactiemechanisme van mannen bij het zien van advertenties die inspelen op seksueel aantrekkelijke 

en onaantrekkelijke waarden.  
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2. Hoofdstuk 1: Ad likeability 

2.1. Definitie van ad likeability 

Ad likeability is binnen de reclamewereld een belangrijk concept. Er zijn dan ook heel wat auteurs die 

onderzoek hebben verricht naar dit onderwerp. Vaak wordt ad likeability simpelweg beschreven als 

het al dan niet leuk vinden van een reclame (Adreview, 2007). Volgens Franzen (1998) is ad likeability 

een positieve attitude ten opzichte van een reclameboodschap of -presentatie. Sanders (2005) 

omschrijft likeability als de mate waarin de consument emotionele en fysische voordelen terugvindt 

in de reclame, waardoor er een positieve attitude ontstaat ten opzichte van het product. Hermie, 

Lanckriet, Lansloot & Peeters (2005) omschrijven likeability dan weer als de algemene appreciatie 

van een reclameboodschap. Dit speelt volgens hen niet enkel een rol tijdens het zien van de reclame, 

maar gaat achteraf volwaardig deel uitmaken van de herinnering en vergemakkelijkt de herkenning 

van het merk. Hierin schuilt volgens hen dan ook de kracht van een boodschap met een hoge 

likeability.  

Het effect van likeability reikt dus verder dan het moment van blootstelling aan de advertentie. Zo 

benadrukt Du Plessis (1994) het belang van likeability bij het onthouden van een advertentie en ziet 

hij een correlatie tussen de mate waarin men een bepaalde advertentie leuk vindt en hoe men dit 

opslaat in het geheugen. Voor hem is likeability dus noodzakelijk wil een reclame effectief zijn. Deze 

bevindingen stemmen overeen met die van Hollis (1995). Hij beschouwt ad likeability als een 

onderdeel van betrokkenheid en die betrokkenheid is dan weer een vereiste bij het opslaan van de 

advertentie in het kortetermijngeheugen van de ontvanger. Biel (1990) en Smit et al. (2004) zien 

likeability als de gatekeeper voor verdere verwerking van de advertentie. Vindt men de advertentie 

niet leuk, dan zal men ook de moeite niet doen om deze advertentie verder te verwerken. Likeability 

is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde om de advertentie op te slaan in het geheugen omdat 

advertenties met een hoge likeability beter de kans krijgen om hun boodschap over te brengen. 

Likeability heeft dus een invloed op de uiteindelijke effectiviteit van de advertentie en kan helpen om 

het niveau van informatieverwerking te verdiepen.  

Biel & Bridgewater (1990) zijn van mening dat likeability bepalend is voor hetgeen we voelen bij het 

zien van een bepaalde advertentie. De attitude ten opzichte van een reclame bestaat namelijk uit 

twee dimensies. De eerste is utilitaristisch en wordt bepaald door de attributen en onze ervaring met 

het product. Het is een rationele visie op het product. De tweede dimensie is de emotionele 
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component van onze attitude ten opzichte van een commercial. Deze dimensie wordt beïnvloed door 

factoren als merkvertrouwdheid en andere subjectieve indrukken die nog maar weinig te maken 

hebben met de intrinsieke kwaliteiten van het product.  

Ook willen we hier nog het longitudinaal onderzoek van Smit, Meurs & Neijens (2004) aanhalen. In 

deze Nederlandse studie werd er nagegaan of advertenties doorheen de jaren een lagere likeability 

hebben gekregen. Ze vonden inderdaad bewijs voor dit vermoeden: reclameboodschappen hebben 

de laatste jaren ingeboet aan interessantheid, overtuiging, effectiviteit en relevantie. Dit zou volgens 

Smit et al. het logische gevolg zijn van de veranderende adverteerdersmarkt doorheen de jaren. De 

reclamewereld wordt tegenwoordig gekenmerkt door een klimaat van overaanbod en een lage graad 

van diversificatie. Enkel de amusementswaarde is er lichtjes op vooruit gegaan. Toch kunnen we 

besluiten dat er een daling van de algemene likeability heeft plaatsgevonden. De mensen krijgen te 

veel reclameboodschappen te zien die bovendien te veel op elkaar lijken. Hierdoor wordt het effect 

van deze boodschappen danig ingekrimpt wat het lanceren van een effectieve campagne 

tegenwoordig tot een hele uitdaging maakt.   

Een concept dat nauw verwant is met ad likeability is de attitude towards the ad. Verschillende 

auteurs beweren dat beide concepten hetzelfde construct vertegenwoordigen. Ze verschillen wel van 

elkaar door de manier waarop ze worden gemeten (Smit, Meurs, & Neijens, 2004). In de literatuur 

worden deze concepten dan ook vaak door elkaar gebruikt, maar wij zullen het in deze verhandeling 

houden bij de term likeability.   

Kort samengevat kunnen we dus stellen dat ad likeability de mate is waarin een ontvanger zich 

aangetrokken voelt tot een bepaalde advertentie. Het is een noodzakelijke voorwaarde bij de creatie 

van een effectieve campagne. Likeability op zich is echter niet voldoende, ook andere elementen 

zoals de boodschap en de merkpositionering moeten goed zitten om van een goed functionerende 

advertentie te kunnen spreken (Adreview, 2007). Om likeability te meten wordt er vaak aan de 

respondenten gevraagd om een waarderingscijfer te geven aan de advertentie of om de reclame te 

beschrijven of te quoteren op basis van enkele kenmerken.  

2.2. Geschiedenis van ad likeability studies   

Jarenlang is likeability verwaarloosd geweest omdat men ervan uitging dat het er niet toe deed wat 

de consumenten van de reclame vonden. De focus lag op de kracht van de reclame-uiting om 

informatie rond het product over te brengen en de vormelijke aspecten werden als bijzaak 

beschouwd (Franzen, 1992). Volgens Reeves (geciteerd in: Franzen, 1992, p.189) had likeability zelfs 

een negatieve invloed op de effectiviteit of om het met zijn woorden te stellen: “Liking be damned”. 
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Hij pleitte dan ook voor een no-nonsense aanpak waar het enkel draait om de informatieve waarde 

van een boodschap.  

Geleidelijk aan groeide eind jaren tachtig toch de belangstelling voor likeability, dit onder invloed van 

enkele belangrijke onderzoeksresultaten die de rol van dit aspect bij de effectiviteit van een reclame-

uiting aantoonden.  Vooral de studie van het ARF in 1990 heeft de belangstelling voor likeability 

enorm doen toenemen. In dit onderzoek werd duidelijk het belang van ad likeability aangetoond: in 

87% van de onderzochte advertenties bleek likeability namelijk de werking van de advertentie in de 

markt te kunnen voorspellen (Haley & Baldinger, 1990). De advertenties die mensen leuk vinden, 

bleken dus ook een groter effect te hebben volgens dit onderzoek. In navolging van deze invloedrijke 

studie werden in de jaren die hierop volgden heel wat studies gevoerd rond dit onderwerp. Tot op 

vandaag is de interesse voor likeability groot en er gaat dan ook veel aandacht uit naar dit concept 

binnen het domein van reclameonderzoek. Een overzicht van de belangrijkste studies kunt u in het 

volgende hoofdstuk terugvinden maar kort samengevat kunnen we stellen dat de meeste studies het 

belang van likeability erkennen.   

2.3. De functies van ad likeability 

Du Plessis (1994) is van mening dat in het huidige medialandschap, waar de kijkers overspoeld 

worden door reclameboodschappen, likeability de grootste factor is bij de creatie van een effectieve 

campagne. We bespreken kort waarom het hebben van een hoge likeability zo belangrijk is voor een 

reclame-uiting.   

Een eerste, en volgens velen de belangrijkste, functie van likeability is de aandacht van de 

consumenten trekken. Volgens Franzen (1992) zullen mensen meer aandacht besteden aan reclames 

die ze leuk vinden. Dit betekent dat ze ook minder vlug zullen wegzappen en aldus blijven kijken. 

Likeability is dus een belangrijk hulpmiddel wil men dat de reclame wordt opgemerkt. Als de eerste 

reactie op een advertentie positief is, zullen mensen ook meer moeite doen om de informatie beter 

en vollediger te verwerken (Smit, Meurs, & Neijens, 2004). Ook Biel & Bridgewater (1990) zijn het 

erover eens dat de consumenten meer aandacht zullen besteden aan reclames die ze leuk vinden. Ze 

voegen er nog aan toe dat het leuk vinden van een reclame er eveneens toe zal leiden dat men vaker 

zal willen kijken naar die reclame, wat natuurlijk het effect van de advertentie op de consument zou 

moeten vergroten. We kunnen likeability dus beschouwen als een soort gatekeeper voor de verdere 

verwerking van advertenties. Het leuk vinden van een reclame bepaalt of men er verder naar zal 

kijken en of men er aandacht aan zal besteden. Likeability heeft dus een invloed op het werkelijke 

bereik van de reclameboodschap. 
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Dat likeability werkt als een gatekeeper voor de verdere verwerking, betekent dat we moeten 

afstappen van het klassieke lineaire idee dat reclame de attitudes van de consument beïnvloedt. Het 

is correcter om te stellen dat de consument uit het totaalaanbod van reclame zelf die advertenties 

selecteert die zijn aandacht lokken. Het zijn dan ook enkel deze reclames die men verder zal 

verwerken en die een invloed zullen hebben op de consument. De rest van de advertenties die op 

het eerste zicht niet als interessant worden beschouwd, zal de consument niet verder verwerken. 

Sacharin (geciteerd in: Smit et al., 2004, p.2) omschrijft ad likeability dan ook als een hulpmiddel om 

op te vallen tussen de andere advertenties. 

De consument gebruikt als het ware reclame om er die informatie uit te halen die voor hem nuttig 

kan zijn. Mackay (geciteerd in: Cotton, 2004, p. 192) vat dit krachtig samen: “It’s not what our 

message does with the reader; but what the reader does with our message, that determines our 

success. […] Communication occurs when the audience does something with the message.“  

Het spreekt voor zich dat consumenten niks zullen doen met reclame die ze niet interessant vinden 

en dat likeability dus een belangrijke rol speelt als aandachtstrekker. Miller (1992) ziet ook een effect 

van likeability op de overtuigingskracht.   

Een tweede functie van likeability is om ervoor te zorgen dat de reclame als attribuut van het merk 

zal worden beschouwd.  Het leuk vinden van een reclame leidt dan tot het leuk vinden van het merk 

of zoals Biel (1990) het stelt: “Love the ad, buy the product.”. Biel voerde  een grootschalig 

onderzoek uit naar de invloed van likeability op de effectiviteit van de reclame-uiting. Er werden 73 

commercials over verschillende fast moving consumer goods aan de test onderworpen en men vond 

dat mensen die de reclames heel leuk vonden ook dubbel zo vaak overtuigd waren van het product 

dan de mensen die de commercials niet zo leuk vonden. Aakers & Myers (1987) zien deze functie van 

likeability als het opwinden en activeren van de hersenen wat zorgt voor een betere herinnering en 

uiteindelijk een positieve beoordeling van het product. De positieve gevoelens tijdens het ervaren 

van de reclamestimulus bepalen de manier waarop men de informatie opslaat.  

Deze twee voornaamste functies van likeability tonen duidelijk het belang aan van deze component 

bij een reclameboodschap. Het testen van de likeability gaat dan ook vaak vooraf aan de lancering 

van een reclamecampagne. Het is volgens velen immers een belangrijke predictor voor de 

effectiviteit van een advertentie (Shaffie, 2008). Het leuk vinden van een reclame maakt de kans 

groter dat men het merk ook leuk zal vinden. Dit is echter geen garantie dat men het product zal 

kopen (effectiviteit), maar het kan de werking van de reclame dus wel versterken. 
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2.4. Onderzoek rond ad likeability 

2.4.1. De factoren van likeability  

Veel van het onderzoek rond likeability richt zich op het ontdekken van de factoren waaruit likeability 

bestaat. Volgens Biel & Bridgewater (1990) wordt likeability bepaald door vijf factoren. De eerste 

factor is zinvolheid, oftewel meaningfulness. Het informatieve gehalte, de geloofwaardigheid en de 

levensechtheid bepalen hoe hoog een reclame scoort voor deze factor. De tweede factor is de 

energie, de opwinding en het enthousiasme die de commercial uitstraalt. Originaliteit is de derde 

factor die een rol speelt bij het al dan niet in de smaak vallen van een advertentie. Originaliteit kan 

echter enkel in combinatie met een zinvolle inhoud een meerwaarde bieden. Ook de warmte die een 

reclame uitstraalt is een invloed op de likeability. Warmte is een positief gevoel dat men erop 

nahoudt bij het zien van een reclame. De vijfde factor ten slotte is een negatieve factor die bepaald 

wordt door de ergernissen die de reclame uitlokt bij de ontvangers. Deze factor heeft dus een 

negatieve invloed op de likeability van een advertentie. Reclames die men al vaak heeft gezien, 

irriterend zijn en nep overkomen scoren hoog op deze factor en hebben aldus een lage likeability.   

Ook Aaker & Stayman (1990) gingen op zoek naar de onderliggende dimensies van likeability. Ze 

vonden dat de likeability van een advertentie uit negen factoren bestaat waarbij het informatieve 

gehalte de belangrijkste voorspeller voor de effectiviteit van de reclameboodschap bleek te zijn. 

Smit, Meurs & Neijens (2004) hebben likeability ook proberen op te delen in factoren en het bestaat 

volgens hen uit entertainment, relevantie, duidelijkheid en of de advertentie als aangenaam wordt 

beschouwd. Volgens du Plessis (1994) hangt het leuk vinden van een advertentie dan weer samen 

met persoonlijke relevantie, herkenbaarheid en entertainmentwaarde.  

Relevantie, informatieve waarde en de entertainmentwaarde lijken in alle onderzoeken dus naar 

voor te komen als onderdelen van de likeability. Het product waarover de advertentie gaat blijkt 

echter ook een effect te hebben op de likeabilityscore.  

2.4.3. Likeability bij verschillende productsoorten 

Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat likeability een grote rol speelt bij reclame. Uit 

onderzoek is echter gebleken dat dit niet voor alle soorten producten in dezelfde mate van 

toepassing is. Advertenties over bepaalde producten zullen sowieso hoger scoren op likeability dan 

andere, ongeacht de vormgeving en inhoud van de reclame. Zo zullen reclames voor maandverband 

over het algemeen een lagere likeability hebben dan reclames voor sportwagens. Uit het onderzoek 

van DeCock & De Pelsmacker (2000) is gebleken dat de productsoort een modererend effect heeft op 

likeability. Volgens hen zijn bepaalde producten van nature geliefder dan andere producten en 
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advertenties over deze producten zullen dan ook een hogere likeability hebben. Om dit te verklaren 

moeten we eerst inzicht hebben in de soorten likeability en producten.  

Volgens Franzen (1992) kunnen we 2 soorten likeability onderscheiden: likeability die betrekking 

heeft op de boodschap en likeability die betrekking heeft op de uitvoering. De eerste soort likeability 

gaat over het informatiegehalte, de nieuwigheid en de relevantie van de reclame. De tweede soort 

gaat meer over de manier waarop de reclame gemaakt is en focust zich dus meer op de vormelijke 

kenmerken. Hier moeten we denken aan de levendigheid en vindingrijkheid van de reclame en aan 

de warme gevoelens die ze weet op te roepen. Ook de waardering voor muziek, presentatoren, 

handelingen en situaties spelen een rol bij deze vorm van likeability. Kort samengevat kunnen we 

stellen dat de boodschap-likeability meer te maken heeft met rationaliteit, terwijl bij de uitvoerings-

likeability emoties de belangrijkste variabelen zijn.  

Welke likeability het meest effectief is, hangt af van het product waarover de advertentie gaat en de 

situatie. Producten die een instrumentele functie vervullen en een hoog niveau van betrokkenheid 

vereisen, hebben meer baat bij een hoge boodschap-likeability. Het aanbieden van nieuwe 

informatie op een geloofwaardige manier lijkt voor dit soort producten het efficiëntst te werken. 

Mensen zullen bij de aankoop van dit soort producten namelijk zoveel mogelijk informatie willen 

inwinnen om zeker te zijn van hun keuze. Voorbeelden van producten die een instrumentele functie 

vervullen zijn auto’s, financiële diensten en huizen. Bij producten waarbij symbolische waarden een 

belangrijke rol vervullen, speelt de uitvoerings-likeability de belangrijkste rol. Hier is het van groot 

belang dat de vormgeving van de reclame aantrekkelijk is. Het gaat hier meer om het uitdragen van 

een bepaalde sfeer die de consument moet overtuigen van het merk. Voorbeelden van dit soort 

producten zijn drank, voedsel en kledij (Franzen, 1992).  

Ook Youn, Sun, Zhao & Wells (2001) onderstrepen in hun paper het belang van de productcategorie 

bij  het bepalen van de likeability. Ze vonden dat likeability een effect heeft op de herinnering, maar 

dit was enkel zo bij de zogenaamde “approach” producten. Dit zijn producten waar mensen zich van 

nature tot aangetrokken voelen en waar ze waarde aan hechten. Voorbeelden van dergelijke 

producten zijn auto’s, juwelen, lekker eten en plezierreisjes. Voor productcategorieën die ervaren 

worden als niet aangenaam of beschamend (zoals medicijnen, verzekeringen, deodorants, etc.), helpt 

een hoge likeability niet bij het bereiken van de doelstellingen. Ook typische gebruiksvoorwerpen 

zoals batterijen of balpennen hebben weinig baat bij een hoge likeability (Youn et al., 2001).  

Chung & Zao (2003) vonden dat het gebruik van humor een effect kan hebben op likeability. Dit is 

vooral het geval bij producten met een lage betrokkenheid, producten waar men dus niet veel over 

nadenkt vooraleer ze te kopen. Voorbeelden van producten met lage betrokkenheid zijn suiker en 
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melk. Dit effect ontstaat omdat mensen niet gemotiveerd zijn om bij te leren over producten met 

een lage betrokkenheid en zich dus eerder zullen laten leiden door elementen als humor, vorm en 

amusementswaarde in plaats van elementen zoals inhoud en boodschap.   

In dit eerste hoofdstuk hebben we het concept van likeability zo volledig mogelijk proberen te 

bespreken. Het blijkt een belangrijk onderdeel van de effectiviteit van een reclame te zijn en wordt 

beïnvloed door verschillende factoren. We kunnen samenvattend stellen dat adverteerders voor 

producten met hoge betrokkenheid zich moeten beraden over de goede verhouding tussen de 

informatieve waarde en de aantrekkelijkheid van de reclame. Producten met lage betrokkenheid 

hebben meer baat bij het creëren van aantrekkelijke reclames omdat hier de informatieve waarde 

minder relevant is voor de ontvanger. In het volgende hoofdstuk bespreken we de invloed van 

seksuele kenmerken in reclame op de ad likeability. 
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3. Hoofdstuk 2: Sex sells!? Het gebruik van seks in reclame 

3.1. Begripsomschrijving en evolutie van erotische reclames 

Volgens Heller (2000) was seks in het begin van de twintigste eeuw alles behalve een gemeengoed in 

de massamedia. De laatste 100 jaar is er echter een kentering ontstaan in de manier waarop we 

denken over seksualiteit. Deze liberalisering van seks bracht met zich mee dat het exploiteren van 

het menselijke lichaam in advertenties steeds meer werd aangewend om producten te verkopen. 

Henthorne & Latour (1994) zien vooral vanaf de jaren zeventig een stijging in het gebruik van seks in 

advertenties. Ook Smith, Anton, Haugtvedt & Jadrich (1995) zien een duidelijke stijging in het gebruik 

van naakte modellen in advertenties doorheen de jaren. Volgens Geuens (1997) zijn het 

daarbovenop meestal vrouwen die de hoofdrol spelen in deze erotische reclames. 

Courtney & Whipple (geciteerd in: Reichert, 2007, p.2) omschrijven het gebruik van seks in reclame 

als: “Sexuality in the form of nudity, sexual imagery, innuendo, and double entendre…employed as 

an advertising tool for a wide variety of products.” Van Hellemont (2008) definieert seks in 

advertenties als het afbeelden van naakte, schaars geklede lichamen en het suggereren van seksuele 

daden (recht in de camera kijken, uitkleden, flirten, dansen, zichzelf aanraken, zoenen, omhelzen, 

strelen, strippen, voyeurisme, suggesties van orale seks, masturbatie, coïtus, etc.). Er wordt echter 

vaak ook op een minder opvallende manier seks in reclame verwerkt. Hier kunnen we zaken zoals 

dubbelzinnigheden, toespelingen, symbolisme en de creatie van een bepaalde context en setting 

(muziek, belichting, locatie, etc.) bij plaatsen.  

Seksualiteit in de reclame kan dus verschillende vormen aannemen, de een al explicieter dan de 

ander. Wat voor sommigen een seksuele connotatie met zich meedraagt, is voor anderen compleet 

onschuldig (Reichert & Lambiase, 2003). Los van deze verschillende verschijningsvormen kunnen we 

met zekerheid stellen dat het gebruik van diverse seksuele kenmerken in reclame een vaak 

voorkomende praktijk is. Over de oorsprong en de effectiviteit van deze strategie is dan ook reeds 

heel wat onderzoek gevoerd. De bestaansreden van deze strategie zullen we in het volgend puntje 

verklaren aan de hand van de evolutionaire psychologie. Dit is een stroming binnen de 

gedragswetenschappen die de laatste jaren aan een flinke opmars bezig is en die reeds zijn 

verklarende kracht heeft bewezen.  
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3.2. Seks als aandachtstrekker: de genetische basis  

Seks werkt als een magneet op de menselijke hersenen en adverteerders spelen hier gretig op in. We 

hebben ervoor gekozen om de evolutionaire psychologie als kader te gebruiken om te verklaren 

waarom de mens nu zo tot seks aangetrokken wordt. De evolutionaire psychologie is een theorie die 

zijn waarde binnen de wetenschap reeds bewezen heeft en de laatste jaren wint deze theorie ook 

binnen het consumentenonderzoek aan belang (Saad & Jill, 2000). Het stelt ons in staat om tot 

ultimate verklaringen voor het menselijk gedrag te komen wat deze theorie uiterst geschikt maakt 

om ons onderwerp te benaderen. Voor een goed begrip van deze theorie zullen we deze eerst kort 

bespreken. In het opzet van deze masterproef is het geenszins onze bedoeling een volledig overzicht 

te geven van deze theorie, hiervoor verwijzen we ondermeer naar de werken van Barkow (1989; 

1992), Buss & Malamuth (1996), Tooby & Cosmides (2005) en Vyncke (2007). 

3.2.1. De evolutionaire psychologie 

De basis voor de evolutionaire psychologie is de wetenschappelijk onomstreden evolutieleer van 

Charles Darwin (1866), een Engelse bioloog uit de negentiende eeuw. Deze theorie postuleert dat de 

evolutie van de soorten gedreven wordt door natuurlijke en seksuele selectie. Bepaalde kenmerken 

helpen beter bij het overleven (natuurlijke selectie) of bij het produceren van nageslacht (seksuele 

selectie) dan andere kenmerken. Deze kenmerken worden geselecteerd door de natuur en komen 

dan steeds vaker voor in de populatie totdat uiteindelijk alle individuen over het kenmerk 

beschikken. De menselijke voorouders hadden bijvoorbeeld een staart en door de evolutie is deze bij 

de mens gereduceerd tot het staartbeentje omdat dit adaptief voordeliger was (Adams, 2007).  

Volgens de evolutionaire psychologie zijn het echter niet enkel de fysieke kenmerken van de mens 

die het resultaat zijn van deze evolutie door selectie (Barkow, 1989). Ook het gedrag, de emoties en 

zelfs de voorkeuren van de mens zijn producten van deze selectiemechanismen (Heuvelman, 2004). 

Zo hebben mensen over het algemeen een voorkeur voor landschappen met bomen. Dit omdat hen 

dit de kans geeft om zich te verschuilen voor vijanden, iets wat in de oertijd natuurlijk heel belangrijk 

was bij het overleven (Vyncke, 2007). Ook onze voorkeuren bij het kiezen van seksuele partners zijn 

het resultaat van de evolutie. Hier komen we later uitgebreid op terug omdat dit een belangrijke 

invloed heeft op het menselijk gedrag.  

Evolutie is echter een heel traag proces en onze huidige kenmerken zijn aanpassingen aan de 

evolutionaire omgeving van jaren geleden (Saad & Jill, 2000). Binnen de evolutionaire psychologie 

wordt er vaak naar deze omgeving gerefereerd met de afkorting  E.E.A. Dit staat voor the 

Environment of Evolutionary Adaptedness ofwel de omgeving waar onze voorouders zo’n 100.000 
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jaar geleden in leefden. Ondertussen hebben de jachtvelden echter plaats geruimd voor 

wolkenkrabbers, moeten we ons voedsel niet meer achterna zitten met een speer maar ligt het ons 

op te wachten in de plaatselijke supermarkt en het trommelen op een stuk hout is vervangen door 

een iPod shuffle. Dat de E.E.A. een volledig andere omgeving was dan de huidige waar we nu in 

leven, hoeft dus geen verdere uitleg. Dit heeft echter als gevolg dat ons huidig gedrag niet aangepast 

aan de omgeving waarin we leven. Er zijn dus heel wat maladaptaties in ons menselijk gedrag 

(Barkow, 1989). 

Een voorbeeld van dergelijke maladaptatie is onze voorkeur voor zoet en vettig eten. Vroeger waren 

zoete en vette voeding schaars maar toch noodzakelijk om de dagelijkse hoeveelheid calorieën 

binnen te hebben. Onze hersenen zijn dus aangepast om zoet en vet eten lekker te vinden omdat dit 

vroeger hielp  bij het overleven. In onze huidige omgeving van overvloed is deze voorkeur echter niet 

meer wenselijk, maar door de langzame evolutie is deze nog altijd aanwezig (Saad, 2007; Barkow, 

Cosmides & Tooby, 1992). 

3.2.2. Evolutionaire theorie versus sociale roltheorie?  

De evolutionaire psychologie is ontstaan vanuit een ontevredenheid met de verklarende kracht van 

de sociale roltheorie. Volgens de sociale theorie is ons gedrag het gevolg van een socialiseringsproces 

waarin we de heersende normen en waarden binnen onze maatschappij overnemen. De mens is bij 

geboorte een tabula rasa die gaandeweg onder invloed van cultuur, sociale invloeden en ervaringen 

wordt beschreven (Locke, 1849). Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag is volgens deze 

theorie dan ook volledig te wijten aan een andere socialiseringsproces. Volgens de evolutionaire 

psychologie hebben veel van de verschillen tussen de geslachten echter een genetische basis en 

staan deze gedragspatronen los van socialiseringsmechanismen.  

We mogen de sociale theorie echter niet beschouwen als een tegengestelde theorie van de 

evolutionaire psychologie. Volgens Vyncke (2007) is de evolutionaire psychologie eerder een 

aanvulling op de sociale theorie en mogen we de twee dus als complementair beschouwen. Ook 

Archer (1996) wijst op de complementariteit van beide theorieën en ziet socialisatie als iets inherent 

aan de menselijke natuur. Zowel genen als cultuur dragen bij tot hoe mannen en vrouwen zich 

uiteindelijk gedragen. Volgens Schaller (1997) hebben beide theorieën elkaar zelfs nodig om tot een 

volledig begrip van het menselijke gedrag te kunnen komen. Ons sociaal gedrag kan volgens hem 

verklaard worden vanuit de sociale rollen. Die sociale rollen hebben dan weer een genetische 

oorsprong. 
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3.2.3. Gentlemen prefer blondes: de genetische basis van de partnerkeuze 

De menselijke geest bestaat volgens de evolutionaire psychologie uit domeinspecifieke Darwiniaanse 

modules die ontstaan zijn om specifieke overlevingsproblemen te kunnen oplossen. Deze modules 

moeten we zien als metaforen voor functies en niet als fysieke structuren (Hantula, 2003). 

In onderstaand schema zien we de zeven modules die de mens gebruikt bij het overleven (Vyncke, 

2007, p.138). 

We zien dat sexual bonding een van deze modules is en dat de mens dus een universele nood heeft 

aan seksuele contacten. Dit staat in verband met het voortzetten van de genen wat zeer belangrijk is 

voor het menselijke ras (Dawkins, 1976). Het vinden van een seksuele partner is dus een van de 

belangrijkste drijfveren van de mens. Een van de belangrijkste domeinen binnen de evolutionaire 

psychologie is dan ook de studie van de partnerkeuze, die Saad (2007) omschrijft als de belangrijkste 

consumptiekeuze in het menselijke leven. Binnen de evolutionaire psychologie gaat men op zoek 

naar universele patronen bij de keuze van een partner.  

Bij het kiezen van een partner laat de mens zich leiden door de drang naar het reproduceren van 

succesvol nageslacht (Heuvelman, 2004). Zo zijn beide geslachten aangetrokken tot mensen die er 

gezond uitzien omdat dit een teken is van goede genen (Barkow, 1989). Volgens Saad (2007) vinden 

beide geslachten een mooie huid, witte tanden, heldere ogen, een gezonde blos en glanzend haar 

aantrekkelijk bij het andere geslacht. Uit onderzoek is ook gebleken dat beide seksen in alle culturen 

rekening houden met het feit of hun toekomstige partner lief en begripvol is. Ook intelligentie zien 

we overal als een belangrijk element opduiken bij het kiezen van een partner (Barkow, Cosmides, & 

Tooby, 1992). 

Figuur 1: Een overzicht van de Darwiniaanse modules volgens de evolutionaire psychologie                   
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Daarbovenop zijn er nog enkele geslachtsspecifieke charms die belangrijk zijn voor de mannelijke en 

vrouwelijke aantrekkelijkheid. Het is belangrijk om steeds de EEA in het achterhoofd te houden om 

de oorsprong van deze voorkeuren te begrijpen (Feingold, 1992). Vrouwen vallen op sterke mannen 

omdat deze beter in staat zijn om hen te beschermen (Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992). Vrouwen 

vallen ook op mannen met veel middelen. De mens is een van de weinige soorten waar de man 

zoveel investeert in het nageslacht en het is dus belangrijk dat de man over voldoende middelen 

beschikt om dit naar behoren te kunnen doen (Barkow, 1989). Uit een studie van Buss (1989) waar 

10.000 respondenten afkomstig uit 37 verschillende culturen werden ondervraagd, bleek dat 

vrouwen overal ter wereld mannen verkiezen met een hoog inkomen. Kracht en middelen gaan vaak 

ook met een hoge status gepaard wat deze mannen in het EEA vaak de leidende posities binnen de 

groep opleverde. Vrouwen vallen dus op sterke mannen met veel middelen en status omdat hen dit 

in de EEA de grootste kans op een succesvol nageslacht bood.    

Mannen vallen daarentegen vooral op uiterlijke schoonheid. Uit de reeds vermelde studie van Buss 

(1989) bleek dat mannen een universele voorkeur hebben voor jeugdigheid. Dit komt onder meer tot 

uiting in hun voorkeur voor blonde haren en blauwe ogen omdat dit tekens zijn die samenhangen 

met jeugdigheid. Ook besteden ze veel aandacht aan de tekens van vruchtbaarheid zoals rode lippen 

en de heup-tailleverhouding (Vyncke, 2007). Een heup-tailleverhouding van 0,70 is namelijk een 

indicator van vruchtbaarheid omdat dit aantoont dat de vrouw in kwestie waarschijnlijk nog geen 

kinderen heeft van iemand anders. Dit geeft de man het gevoel dat de vrouw seksueel exclusief is, 

wat heel belangrijk is omdat ze zekerheid willen omtrent het vaderschap (Zahavi & Zahavi, 1997). Het 

is voor mannen namelijk niet voordelig om energie en middelen te investeren in het nageslacht van 

een andere man omdat dit niets bijdraagt tot het verhogen van hun inclusive fitness. Dit is de term 

die verwijst naar de voortplanting van de eigen genen plus het helpen van de naaste familieleden 

omdat die voor een deel gemeenschappelijke genen hebben (Hamilton, 1963). 

Volgens Saad (2007) moeten we wel rekening houden met het feit dat er een verschil is tussen de 

vereisten die men stelt voor een korte en een lange relatie. Vrouwen zullen voor een korte relatie 

knappe en sterke mannen verkiezen en voor een lange relatie mannen met veel middelen en een 

hoge status. Mannen zullen bij het kiezen van een partner voor een kortstondige relatie vrouwen 

verkiezen die tekens van seksuele bereidheid vertonen. Bij het zoeken naar een partner voor lange 

termijn zullen mannen zoeken naar een goede moeder voor hun kinderen en dus ook aandacht 

hebben voor tekens van zorg en liefde (Feingold, 1992). Mannen hebben in het algemeen ook meer 

interesse in kortstondige relaties dan vrouwen omdat ze er, volgens de theorie van de inclusive 

fitness, alle belang bij hebben hun genen zoveel mogelijk te verspreiden. In het EEA overleefden 
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maar weinig kinderen en dus was het noodzakelijk dat mannen zoveel mogelijk vrouwen bevruchtten 

om zeker te zijn dat er toch enkele van hun kinderen zouden overleven. Deze hunker naar het 

bevruchten van meerdere vrouwen zit vandaag nog steeds ingebakken in de mannelijke hersenen 

(Dawkins, 1976). 

Het belang die de partnerkeuze speelt in het menselijke leven is meteen ook de reden voor het 

ontstaan van intraseksuele competitie. Dit is competitie tussen leden van hetzelfde geslacht met als 

doel het aantrekken van de beste partners (Clutton-Brock, 2009). Bij vrouwen speelt deze onderlinge 

competitie zich dus vooral af op het gebied van schoonheid en bij mannen op het vlak van middelen 

en status (Barkow, 1992). Dit heeft een invloed op het consumptiegedrag van beide geslachten. 

Vrouwen zijn meestal meer geïnteresseerd in schoonheidsproducten en kledij, terwijl mannen zich 

vaker bezondigen aan statusconsumptie (Saad & Jill, 2000).  

Deze verschillende eigenschappen van man en vrouw bieden tevens inzicht in de genetische 

grondslag van het klassieke rollenpatroon (Archer, 1996). In dit klassieke rollenpatroon is de man de 

sterke, dominante en onafhankelijke held die zich ontfermt over de onderdanige, zwakke en 

emotionele vrouw. Al is er sinds de emanciperingsgolf van de jaren zestig heel wat verandering 

gekomen in dit rollenpatroon, toch zijn nog restanten ervan aanwezig in onze maatschappij. Dit is 

een bewijs dat er ook een genetische basis is voor dit rollenpatroon en dat dit dus niet volledig toe te 

schrijven is aan socialisering. Het beeld van een dominante vrouw is bijvoorbeeld voor veel mannen 

nog een angstaanjagend iets (Seem & Clarck, 2006). 

3.2.4. Toepassingen van de evolutionaire psychologie binnen het consumentenonderzoek 

In 2000 publiceerden Saad & Gill als een van de eersten een artikel dat de link legt tussen 

consumentengedrag en evolutionaire psychologie. Evolutionaire psychologie werd hiervoor al vaak 

gebruikt binnen andere disciplines, maar om het gedrag van consumenten te verklaren was dit een 

nieuw gegeven. Ze maken een vergelijking tussen de sociale theorie en de evolutionaire psychologie 

en hun waarde binnen het consumentenonderzoek. Volgens hen is de sociale theorie niet in staat om 

duidelijke en ultimate verklaringen te vinden voor bepaalde vormen van consumptiegedrag. Het 

verschil tussen mannelijk en vrouwelijk consumptiegedrag is volgens de sociale theorie te wijten aan 

socialisatie maar deze theorie schiet tekort om bepaalde fenomenen te verklaren (Saad & Jill, 2000).  

Vrouwen zijn bijvoorbeeld veel geëmancipeerder dan vroeger: ze hebben meer financiële spankracht 

en status en zijn niet meer afhankelijk van mannen. Bijgevolg zou men volgens de sociale theorieën 

verwachten dat men minder belang zou hechten aan hun uiterlijk, maar niets is minder waar. De 

socialisatietheorie kan dit dus niet volledig verklaren. Volgens de evolutionaire psychologie is het 
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echter een universele eigenschap van vrouwen dat ze begaan zijn met hun uiterlijk. Het is een 

genetisch bepaalde eigenschap die niet onder invloed van sociale veranderingen kan worden 

gewijzigd (Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992).  

Saad en Gill (2000) verklaren het verschil tussen mannen en vrouwen voor wat betreft hun 

consumptiegedrag aan de hand van de evolutie en de centrale rol die de partnerkeuze hierbij speelt.  

Bij vrouwen speelt zoals reeds vermeld het uiterlijk een prominente rol bij het aantrekken van een 

partner. Het is dan ook logisch dat een groot deel van hun consumptiegedrag hierdoor wordt 

beïnvloed. Ze willen namelijk hun fysieke voorkomen en jeugdigheid onderhouden via het gebruiken 

van bepaalde producten zoals make-up, kledij, afslankmiddelen en andere verzorgingsproducten.  

Bij mannen spelen middelen en status de belangrijkste rol bij het aantrekken van vrouwen. Ze zullen 

dan ook meer financiële risico’s nemen en meer energie besteden aan het verwerven van status 

(Vyncke, 2007). Het kopen van statusgoederen zoals sportwagens en merkkledij zijn dan het visuele 

bewijs van deze status (Saad & Jill, 2000).  

3.3. De werking van seks in reclame 

Het uiteindelijke doel van een reclame is het overtuigen van de consument om het product aan te 

schaffen. Welke rol kunnen seksuele elementen hierbij vervullen?   

We geven een kort overzicht van de voornaamste onderzoeksresultaten rond de werking van seks op 

de aandacht, herkenning en herinnering, interesse en koopintentie. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke 

indicatoren van de effectiviteit van een reclame-uiting.  

3.3.1. De invloed van seks op aandacht  

Voor velen is het lokken van de aandacht de belangrijkste rol van het gebruik van seks in reclames. In 

een Amerikaans onderzoek uit 1981 werd de reactie van de huid op advertenties met en zonder 

seksuele stimuli vergeleken. Er werd gevonden dat seksueel getinte advertenties een grotere 

aandachtsrespons teweeg brengen dan neutrale advertenties (Reichert, 2007). Volgens Van 

Hellemont (2008) is het zo dat seks ervoor zorgt dat de reclame meer aandacht krijgt en ook Reichert 

(2007) constateert dat seks in reclame effectief is bij het trekken van de aandacht. Uit verschillende 

andere onderzoeken bleek eveneens dat seksuele advertenties gemiddeld beter scoren. 

Verschillende auteurs hebben het over de capaciteit van seks om de aandacht van de ontvanger naar 

zich toe te trekken en het lijdt binnen de reclamewereld dan ook geen enkele twijfel dat seks een 

uitstekende aandachtstrekker is (Reichert & Lambiase, 2003; Dens, De Pelsmacker, & Janssens, 2009; 

Rohlinger, 2002; Pieters & Van Raaij, 1992). 
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Men zou nu op basis van het voorafgaande de neiging hebben om te stellen dat seks een 

wondermiddel is om aandacht voor je product te verkrijgen. Er zijn echter veel auteurs die 

waarschuwen voor de mogelijke neveneffecten van het gebruik van seks in je advertentie. Rogers 

(2001) heeft het in dit verband over de problematiek van de borrowed interest. Door het gebruiken 

van seks in de reclame tracht men via deze omweg toch de aandacht te krijgen van de ontvanger. Het 

gevaar bestaat dat de aandacht meer uitgaat naar de seksuele kenmerken dan naar de inhoud en het 

product waarover de reclame gaat. Dergelijke reclames vinden we vaak terug bij merken die weinig 

tot niks anders te bieden hebben en via het principe van de borrowed interest alsnog succes wil 

oogsten. Ook Soley & Reid (1988) en Van Hellemont (2008) pleiten dat men voorzichtig moet 

omspringen met het gebruik van seks in reclame. Er moet opgepast worden dat men in de reclame 

nog steeds het product verkoopt en niet de seks.  

Samengevat lijkt het ons correct om te stellen dat men voorzichtig moet omspringen met het gebruik 

van seksuele kenmerken in reclame. De afweging tussen het lokken van de aandacht en het 

mogelijke probleem van de borrowed interest moet worden gemaakt met aandacht voor het 

doelpubliek, het product en het kanaal. 

3.3.2. De invloed van seks op herkenning en herinnering 

Er is ook al ruim aandacht besteed aan hoe deze verhoogde aandacht voor erotische reclames zich 

vertaalt naar de herinnering en herkenning van het merk. Herinnering of tenminste herkenning van 

het merk is in een aankoopsituatie natuurlijk een essentiële voorwaarde wil men dat consumenten 

het merk zullen kiezen tussen al de concurrerende producten. Het herinneren van een advertentie 

zorgt ervoor dat men het merk leert kennen, in de literatuur vaak omschreven als brand awareness 

(Wilke, 1993).  

Een eerste onderzoek die we hier willen aanhalen is dat van Steadman (1969). Hij onderzocht of 

mannen advertenties met seksuele kenmerken beter herkennen dan neutrale advertenties maar 

vond verbazend genoeg net het omgekeerde. De niet-seksuele reclames werden significant vaker 

herkend dan de erotische reclames. Ook het onderzoek van Dudley (1999) bevestigde deze 

resultaten. Hier werd de herinnering van drie verschillende reclames voor zonnebrandolie getest. In 

de eerste reclame droeg de vrouw een badpak, in de tweede advertentie werd dit herleid tot een 

topless dame en in de derde reclame was het model volledig naakt. Resultaat van dit onderzoek: 

zowel voor likeability als voor herinnering scoorde de advertentie met het model in badpak veruit het 

best. Ook in de onderzoeken van onder meer Bello, Pitts, & Etzal (1983), Weller, Roberts en Neuhaus 

(1979) en De Pelsmaecker & Geuens (1996) kwamen gelijkaardige resultaten aan het licht. In deze 

onderzoeken werd er eveneens gevonden dat te expliciete reclames slechter scoren. Er bleek ook dat 
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vooral de seksuele elementen van de reclame werden opgeslagen in het geheugen, vaak ten kostte 

van de merkherkenning en informatie rond het product.  

Dus hoewel seks in reclame de aandacht verhoogt vertaalt zich dit niet altijd in een betere 

merkherkenning. Als we de klassieke modellen van reclamewerking in gedachten houden is dit een 

merkwaardig resultaat. Volgens Reichert (2007) valt dit echter eenvoudig te verklaren. Hij gaat 

akkoord dat in deze onderzoeken blijkt dat vooral de seksuele inhoud zich een weg baant in het 

geheugen van de ontvanger. Van de informatie omtrent het product blijft er niet veel meer over 

aangezien de seksuele kenmerken alle aandacht opeisen. Hij bekritiseert deze studies echter omdat 

de reclamestimulus slechts één keer werd getoond wat natuurlijk niet overeenkomt met de realiteit. 

Consumenten worden veel vaker blootgesteld aan dezelfde advertenties en na verloop van tijd zal de 

ontvanger de sfeer die de advertentie oproept associëren met het merk. Aldus wordt het merk toch 

in het geheugen opgeslagen. Het meten van de herinnering van een advertentie die men één keer 

laat zien aan een respondent is dan uiteraard geen correcte weerspiegeling van de praktijk. 

3.3.2. De invloed van seks op interesse en koopintentie 

Indien we uitgaan van een lineair verwerkingsproces is de stap die voorafgaat aan het kopen van een 

product het hebben van interesse in dat product. Er heerst onenigheid binnen de literatuur of seks 

een positieve of negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van interesse. Auteurs zoals Peterson & 

Kerin (1977) en Latour & Henthorne (1994) zijn van mening dat seksuele advertenties een negatieve 

invloed hebben op de ontwikkeling van interesse. Volgens Van Hellemont (2008) leidt seks vaak tot 

een afkeer ten opzichte van een bepaald product, vooral wanneer er geen verband is tussen het 

product en de gebruikte erotische elementen. Volgens Reichert (2007) daarentegen worden seksueel 

getinte reclames over het algemeen als interessanter beschouwd en zullen mensen een grotere 

belangstelling ontwikkelen voor de geadverteerde producten.  

Reichert (2007) onderstreept, net zoals Van Hellemont (2008), dat er een verband moet zijn tussen 

het product en de seksuele elementen. Het is immers heel moeilijk om een seksueel getinte reclame 

te maken over een product zoals wc-reiniger. Er bestaat immers geen enkel verband tussen seks en 

het product en het gebruik van seks in de reclame zou niet geloofwaardig overkomen.  

Een seksueel getinte reclame kan volgens Reichert enkel succesvol zijn als er een link kan worden 

gelegd met het product. Via het gebruik van erotische aspecten tracht men een beeld te creëren van 

de levensstijl die gepaard gaat met het gebruik van het product. Enkel advertenties die hierin slagen 

zullen door de ontvanger als interessant worden beschouwd (Reichert, 2007).  
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Productencategorieën waar seks het succesvolst wordt gebruikt in de reclame zijn schoonheid, 

persoonlijke verzorging, reizen, entertainment, tabak en mode. Seks in reclames voor 

huishoudartikelen, goede doelen, financiële diensten, voedsel en elektronica lijken een minder goed 

idee omwille van het ontbreken van een logisch verband met seks (Simpson, Horton, & Brown, 1996). 

Of de ontvangers van de seksuele advertenties ook daadwerkelijk het product zullen kopen, is 

natuurlijk afhankelijk van veel variabelen. Reichert (2007) stelt dat hoewel seks effectief is bij het 

trekken van de aandacht, dit niet automatisch tot hogere verkoopscijfers leidt. Het hangt af van de 

situatie, het product, de persoonlijkheidskenmerken en diverse andere variabelen of iemand 

uiteindelijk tot de aankoop van het product zal overgaan. Seks is dus enkel een hulpmiddel bij het 

bereiken van de doelstellingen van de adverteerder.  

We kunnen besluiten dat hoewel seks een efficiënte strategie is bij het trekken van de aandacht, het 

geen garantie biedt op succes. Integendeel, sommigen beweren dat het gebruik van seks een 

negatieve invloed heeft op de werking omdat de aandacht naar de seksuele elementen in de reclame 

gaat. Hierdoor wordt de boodschap naar de achtergrond verschoven. Anderen hebben een 

genuanceerdere visie hierop en stellen dat een doordachte seksuele strategie tot succes kan leiden. 

Het is wel belangrijk om hier rekening te houden met het feit dat niet iedereen op dezelfde manier 

zal reageren op seksuele advertenties. Welke factoren er allemaal een invloed hebben op de reactie 

zullen we bespreken in het volgende puntje.   

3.4. De persoonlijke verschillen voor de reactie op erotische reclames 

Seksueel getinte reclames zullen niet door iedereen op dezelfde manier worden onthaald. Een eerste 

belangrijke variabele die een invloed heeft op de reactie is het geslacht.  

Er is reeds heel wat aandacht geweest voor de verschillende reacties van mannen en vrouwen op 

seksueel getinte advertenties (Wolin, 2003). Deze reactie verschilt omdat de hersenen van mannen 

en vrouwen onder invloed van de evolutie een andere ontwikkeling hebben gekend (Vyncke, 2007). 

Een mechanisme die we reeds in het hoofdstuk van de evolutionaire psychologie uit de doeken 

hebben gedaan.  

In  het onderzoek van LaTour (1990) werd de reactie op het zien van een advertentie met expliciet 

vrouwelijk naakt gecontroleerd. Vrouwen rapporteerden dat ze zich na blootstelling aan de 

advertentie gespannen voelden. De mannen daarentegen voelden zich energiek en opgewonden. Bij 

vrouwen is het effect van vrouwelijke naaktheid dus negatief en bij mannen vinden we een positieve 

invloed op de attitude bij de perceptie van de reclame. Dit komt volgens Richins (1991) doordat 
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vrouwen zich vergelijken met de meestal heel aantrekkelijke vrouwen in de advertentie en dit geeft 

hen een negatief zelfbeeld. Dit is het gevolg van de intraseksuele competitie die bij vrouwen heerst. 

Volgens Symons (geciteerd in: Saad & Jill, 2000, p. 1020) zijn mannen, onder invloed van hun 

interesse in korte relaties, gevoeliger voor tekens van seksuele bereidheid. Ze zijn dan ook vlug 

opgewonden door het vrouwelijke lichaam wat natuurlijk mogelijkheden biedt voor adverteerders 

om de aandacht te trekken van mannen. Bij vrouwen ligt dit iets moeilijker omdat zij volgens de 

evolutionaire psychologie minder interesse hebben in occasionele seks en zich bovendien bij het 

kiezen van een partner minder baseren op uiterlijke kenmerken.  

Sengupta & Dahl (2008) onderzochten ook hoe mannen en vrouwen verschillen voor hun reactie op 

seksueel getinte advertenties en hun resultaten waren een bevestiging van eerdere onderzoeken. Ze 

vonden ook dat mannen een hogere score gaven aan seksueel getinte advertenties en dit zou 

volgens hen te wijten zijn aan het hogere libido bij mannen. Het gebruik van seksuele kenmerken in 

een reclame verhoogt dus de likeability bij mannen, maar bij vrouwen is dit niet het geval. 

Integendeel, sexy advertenties hebben bij vrouwen vaak een omgekeerd effect en kunnen leiden tot 

een afkeer van de reclame en het merk. Een kritiek op dit onderzoek van Sengupta & Dahl is dat er 

geen rekening gehouden werd met de contextuele factoren van de advertentie. 

In hun werk van 2009 betrokken Sengupta & Dahl wel enkele van deze factoren in het onderzoek. 

Hier gingen ze weeral na hoe de verschillende attitudes van mannen en vrouwen tegenover seks en 

relaties een invloed heeft op de likeability van seksueel getinte advertenties, maar er werden ditmaal 

tevens enkele contextuele factoren in het onderzoek betrokken. Een van die contextuele factoren 

was of er binnen de advertentie aanwijzingen aanwezig waren dat het afgebeelde seksueel contact 

plaatsvond binnen een vaste relatie.  Ze vonden dat het suggereren van een relatie tussen de 

personen in de seksuele advertentie de likeability verhoogt bij vrouwen. Vrouwen zijn namelijk 

evolutionair gezien vooral op zoek naar lange en toegewijde relaties. Ze verkiezen dus een 

advertentie waar sprake is van een relationele context boven een advertentie waar enkel sprake is 

van een expliciete seksuele situatie zonder relatiecontext. Dit effect werd niet teruggevonden bij 

mannen, omdat die evolutionair gezien vooral geïntresseerd zijn in het voortzetten van hun genen. 

Ze hebben geen nood aan de aanwijzing dat de seksuele acties binnen een relatie plaatsvinden. De 

advertentie met de relationele context scoorde zelfs vaak slechter dan de seksuele advertentie 

omdat het investeren in een relatie mannen vaak schrik inboezemt (Dahl, Sengupta, & Vohs, 2009). 

Ook volgens Reichert (2007) staan mannen positiever tegenover het gebruik van seks in reclame. 

Vrouwen worden meer beïnvloed door hun bestaande attitude tegenover seks. Vrouwen die positief 

staan tegenover seks zullen advertenties met sexual cues positiever beoordelen dan vrouwen die een 
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negatieve attitude hebben ten opzichte van seks. Bij mannen speelt die attitude geen rol, ze zijn 

allemaal ontvankelijk voor seksuele boodschappen. Ook volgens Reichert, Latour & Kim (2007) 

bepaalt het seksuele zelfvertrouwen (hoe men zichzelf ziet als seksuele persoon) van de vrouw hoe 

ze reageert op seks in advertenties. Sengupta en Dahl (2008) vonden gelijkaardige resultaten in hun 

onderzoek. Seksueel liberale vrouwen vertonen een voorkeur voor de seksuele advertenties 

tegenover de niet seksuele advertenties. Mannen daarentegen reageren positief op reclames met 

seks ongeacht hun seksuele attitude. 

Toch verschillen mannen en vrouwen niet volledig van elkaar. Zo verkiezen beide geslachten seksuele 

afbeeldingen van het andere geslacht (Reichert, 2007). Het blijkt ook dat zowel mannen en vrouwen 

ethische bezwaren hebben tegen te expliciete seksuele beelden. Zo gingen Mittal & Lassar (2000) het 

verschil in likeability na van een reclame met expliciete (koppel in een uitdagende seksuele positie) 

sexual cues en een reclame met een mildere vorm van seksuele inhoud (een aantrekkelijke vrouw). 

Het waren twee advertenties voor hetzelfde parfum en men vond dat zowel mannen als vrouwen de 

voorkeur gaven aan de advertentie met de minder expliciete zinsduiding op seks. Reclames met een 

gemiddelde blootstelling aan sexual cues scoren dus over het algemeen beter dan reclames met een 

zeer hoge graad aan seksuele inhoud. 

Het is echter niet enkel het geslacht dat een invloed heeft op hoe men reageert op seksuele 

advertenties. Ook de graad van seksueel liberalisme bepaalt voor een groot deel of iemand 

advertenties met seksuele inhoud positief zal ontvangen (Van Hellemont, 2008).  

De leeftijd van de ontvanger is eveneens een variabele die van invloed kan zijn op de likeability van 

seksuele advertenties. Zo is uit onderzoek gebleken dat jongere mannen positiever staan ten 

opzichte van seks in reclame dan oudere mannen (Reichert, 2007). Andersen & Taylor (2006) 

verklaren dit via de sociale theorie door te stellen dat de jongere mensen in een ander seksueel 

klimaat zijn opgegroeid en dus over het algemeen een hogere graad van seksueel liberalisme 

vertonen. Ook via de evolutionaire psychologie valt dit echter te verklaren omdat deze jonge mannen 

nog het meest gedreven zijn om hun genen te reproduceren (Dawkins, 1976). 

Met dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat seks de aandacht trekt van mensen en dat dit een 

evolutionaire basis heeft. We hechten namelijk zoveel aandacht aan het vinden van een geschikte 

partner dat onze hersenen voorgeprogrammeerd zijn om te reageren op seksuele beelden. Het 

gebruik van seksuele kenmerken in reclame heeft dan ook een invloed op de werking ervan. Bij 

mannen en vrouwen zagen we echter een verschillende reactie op seksuele reclames omdat ze een 

andere hersenstructuur hebben die genetisch bepaald is. Ook bij mannen blijken er echter 

onderlinge verschillen op te duiken. In het volgende hoofdstuk spitten we dit verder uit.  
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4. Hoofdstuk 3: Boys will be boys  

4.1. De effecten van testosteron  

Het onderwerp van deze masterproef is het effect van testosteron op ad likeability. Testosteron is 

het mannelijke geslachtshormoon dat wordt geproduceerd in de bijnieren. Zowel mannen als 

vrouwen maken deze androgene stof aan, maar bij mannen is de geproduceerde hoeveelheid tien 

keer hoger dan bij vrouwen (Davis & Tran, 2001). Het hormoon is zowel verantwoordelijk voor 

interseksuele verschillen als intraseksuele verschillen.  

4.1.1. Interseksuele verschillen  

Uit onze vorige hoofdstukken weten we dat mannen en vrouwen verschillend reageren op bepaalde 

stimuli omdat ze een andere psychische hersenstructuur hebben. Onze psychische ontwikkeling is 

voor een groot deel afhankelijk van het testosterongehalte waaraan we worden blootgesteld in de 

baarmoeder. Bij jongens ligt die blootstelling veel hoger dan bij meisjes en dit is bepalend voor 

gedragsverschillen tussen beide seksen. De oorsprong van gedragsverschillen tussen mannen en 

vrouwen hangt dus nauw samen met het testosterongehalte waaraan de foetus werd blootgesteld 

(Swan, 2009). Zo zijn mannen sensatiegerichter, agressiever en avontuurlijker dan vrouwen. Ook 

beschikken mannen over een groter ruimtelijk inzicht en kunnen ze beter mikken. Vrouwen 

daarentegen zijn empathischer, zachter en hebben een betere taalvaardigheid (van de Beek, 2007). 

Ook de verschillende reacties op seksuele stimuli kunnen we verklaren aan de hand van de 

verschillende hersenstructuur. Het testosterongehalte is immers bepalend voor het libido en dit 

zorgt ervoor dat mannen een groter seksueel verlangen hebben (Davis & Tran, 2001; Brysbaert, 

2006). Mannelijke hersenen zijn dus geprogrammeerd om positief te reageren op seksuele beelden 

omdat hen dit doorheen de evolutie adaptieve voordelen heeft opgeleverd (zoals reproductie van de 

genen). Vrouwelijke hersenen hebben dit mechanisme niet of toch veel minder en reageren dus op 

een andere manier op seksuele stimuli. Omdat het vooral vrouwen zijn die in sexy reclames worden 

afgebeeld, staan vrouwen vaak negatief ten opzichte van deze reclames (Van Hellemont, 2008). Dit 

omdat deze vrouwen zich, onder invloed van het mechanisme van intraseksuele competitie, zullen 

vergelijken met de modellen in de advertentie. Deze modellen benaderen vaak het 

schoonheidsideaal waardoor de vrouw een slecht gevoel krijgt en de reclame negatief zal 

beoordelen. Dit verklaart voor een groot deel waarom het afbeelden van seksueel geladen taferelen 

in advertenties beter wordt onthaald door mannen dan door vrouwen. 
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4.1.2. Intraseksuele verschillen  

Het testosterongehalte is echter niet enkel bepalend voor de verschillen tussen beide geslachten. Het 

is ook verantwoordelijk voor verschillen binnen hetzelfde geslacht. Niet alle mannen hebben een 

even hoog testosterongehalte en ook bij vrouwen zijn er onderlinge verschillen terug te vinden. 

Doorheen de geschiedenis zien we dat mannen met het hoogste testosterongehalte de dominante 

figuren zijn. Al van in de oertijd hebben mannen met een hoog testosterongehalte de meeste 

nakomelingen, de hoogste status en het meeste gezag. Het hebben van een hoog testosteronniveau 

was dus heel voordelig vroeger. Bernhardt (1997, p.77) wijst erop dat ook vandaag de dominante 

figuren, zoals topsporters en zakenmannen, vaak mannen zijn met een hoog testosteronniveau. Een 

hoog testosterongehalte is volgens Marzur (2005) in onze huidige samenleving echter vaak een 

nadeel geworden. Zo worden er in de gevangenis en in lagere posities veel mannen met een hoog 

testosterongehalte teruggevonden. Dit omdat een hoog testosteronniveau zou samenhangen met 

agressiviteit en antisociaal gedrag (Archer, 1994). Volgens Bernhardt (1997, p.77) kunnen we echter 

niet spreken van een causaal verband tussen een hoog testosterongehalte en agressiviteit, maar zijn 

er meerdere factoren die bepalend zijn bij agressief gedrag. Ook is er een verband tussen het 

testosterongehalte en dominantie: hoe hoger het testosterongehalte, hoe dominanter de man in 

kwestie (Oei & Groenhuijsen, 2003). Mannen met een hoog testosterongehalte blijken eveneens een 

hoger libido te hebben (Brysbaert, 2006).  

4.2. Invloeden op het testosterongehalte  

Het testosterongehalte van een man blijft niet constant over zijn volledige levensloop. Er zijn 

factoren die kunnen zorgen voor een stijging of daling van dit niveau. Eén van die factoren is de 

leeftijd: vanaf hun dertigste produceren mannen ieder jaar telkens 1 tot 2% minder testosteron. Naar 

dit fenomeen wordt binnen de medische kringen vaak gerefereerd als de mannelijke menopauze 

ofwel de andropauze. Deze daling vinden we echter niet bij alle mannen even sterk terug en de 

verminderde testosteronproductie is dus sterk persoonsgebonden. Deze daling van het 

testosterongehalte brengt bepaalde gevolgen met zich mee zoals een daling van de geslachtsdrift, 

erectiele disfunctie, daling van de spiermassa, etc. (Beers & Jones, 2004).  

Een andere factor die een invloed kan hebben op het testosterongehalte is het al dan niet hebben 

van een vaste relatie. Uit het onderzoek van Burnham et al. (2003) is gebleken dat het 

testosterongehalte van mannen met een vaste relatie gemiddeld 21%  lager lag dan mannen zonder 

een relatie. Dit verklaren Burnham et al. aan de hand van de challenge hypothesis die zegt dat 

mannen een hogere testosterongehalte hebben als ze iets willen winnen van een concurrent. Vaak 

gaat het hier om het versieren van een begeerlijke vrouw. Mannen met een vaste relatie hebben al 
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een vrouw en dus moeten ze de strijd niet meer aangaan met concurrenten. Dit zou dan de 

verklaring zijn van het lagere testosterongehalte bij gebonden mannen.  

Het hebben van een vaste relatie, wat dus gepaard gaat met een lager testosterongehalte, heeft ook 

zijn weerslag op het gedrag van de man in kwestie. Uit het onderzoek van Janssens, Pandelaere & 

Roe (2009) is gebleken dat mannen in een vaste relatie minder aandacht hebben voor 

statusproducten. Het gebruik van statusgoederen, zoals bijvoorbeeld een duur horloge, is namelijk 

een tactiek om vrouwen aan te trekken. Single mannen zijn uiteraard meer gemotiveerd om vrouwen 

aan te trekken, wat hun verhoogde interesse in deze statusgoederen verklaart.  

4.3. You can tell by the size of his fingers: the digit ratio 

Zoals reeds gezegd is de blootstelling aan testosteron in de baarmoeder voor een groot deel 

verantwoordelijk voor onze psychische ontwikkeling. De prenatale blootstelling aan androgenen 

bepaalt hoe de hersenen georganiseerd worden en dit bepaalt de gevoeligheid aan testosteron op 

latere leeftijd (Coates, Gurnell, & Rustichini, 2009). Het meten van het testosterongehalte op 

volwassen leeftijd via het bloed of speeksel is dus geen betrouwbare indicator van deze 

hersenstructuur. Men is bijgevolg op zoek moeten gaan naar een methode waarmee de prenatale 

blootstelling aan androgenen, zoals testosteron, kon worden gemeten (Englander, 2007). Theoretisch 

gezien zou dit het beste gebeuren door het meten van de hormoonspiegel in het bloed van foetussen 

tussen de achtste en twintigste week van de zwangerschap. Dit is echter ethisch onverantwoord 

aangezien er grote risico’s verbonden zijn bij het nemen van bloed bij levende foetussen. Ook het 

grote tijdsverloop tussen de zwangerschapsperiode en de leeftijd waarop het gedrag zich stelt, zorgt 

ervoor dat het rechtstreeks meten van de hormoonspiegel bij foetussen niet haalbaar is (van de 

Beek, 2007) 

Uit onderzoek is er nu echter gebleken dat er een 

verband bestaat tussen bepaalde morfologische 

kenmerken en de prenatale blootstelling aan 

androgenen. Zo zou de verhouding van de 

wijsvinger op de ringvinger volgens Manning 

(2000) een redelijk accurate benadering zijn van 

de mate aan blootstelling. Deze verhouding wordt 

in de literatuur ook vaak de 2D:4D-ratio genoemd 

en krijgt de laatste jaren veel aandacht binnen het 

wetenschappelijke onderzoek.  

          Figuur 2 : Het meten van de digit ratio 



- 26 - 

 

De 2D:4D-verhouding mogen we dus beschouwen als een indicator van de blootstelling aan 

androgenen in de baarmoeder. Deze ratio wordt gemeten aan de rechterhand omdat deze 

gevoeliger is voor de blootstelling aan androgenen dan de linkerhand. 

De verhouding wordt vastgelegd rond de veertiende zwangerschapsweek en blijft stabiel vanaf de 

leeftijd van twee jaar. Mannen met een hoge blootstelling aan testosteron hebben een korte 

wijsvinger in verhouding tot hun ringvinger en hun 2D:4D-ratio is bijgevolg kleiner dan 1. Bij vrouwen 

is deze ratio normaliter omgekeerd en is de ratio dus hoger dan 1.  

De prenatale blootstelling aan testosteron heeft een invloed op de ontwikkeling van bepaalde 

kenmerken. Zo zijn er ondermeer verbanden teruggevonden tussen de digit ratio en de 

sportprestaties, seksuele geaardheid en agressiviteit. Manning vond ook dat mannen met een lange 

ringvinger zichzelf als aantrekkelijk beschouwen. Hun zelfbeeld bleek ook te kloppen met de realiteit 

want vrouwen bleken die mannen met een lange ringvinger meestal ook echt aantrekkelijk te vinden. 

Het bleek ook dat mannen met een lange ringvinger meer kinderen hebben dan andere mannen. Bij 

vrouwen bleek dit net omgekeerd te zijn en waren het de vrouwen met een lange wijsvinger die 

meer kinderen hadden (Manning, 2002). Uit een Canadese studie is eveneens gebleken dat de 

mannen met een lage digit ratio typisch omschreven worden als machomannen (You can tell by the 

size of his...., 2005). 

Volgens Millet (2010) zijn veel van de resultaten die gevonden werden in onderzoeken met de 

2D:4D-ratio gelijklopend met deze die gevonden werden in onderzoeken met het testosterongehalte 

in het bloed. Een voorbeeld hiervan is dat zowel mannen met een lage digit ratio als mannen met 

een hoog testosterongehalte in het bloed in een spelsituatie oneerlijke oplossingen zullen afwijzen. 

Dit is opmerkelijk aangezien het verband tussen de 2D:4D-ratio en het testosterongehalte in het 

bloed zwak is (Honekopp, Bartholdt, Beier, & Liebert, 2007). 

4.4. De digit ratio in economisch onderzoek 

Dat de 2D:4D-methode niet enkel waardevol is voor research binnen de gedragswetenschappen, 

wordt bewezen door enkele onderzoeken binnen het economische domein die ook gebruik maken 

van deze methode. In deze onderzoeken wordt de link gelegd tussen de genetische basis en ons 

economisch gedrag. Volgens Millet (2010) is het gebruik van de 2D:4D zeer interessant voor 

economisch onderzoek omdat het bepaalde gedragspatronen kan verklaren.  

Coates, Gurnell & Rustichini (2009) vonden in hun onderzoek dat de succesvolste financiële 

handelaars de laagste digit ratios hebben. Deze mannen hebben in de baarmoeder dus een hoger 

prenatale blootstelling aan testosteron gekend. Mannen met een lage digit ratio zullen vlugger 
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risico’s durven te nemen en dit verhoogt, vooral in volatiele markten, de kans op het realiseren van 

grote winsten. Het effect van de 2D:4D-ratio is volgens Coates et al. zelfs minstens even sterk als de 

ervaring die iemand heeft in de financiële handel: een ervaren trader maakt gemiddeld 9,6 keer meer 

winst dan een onervaren trader en een trader met een lage digit ratio maakt gemiddeld 11 keer 

meer winst dan een trader met een hoge digit ratio. Uit onderzoek bleek eveneens dat studenten 

economie met een lage 2D:4D  na het afstuderen vaker kiezen voor een risicovolle carrière in de 

financiële sector dan studenten met een hoge 2D:4D (Sapienza, Zingales, & Maestripieri, 2009). 

Ook in het onderzoek van Van den Bergh & Dewitte (2008) werd gebruik gemaakt van de 

ratiotechniek. De onderzochte mannen moesten hier deelnemen aan een onderhandelingsspel. De 

mannen met een lage digit ratio bleken de sterkste onderhandelaars te zijn die pleitten voor een 

eerlijke oplossing voor alle betrokken partijen. Ze verkozen een eerlijke verdeling van het geld boven 

het verkrijgen van een groter deel voor zichzelf. De mannen met een hoge 2D:4D kozen daarentegen 

vaker voor een oplossing waarbij zij een groter deel van de taart kregen. Een eerlijke verdeling over 

de verschillende betrokken partijen bleek voor hen minder belangrijk te zijn dan hun eigenbelang.   

Dit is conform met de onderzoeksresultaten waar men werkte met het testosterongehalte in het 

bloed in plaats van met de digit ratio. Hier bleek ook een verband tussen het testosterongehalte, 

onderhandelingsmacht en prosociaal gedraag te bestaan (Burnham, 1999).  

Van den Berg & Dewitte (2008) voegden vervolgens nog een extra contextuele factor toe aan het 

onderzoek door de mannen bloot te stellen aan afbeeldingen met vrouwelijk schoon. Hieruit bleek 

dat wanneer mannen met een lage digit ratio, die in normale omstandigheden sterke 

onderhandelaars bleken te zijn, nu plots veel minder sterk in hun schoenen stonden. Deze mannen 

waren plots geen harde onderhandelaars meer en dit alles onder invloed van het vrouwelijk schoon. 

Ze waren eerder bereid om akkoord te gaan met een nadeligere oplossing dan in de conditie zonder 

de foto’s van de sexy vrouwen. Bij mannen met een hoge digit ratio werd dit verschil in 

onderhandelingsmacht tussen de neutrale en seksuele context niet teruggevonden.  

Als beloning voor hun deelname aan dit experiment mochten de mannen ten slotte ook nog kiezen 

tussen een geldsom van 15 euro die ze direct kregen of een beloning van 20 euro die ze pas een 

week later gingen ontvangen. De mannen die geen seksuele prikkels te zien kregen, kozen vaker voor 

de grotere beloning die ze achteraf gingen krijgen. De mannen die blootgesteld waren aan seksuele 

prikkels kozen vaker voor de kleinere maar directe beloning. Dit gaat regelrecht in tegen de 

assumptie van de rationele consument die aan nutsmaximalisatie doet (Omey, 2008). Seksuele 

prikkels zorgen er dus voor dat mannen een directe beloning verkiezen ook al is die merkelijk kleiner. 

Dit effect was nog sterker aanwezig bij mannen met lage 2D:4D-ratio.  
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Het onderzoek van Van den Bergh & Dewitte toont dus aan dat mannen onder invloed van seksuele 

prikkels (foto’s van aantrekkelijke vrouwen) tijdelijk hun economische rationaliteit verliezen en dat 

dit effect groter is bij mannen met een lage digit ratio.  

Echter niet in alle onderzoeken met de digit ratio werden directe verbanden teruggevonden met het 

economisch gedrag. Millet (2010) onderzocht bijvoorbeeld de relatie tussen het nemen van 

financiële risico’s en de 2D:4D-ratio, maar vond hier geen betrouwbaar verband voor terug. Ook een 

Amerikaans onderzoek waarin men het gedrag op een beursveiling relateerde aan 2D:4D leverde 

geen sluitend bewijs voor het bestaan van een relatie tussen financieel risicogedrag en de digit ratio 

(Pearson & Schipper, 2009). Ook Sapienza et al. (2009) vonden geen significante verbanden terug  

tussen het nemen van financiële risico’s en de 2D:4D. 

De huidige resultaten over het bestaan van een verband tussen de prenatale blootstelling aan 

testosteron en het risico dat men zal nemen op financieel gebied zijn dus tegenstrijdig. Over het 

bestaan van een verband tussen de 2D:4D en de gekozen onderhandelingsstrategie lijkt er wel 

eensgezindheid. Hier is het wel belangrijk om rekening te houden met de context (neutraal vs. 

seksueel).  

Volgens Millet (2010) is het aangewezen om in de toekomst meer onderzoek te voeren dat gebruik 

maakt van de 2D:4D-methode omdat dit volgens hem kan leiden tot zeer interessante inzichten.  

Hij suggereert dat de 2D:4D-ratio eigenlijk de biologische uiting is voor dominantie. Het verband dat 

men dan bijvoorbeeld vindt tussen de 2D:4D en het kiezen voor een risicovolle carrière in de 

financiële sector moeten we dan zien als een poging van mannen met een lage 2D:4D om hun 

dominantie tot uiting te brengen. Er is dan volgens hem ook sprake van een onrechtstreeks verband 

tussen de digit ratio en het economisch gedrag via de variabele dominantie.   
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5. Onderzoek 

 5.1. Inleiding 

Uit onze literatuurstudie kunnen we concluderen dat mannen advertenties met een seksuele inhoud 

positiever beoordelen dan vrouwen. Dit kunnen we linken aan hun verschillende hersenstructuur die 

ontstaan is onder invloed van de prenatale blootstelling aan testosteron. Deze mate van blootstelling 

kan gemeten worden via de lengteverhouding van de wijsvinger op de ringvinger.  

We ontdekten ook dat mannen met veel testosteron zich sterker laten beïnvloeden door seksuele 

stimuli dan mannen met een laag testosterongehalte. Niet alle mannen zijn dus even gevoelig voor 

seksuele prikkels. In ons onderzoek zullen we ons dan ook focussen op deze onderlinge verschillen en 

welke invloed dit heeft op hoe men seksueel getinte reclames beoordeelt. 

Doorheen onze literatuurstudie botsten we echter nog op enkele andere interessante gegevens die 

het mannelijk gedrag typeren. Ter aanvulling hebben we ook enkele van deze aspecten proberen te 

verwerken in ons experiment om zo tot een vollediger begrip te komen van hoe mannen reageren op 

seksgerelateerde reclames.  

5.2. Uitwerking van de hypothesen 

Mannen met een hoog testosterongehalte worden onder invloed van seksuele prikkels vlugger 

opgewonden en dit beïnvloedt hun gedrag  (Van den Bergh & Dewitte, 2008; Brysbaert, 2006). We 

vermoeden dan ook dat mannen met een lage digit ratio erotische reclames hogere scores zullen 

geven op likeability. 

• H1: Er is een negatief verband tussen de D2:D4-ratio en de likeabilityscore van seksueel 

aantrekkelijke advertenties.  

Doorheen onze literatuurstudie botsten we echter nog op enkele andere interessante mannelijke 

voorkeuren. Zo vonden we dat mannen een positieve houding hebben tegenover losse seksuele 

contacten omdat ze zoveel mogelijk nageslacht willen produceren. Hierdoor schrikt een vaste relatie 

hen soms af. Ze hebben ook een voorkeur voor vrouwen die nog geen kinderen van andere mannen 

hebben omdat ze niet willen investeren in het nageslacht van iemand anders. Ze hebben 

daarentegen een minder positieve houding ten opzichte van seksueel afgebeelde mannen en 

dominante vrouwen omdat dit ingaat tegen het klassieke rollenpatroon. Deze voorkeuren zouden 

volgens ons sterker aanwezig moeten zijn bij mannen met een lage digit ratio. Op basis hiervan 
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gingen we op zoek naar advertenties waarin we deze situaties terug konden vinden en formuleerden 

we een tweede hypothese:  

• H2: Er is een positief verband tussen de D2:D4-ratio en de likeabilityscore van 

onaantrekkelijke advertenties. 

Deze hypothese kunnen we opsplitsen in vier deelhypothesen op basis van de vier categorieën 

onaantrekkelijke advertenties die we betrokken hebben in het onderzoek. 

Een eerste categorie onaantrekkelijke advertenties zijn deze waarin een gezinssituatie wordt 

geïnsinueerd. Mannen met veel testosteron willen met zoveel mogelijk verschillende vrouwen 

seksuele relaties aangaan (Dawkins, 1976; Zahavi & Zahavi, 1997). Het suggereren van een 

monogame gezinssituatie in een advertentie zou dus bij mannen met een lage digit ratio een negatief 

effect moeten hebben op de likeability.  

• H2a: Er is een positief verband tussen de D2:D4-ratio en de likeabilityscore van advertenties 

waarin een monogame gezinssituatie wordt gesuggereerd.  

Ook zwangere vrouwen zijn voor hen minder aantrekkelijk omdat ze het kind van een andere man 

dragen (Vyncke, 2007). Mannen zijn namelijk niet happig om energie en middelen te investeren in 

het nageslacht van een andere man omdat dit niet bijdraagt tot hun inclusive fitness (Hamilton, 

1963). Het afbeelden van een zwangere vrouw zal volgens ons dus ook een negatief effect hebben op 

de likeability en we vermoeden dat dit effect sterker aanwezig zal zijn bij mannen met een lage digit 

ratio. 

• H2b: Er is een positief verband tussen de D2:D4-ratio en de likeabilityscore van advertenties 

met zwangere vrouwen. 

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat mannen reclames waar andere naakte mannen in 

voorkomen minder goed zullen vinden (Reichert, 2007). We vermoeden dat dit effect nog sterker is 

bij mannen met een hoog testosterongehalte.  

• H2c: Er is een positief verband tussen de D2:D4-ratio en de likeabilityscore van advertenties 

met sexy mannen.  

In het klassieke rollenpatroon is de man de dominante partij (Seem & Clarck, 2006). Mannen met 

hoge testosteronwaarde blijken nog dominanter te zijn dan andere mannen (Bernhardt, 1997). We 

vermoeden dan ook dat mannen met een lage digit ratio lagere scores zullen toekennen aan 

advertenties waar dominante vrouwen in voorkomen dan mannen met een hoge digit ratio.  
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• H2d: Er is een positief verband tussen de D2:D4-ratio en de likeabilityscore van advertenties 

met dominante vrouwen. 

In ons literatuuronderzoek vonden we ook dat zowel leeftijd als het hebben van een vaste relatie een 

negatieve invloed kan hebben op het testosterongehalte. Er wordt aangenomen dat oudere mannen 

en mannen met een vaste relatie een lager testosterongehalte hebben. In dit geval hebben we 

natuurlijk te maken met het testosterongehalte op volwassen leeftijd want de digit ratio is een 

constante doorheen de levensloop (Manning, 2002). We vermoeden dat deze variabelen een invloed 

zullen hebben op ad likeability. 

• H3a: Leeftijd heeft een negatieve invloed op de likeability van sexy reclames en een positieve 

op de niet sexy reclames. 

• H3b: Het hebben van een vaste relatie heeft een negatieve invloed op de likeability van sexy 

reclames. 

5.3. Methode 

5.3.1. Steekproef 

Aanvankelijk was het onze bedoeling om de vragenlijst in groepen af te leggen, maar uit vrees dat er 

bepaalde groepsdynamische processen gingen ontstaan, zijn we hiervan afgeweken. Volgens Van 

Vugt & Schaller (2008) ontstaan er binnen een groep onvermijdelijk bepaalde gedragspatronen die 

niet zouden ontstaan als die mensen apart worden geobserveerd. Dit heeft een evolutionaire basis: 

de mens heeft namelijk speciale mechanismen ontwikkeld om zijn gedrag binnen een groep aan te 

passen.  

Een van die mechanismen is bijvoorbeeld dat de 

meerderheid het gedrag van de leider overneemt. 

Als we nu in een groep van pakweg twintig mannen 

deze foto laten zien, is het te verwachten dat er 

enkele luidruchtige seksuele opmerkingen van de 

dominante personen zullen volgen. Dit kan ertoe 

leiden dat de mannen die deze reclame op zich niet 

zo goed vinden, toch een hoge score zullen 

toekennen onder invloed van de groepsdynamiek.  

 

 

Figuur 3: Voorbeeld van een sexy reclame uit het 

onderzoek 
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Dit zou natuurlijk de validiteit van ons experiment danig in het gedrang brengen en daarom hebben 

we besloten de vragenlijst apart af te nemen. Dit maakt de procedure natuurlijk wat omslachtiger, 

maar we denken dat dit tot betrouwbaardere resultaten zal leiden. Uiteindelijk hebben we 42 

respondenten tussen 18 en 62 jaar bereid gevonden mee te werken aan ons onderzoek. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten in onze steekproef is 30 jaar.   

5.3.2. Vragenlijst 

Het meten van likeability is het meten van een attitude. Wordt de commercial ervaren als 

aangenaam, leuk, prettig, etc.? In de vragenlijst werden de respondenten gevraagd een algemene 

beoordeling te geven van de advertentie gaande van zeer slecht tot zeer goed. We ontwikkelden 

tevens een schaal met twaalf kenmerken waar de respondenten moesten aanduiden waar ze de 

advertentie situeren.  Deze kenmerken zijn amusant, gewoontjes, energiek, sexy, interessant, 

opwindend, leuk, aantrekkelijk, origineel, vulgair, overtuigend en saai. De items gewoontjes, vulgair 

en saai zijn omgekeerd geformuleerd en werden nadien omgeschaald. Ten slotte moesten de 

respondenten nog een score geven op tien voor iedere advertentie. We verwachten dat deze score 

op tien sterk zal correleren met de resultaten uit de kenmerkenschaal.   

In totaal werden er twintig advertenties voorgeschoteld aan de respondenten. In bijlage vindt u een 

overzicht van de advertenties met hun bijhorend nummer alsook de vragenlijst die per advertentie 

moest worden ingevuld. Een eerste categorie van advertenties moest ons in staat stellen om de 

eerste hypothese te onderzoeken. Dit zijn de advertenties met de seksuele elementen waarvan we 

vermoeden dat ze voor mannen aantrekkelijk zullen zijn. Het gaat hier over advertenties 1, 2, 4, 5, 8, 

11, 12, 15, 16 en ten slotte advertentie 20. Voor de tweede hypothese gingen we op zoek naar tien 

advertenties die niet aantrekkelijk zouden moeten zijn voor mannen op basis van onze 

literatuurstudie. Advertentie 7 en 9 zijn de advertenties met een monogame gezinssituatie, 

advertenties 13 en 19 die met een zwangere vrouw, advertenties 6, 10 en 18 zijn de drie advertenties 

met een sexy man en ten slotte hebben we nog advertenties 3, 14 en 17 waarin de vrouw de 

dominante partij is.  

Om de derde hypothese te controleren werd er op het einde van de vragenlijst eveneens gevraagd 

om het geboortejaar en de huidige relatiestatus in te vullen. De schaal voor relatiestatus hebben we 

overgenomen uit het onderzoek van Janssens et al. (2009). Deze schaal bestaat uit zeven 

antwoordmogelijkheden gaande van “ik ben vrijgezel” tot “ik ben getrouwd”. Net zoals Janssens et 

al. zullen we de schaal in onze analyse herleiden tot het al dan niet hebben van een vaste relatie.  
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5.3.3. Meten van de digit ratio 

Na het invullen van de vragenlijst werd de rechterhand van de respondenten gekopieerd. Met behulp 

van een schuifpasser hebben we vervolgens de vingerlengtes gemeten om zo de lengteverhouding 

tussen de wijsvinger en de ringvinger te kunnen bepalen. We hebben deze lengtes gemeten vanaf de 

dichtste plooi bij de handpalm tot het uiterste topje van de vinger. In bijlage vindt u een voorbeeld 

van hoe we precies de afstanden hebben gemeten.  

Het gebruik van de schuifpasser bij het meten van de vingerlengtes wordt algemeen aanvaard als een 

betrouwbare methode. Het levert veel preciezere meetresultaten op dan het gebruik van een liniaal 

en het is dan ook de meest gehanteerde methode binnen het 2D:4D-ratio onderzoek. Het gebruik 

van software levert daarentegen nog iets nauwkeurigere resultaten op, maar neemt ook meer tijd in 

beslag en vereist bovendien kennis van de gebruikte software (Kemper & Schwerdtfeger, 2009). In 

het kader van ons onderzoek en onze doelstellingen leek het gebruik van de schuifpasser dan ook de 

meest geschikte methode.  

Om de kwaliteit van onze metingen te verifiëren werden de vingerlengtes door twee personen 

gemeten. De grootste uitschieters werden opnieuw gemeten door beide meetpersonen tot ze 

overeenstemden.  Zo bekwamen we uiteindelijk een correlatie tussen de digit ratios van beide 

metingen van 0,943 wat uitstekend is als we deze vergelijken met de correlaties tussen de 

verschillende metingen in het onderzoek van Kemper & Schwerdtfeger (2008). In dit onderzoek was 

de correlatie tussen de verschillende metingen bij de schuifpassermethode 0,87. Vervolgens 

berekenden we de digit ratio per respondent door het gemiddelde te nemen van de twee metingen.  
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6. Resultaten  

6.1. Beschrijvende statistieken  

De gemiddelde digit ratio bij de onderzochte mannen is 0,954 met een standaardafwijking van  

0,026. Dit gemiddelde ligt in de buurt van het gemiddelde dat werd gevonden in andere Belgische 

studies zoals deze van Millet & Dewitte (2006; 2009). In onderstaande boxplot zien we de spreiding 

van de digit ratio. De mediaan is gelegen op 0,9536 en de interkwartielafstand bedraagt 0,0421.  

 
Figuur 4: Boxplot digit ratios 

Wanneer we kijken welke advertentie het beste scoort op basis van onze schaal zien we dat 

advertentie 16 met een gemiddelde score van 3,92 op 5 het er het best van afbrengt. Advertentie 18 

scoort met een gemiddelde score van 1,99 dan weer het slechtst. Wanneer we dezelfde analyse 

voeren op basis van de gemiddelde score op tien bekomen we eveneens dat advertentie 16 en 

advertentie 18, met een score van respectievelijk 7,93 op 10 en 3,79 op tien, de beste en de slechtste 

advertentie zijn. Wanneer we nu kijken welke categorie van advertenties het er het best van afbrengt 

dan komt de categorie met de seksuele beelden als beste uit de analyse met een gemiddelde score 

van 3,69 op 5. De categorie met de sexy mannen is met een gemiddelde score van 2,26 op 5 de 

slechtst scorende categorie. In bijlage vindt u een tabel met de belangrijkste beschrijvende 

statistieken.  
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6.2. Voorbereiding van de analyse 

Vooraleer van start te gaan met de eigenlijke analyse hebben we de betrouwbaarheid van de 

opgestelde schaal gecontroleerd. Per advertentie gingen we na of de gebruikte schaal intern 

consistent was. Het bleek dat de opgestelde schaal een hoge interne consistentie had, behalve bij 

advertenties 13 en 19. Wanneer we kijken welke advertenties dit zijn dan zien we dat dit de twee 

advertenties met de zwangere vrouwen zijn. Het blijkt dus dat onze kenmerkenschaal niet 

betrouwbaar is bij het meten van de likeability van advertenties met zwangere vrouwen. Voor alle 

andere categorieën is de gebruikte schaal wel betrouwbaar (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006). 

 

Om de betrouwbaarheid van onze schaal nog beter te controleren hebben we ook getest of de 

scores op de schaal correleren met de punten op tien die werden gegeven. Aangezien de schaal een 

algemene beoordeling van de advertentie wil meten verwachtten we dat deze sterk zou correleren 

met de score op tien. We vonden zoals verwacht dat de schaalscores sterk correleren met de punten 

op tien behalve voor advertenties 13 en 19 omdat de schaal bij deze advertenties zoals reeds 

vermeld niet betrouwbaar is.  

6.3. Analyse van de resultaten 

6.3.1. Regressieanalyse  

Om na te gaan of de digit ratio een invloed heeft op de score die men gegeven heeft aan de 

advertenties voerden we een regressieanalyse uit. Omdat de schaal voor de advertenties met de 

zwanger vrouwen niet betrouwbaar is hebben we besloten deze hier uit de analyse te houden. In de 

tabel hieronder ziet u wat dit oplevert per categorie. De significante correlaties staan telkens 

vetgedrukt. 

 

 

 

 

Advertentie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chronbachs Alpha 0,934 0,820 0,836 0,851 0,901 0,886 0,764 0,752 0,898 0,934 

Advertentie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chronbachs Alpha 0,888 0,838 0,629 0,800 0,809 0,875 0,872 0,781 0,229 0,824 

Tabel 1: Overzicht van de schaalbetrouwbaarheid per advertentie 

  Seksuele  Gezins- Sexy  Dominante  

Categorie van de 

advertentie situatie situatie mannen Vrouw 

Correlatie R 0,436 0,396 0,414 0,411 

Sig.(tweezijdig) 0,004 0,009 0,006 0,007 

b -9,279 7,814 9,639 7,135 

Tabel 2: Regressieanalyse per categorie  
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We zien hier dat er een negatief verband bestaat bij de seksuele advertenties tussen de score op de 

likeabilityschaal en de digit ratio. Bij de onaantrekkelijke advertenties vonden we telkens een positief 

verband tussen de digit ratio en de score op de schaal.  

Omdat er echter door de samenvoeging in categorieën informatieverlies optreedt en omdat we 

verwachten dat het effect sterker aanwezig zal zijn bij de ene advertentie dan bij de andere 

advertentie hebben we ook voor iedere advertentie apart de analyse uitgevoerd. In de eerste tabel 

ziet u wat dit oplevert voor de seksueel getinte advertenties. We vinden een significant negatief 

verband terug tussen de digit ratio en de score op de schaal voor alle advertenties behalve bij 

advertentie 8. Deze is echter wel significant op het 0,10-niveau.  

Advertentie 1 2 4 5 8 11 12 15 16 20 

  

0,394 0,474 0,320 0,410 0,295 0,365 0,515 0,486 0,391 0,437 Correlatie R 

 

Sig. 

(tweezijdig) 0,010 0,002 0,039 0,007 0,058 0,018 0,000 0,001 0,010 0,004 

  

b -12, 840 -10,367   -7,220  -10,685 -5,004  -8,617 -10,842  -9,730 -8,589 -8,897 

Tabel 3: Regressieanalyse van de seksueel aantrekkelijke advertenties 

Bij de onsexy advertenties zien we dat alle niet-seksuele advertenties een significant positief verband 

vertonen met de 2D:4D-ratio.  

Advertentie 3 6 7 9 10 14 17 18 

       

Correlatie R 

         

0,320 

          

0,346 

        

0,441 

        

0,333 

            

0,429 

        

0,410 

        

0,373 

        

0,406 

 

Sig. 

(tweezijdig) 

0,039 0,025 0,003 0,031 0,005 0,007 0,015 0,008 

 

 b 

 

6,493 

 

8,200 

 

7,361 

 

8,266 14,253 

 

8,054 

 

6,857 

 

6,463 

     Tabel 4: Regressieanalyse van de seksueel onaantrekkelijke advertenties 

Bij de seksueel getinte advertenties vinden we bij advertentie 12 het sterkste verband terug met de 

digit ratio. Als we dit uitzetten in een scatterplot met de regressievergelijking (Likeability= 14, 076 -

10,842*Digit Ratio) zien we duidelijk het dalend verloop. Bij de onaantrekkelijke reclames zien we 

het sterkste verband bij advertentie 7 en uitgezet in een scatterplot met bijhorende 

regressievergelijking (Likeability=-4,089 + 7,361*Digit Ratio) vertaalt zich dit in een duidelijk positief 

verloop. 
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             Figuur 5: Scatterplot advertentie 12                         Figuur 6: Scatterplot advertentie 7 

Om toch een uitspraak te kunnen doen over de advertenties met de zwangere vrouwen hebben we   

ook de correlatie tussen de punten op tien en de digit ratio berekend. Deze punten zijn namelijk niet 

afhankelijk van de slechte schaalbetrouwbaarheid. In de volgende tabel ziet u per advertentie hoe de 

gemiddelde scores van de respondenten correleren met hun digit ratio.  

De quotering op tien bij advertenties 13 en 19, de advertenties met zwangere vrouwen, vertonen 

geen significant verband met de digit ratio. Op basis van deze methode vinden we trouwens ook bij 

de andere advertenties minder significante verschillen terug. De schaal geeft ons inziens echter een 

vollediger beeld van de likeability van de advertentie dan een simpele score op tien.  

Voor relatie en leeftijd vinden we geen significante verbanden terug waardoor we hypothesen 3a en 

3b mogen verwerpen. Deze variabelen blijken bij onze respondenten geen invloed te hebben op de 

likeability.  

Advertentie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Correlatie-

coëfficient 
-0,389 -0,299 0,057 -0,152 -0,308 0,211 0,195 -0,375 0,226 0,176 

Sig. 

(tweezijdig) 
0,011 0,054 0,722 0,337 0,047 0,179 0,216 0,014 0,150 0,265 

Advertentie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Correlatie-

coëfficient 
-0,106 -0,334 0,164 0,354 -0,182 -0,331 0,128 -0,047 0,181 -0,157 

Sig. 

(tweezijdig) 
0,505 0,030 0,300 0,021 0,249 0,032 0,420 0,767 0,252 0,320 

Tabel 5: Overzicht van de regressieanalyse met punten op tien  
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6.3.2. T-testen  

We hebben ter aanvulling van de regressieanalyse ook een t-test uitgevoerd waarbij we de groepen 

hebben ingedeeld op basis van een mediaansplit. Wanneer we beide groepen vergelijken op basis 

van hun gemiddelde score per advertentiecategorie zien we dat we bij alle categorieën significante 

verschillen terugvinden. Over de categorie met de zwangere vrouwen kunnen we echter geen 

uitspraken doen aangezien de schaal niet betrouwbaar was. 

Allereerst zien we dat mannen met een hoog testosterongehalte de sexy advertenties gemiddeld 

bijna 0,4 punten hoger quoteren dan de mannen met een laag testosterongehalte. Voor de 

advertenties waar er een gezinssituatie wordt afgebeeld zien we dat de mannen met een lage 

testosterongehalte hogere scores geven. De advertenties met de sexy mannen en de dominante 

vrouwen krijgen van alle mannen lage scores,  doch bij de “hoge testosteronmannen” ligt die score 

nog eens significant lager dan bij andere mannen.  

Categorie van de advertentie Seksuele Gezins- Sexy  Dominante  

  situatie* situatie* mannen* Vrouw* 

Lage digit ratio 3,8835 2,4817 2,0598 2,1538 

Hoge digit ratio  3,5022 2,8700 2,4591 2,4725 
*Verschil significant op het 0,05-niveau (tweezijdig) 

Tabel 6: T-test per categorie 

 

 

 
   

Omdat we vermoeden dat de gevonden verschillen niet bij alle advertenties even groot zijn, gaan we 

ook na hoe beide categorieën verschillen per advertentie. Dit zijn de resultaten voor de seksueel 

getinte advertenties: 

Advertentie  1* 2 4 5* 8 11* 12* 15* 16* 20 

Lage digit ratio 3,7070 3,6740 3,5788 3,8278 3,8791 4,1172 4,0073 4,0623 4,0916 3,8901 

Hoge digit ratio 3,1795 3,3297 3,3370 3,3810 3,7143 3,6996 3,4615 3,6007 3,7436 3,5751 

*Verschil significant op het 0,05-niveau (tweezijdig) 

Tabel 7: T-test voor de seksueel aantrekkelijke advertenties 

 

Wanneer we kijken naar wat dit oplevert voor de advertenties waar een monogame gezinssituatie 

wordt afgebeeld zien we eveneens verschillen opduiken. Hier geven de “lage testosteronmannen” 

gemiddeld een hogere score aan de advertenties. Enkel advertentie 7 is echter significant op het 

0,05-niveau.  

 

        

 

 

               *Verschil significant op het 0,05- niveau (tweezijdig) 

                                                                  Tabel 8: T-test voor de advertenties met gezinssituatie  

 

Advertentie 7* 9 

Lage digit ratio 2,7363 2,2271 

Hoge digit ratio 3,1282 2,6117 
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Doen we hetzelfde voor de reclames met sexy mannen dan zien we dat de mannen met een hoge 

2D:4D-ratio minder afwijzend staan tegenover sexy mannen in de advertenties. Bij beide categorieën 

ligt de score echter aan de lage kant.  Bij “hoge testosteronmannen” is de afwijzing dan weer nog 

sterker aanwezig. Alle verschillen zijn hier significant.  

Advertentie 6* 10* 18* 

Lage digit ratio 2,1538 2,1648 1,8608 

Hoge digit ratio 2,5311 2,7143 2,1319 

                                                            *Verschil significant op het 0,05-niveau (tweezijdig) 

   Tabel 9: T-test voor de advertenties met sexy mannen 

 

Ten slotte bekijken we ook de advertenties waar het rollenpatroon omgekeerd werd en ook hier 

vinden we verschillen terug tussen beide groepen mannen. “Lage testosteronmannen” geven de 

advertenties waar de man een onderdanige positie inneemt een iets hogere score dan de mannen 

met een hoog testosterongehalte. Bij advertenties 3 en 17  zijn deze verschillen echter niet 

significant op het 0,05-niveau. We moeten ook hier opmerken dat de advertenties bij alle mannen 

slecht scoren, maar bij de mannen met een lage digit ratio is dit nog sterker het geval.  

Advertentie 3 14* 17 

Lage digit ratio 2,3700 1,9560 2,1355 

Hoge digit ratio 2,6337 2,4615 2,3223 
                                                           *Verschil significant op het 0,05-niveau (tweezijdig) 

                                                     Tabel 10: T-test voor de advertenties met dominante vrouwen 

 

6.3. Bespreking van de resultaten 

Ons onderzoek leverde heel wat merkwaardige resultaten op bij onze respondenten. Een eerste 

conclusie die we kunnen afleiden uit onze analyse is dat er een verband bestaat tussen de digit ratio 

en de likeability van seksuele advertenties. Dit verband is negatief wat betekent dat de mannen met 

een lage digit ratio een hogere likeabilityscore toekennen aan de erotische reclames. Hiermee 

vonden we bewijs om de eerste hypothese te bevestigen, namelijk dat er een negatief verband 

bestaat tussen de digit ratio en de likeability van seksuele reclames. We willen hier wel opmerken dat 

dit niet betekent dat de mannen met een hoge digit ratio negatief staan ten opzichte van seksuele 

reclames, ook zij geven gemiddeld een hoge score aan seksuele reclames.  

Ook bij de onaantrekkelijke advertenties vonden we een verband tussen de digit ratio en de 

likeabilityscore die onze respondenten hebben gegeven. Zo bleek er een positief verband te bestaan 

tussen de digit ratio en de likeability van advertenties met een gezinssituatie wat een bevestiging 

betekent van hypothese 2a. Hoe lager de blootstelling aan androgenen in de baarmoeder, hoe 

positiever men staat tegenover advertenties waar een gezinssituatie wordt afgebeeld. 
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De likeabilityscore van de advertenties met sexy mannen bleek eveneens gerelateerd te zijn aan de 

2D:4D-ratio: de mannen met een hoge digit ratio staan minder afkerig tegenover advertenties met 

sexy mannen dan de mannen met een lage ratio. Dit alles leidt tot de bevestiging van hypothese 2c. 

Ten slotte vonden we ook voldoende bewijs om hypothese 2d te bevestigen die luidt dat er een 

positief verband bestaat tussen de digit ratio en de likeabilityscore van advertenties met dominante 

vrouwen. De machomannen, deze met de laagste digit ratio, geven lagere likeabilityscores aan 

advertenties waarin de vrouw duidelijk de bovenhand neemt.  

Over de impact die zwangere vrouwen in reclame hebben kunnen we helaas geen uitsluitsel 

brengen, aangezien de schaal niet betrouwbaar was bij deze advertenties. Hypothese 2b kan dus niet 

worden bevestigd op basis van dit onderzoek. 

We vonden geen significant verband tussen de likeability en leeftijd wat een verwerping van 

hypothese 3a met zich meebrengt. Ook de relatiestatus vertoont geen verband met likeability en 

hypothese 3b mogen we dus eveneens verwerpen. Zowel leeftijd als relatiestatus staan bij onze 

respondenten niet in verband met de likeabilityscores van de advertenties.    
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7. Algemeen besluit 

 

Met deze masterproef hebben we geprobeerd een aanzet te geven tot het bepalen van de waarde 

van de 2D:4D-methode binnen reclameonderzoek. De 2D:4D-ratio is de laatste jaren een 

veelbesproken onderwerp binnen het gedragsonderzoek. Het is een morfologische indicator voor de 

prenatale blootstelling aan testosteron en we kunnen deze ratio berekenen door de 

lengteverhouding van de wijsvinger te delen door deze van de ringvinger. Hoe lager deze waarde, 

hoe hoger de blootstelling aan het hormoon is geweest tijdens de zwangerschapsperiode. Bij 

vrouwen ligt deze waarde over het algemeen hoger dan bij mannen.   

Tot op heden is er vooral onderzoek gevoerd waarin men op zoek gaat naar het verband tussen de 

digit ratio en bepaalde gedragskenmerken zoals agressie en dominantie. Ook binnen het 

economische onderzoeksveld is er reeds in beperkte mate gebruik gemaakt van deze methode om 

het verband te zoeken met specifiek economisch gedrag. Zo zijn er relaties teruggevonden met de 

digit ratio en de onderhandelingspositie, het gekozen beroep en de houding ten opzichte van het 

nemen van financiële risico’s. Uit het onderzoek van Van den Bergh & Dewitte (2008) is er ook 

gebleken dat mannen met een lage digit ratio sterker worden beïnvloed door seksuele prikkels en 

dat dit een effect heeft op hun economische rationaliteit.  

Het effect van de 2D:4D op de manier waarop men een reclameboodschap beoordeelt is echter tot 

nu toe onbehandeld gebleven. Met ons experiment hebben we dan ook geprobeerd een eerste 

verkenning van dit onderwerp te doen. Meer specifiek onderzochten we of er een relatie bestaat 

tussen de 2D:4D en de likeability van de advertenties bij de onderzochte mannen. Aangezien de 

prenatale blootstelling aan testosteron, gemeten via de digit ratio, mede verantwoordelijk is voor de 

ontwikkeling van de seksuele attitude van het individu, hebben we gewerkt met enerzijds seksueel 

aantrekkelijke advertenties en anderzijds met seksueel onaantrekkelijke advertenties. Dit omdat we 

verwachtten dat er vooral bij seksegerelateerde advertenties verbanden gingen opduiken. 

We vonden zoals voorspeld een significante relatie tussen de digit ratio van de onderzochte mannen 

en de likeabilityscores die men gegeven heeft aan de verschillende reclames. Bij advertenties waarin 

sexy en aantrekkelijke modellen werden afgebeeld vonden we een negatief verband terug tussen de 

digit ratio en de likeability. Hoe hoger het gehalte testosteron waar men als foetus is aan 

blootgesteld, hoe positiever men staat ten opzichte van sexy reclames. Dit is in overeenstemming 

met wat er werd gevonden in het onderzoek van Van den Bergh & Dewitte (2008). Ook hier bleek dat 
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de mannen met een lage ratio gevoeliger zijn voor seksuele prikkels en dat dit ten koste gaat van het 

rationeel economisch denkvermogen. Mannen met een lage 2D:4D lijken dus vlugger overtuigd door 

advertenties met een seksueel karakter.  

De prenatale blootstelling aan testosteron is ook een factor bij het ontwikkelen van andere 

karaktertrekken zoals de seksuele geaardheid, dominantie en het verlangen naar meerdere seksuele 

partners. Algemeen geldt dat hoe lager de waarde van 2D:4D, hoe mannelijker het karakter van het 

individu zal zijn. Dit mannelijke karakter komt tot uiting in kenmerken zoals een hogere gevoeligheid 

voor seksuele prikkels, dominantie, risicozoekend gedrag en andere typische “machotrekken”. 

Daarom onderzochten we ook het effect van de digit ratio op onaantrekkelijke advertenties. In deze 

advertenties waren er beelden terug te vinden die niet aantrekkelijk zijn voor de typische 

machoman: advertenties met een gezinssituatie, een zwangere vrouw, sexy mannen of een 

dominante vrouw. Ook bij deze advertenties vonden we een verband terug met de digit ratio. Hier 

bleek er een positief verband te bestaan tussen de 2D:4D en de likeabilityscore. Hoe dichter de 

2D:4D van de man aanleunt bij de vrouwelijke waarden van deze ratio, hoe minder afkerig men staat 

ten opzichte van deze advertenties. Enkel voor de advertenties met de zwangere vrouwen kunnen 

we geen uitspraken doen omwille van de slechte schaalbetrouwbaarheid die we bij deze reclames 

hebben teruggevonden.  

De verwachte relatie tussen de likeabilityscores en leeftijd werd niet teruggevonden en evenmin 

vonden we een verband terug tussen de relatiestatus en de reactie op de advertenties. Opmerkelijk 

aangezien reeds veelvuldig is gebleken dat oudere mannen minder beïnvloed worden door seksuele 

prikkels. Ook mannen met een relatie zouden volgens onder meer Janssens, Pandelaere, & Roe 

(2009) minder gevoelig zijn aan een erotische situatie omdat ze geen partner meer moeten vinden. 

Wij vonden dit dus niet terug in onze resultaten en verdere verfijning lijkt hier op zijn plaats.  

Samengevat kunnen we stellen dat er bij onze respondenten een verband bestaat tussen de digit 

ratio en de likeabilityscore. Er dient echter meer onderzoek te gebeuren vooraleer we definitieve 

conclusies kunnen nemen over het bestaan van een relatie. Uit de literatuur over 2D:4D kunnen we 

immers besluiten dat er inconsistentie heerst tussen de gevonden verbanden in de verschillende 

onderzoeken. Er zijn talrijke voorbeelden op te noemen van verbanden die in het ene onderzoek 

werden teruggevonden, maar niet in het ander. Een vervolgstudie lijkt ook hier dus op zijn plaats.  

Als er nu zou blijken dat de gevonden resultaten ook in andere experimenten terugkomen, kan dit 

een nuttig inzicht bieden voor adverteerders. Stel bijvoorbeeld dat we een reclamecampagne voor 

een sportwagen moeten ontwerpen. De truc lijkt hier dan om in te spelen op seksuele waarden om 
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de likeability van de reclameboodschap te verhogen. De likeability zal vooral bij de mannen met een 

lage ratio verhoogd worden onder invloed van de seksuele prikkels. Aangezien de doelgroep voor 

dergelijke sportwagens vaak de typische machomannen zijn heeft de seksuele strategie een positieve 

invloed op het gewenste publiek. Het incorporeren van onaantrekkelijke elementen zoals het stellen 

dat de wagen ook uiterst geschikt is als gezinswagen zou bij deze mannen dan een negatieve invloed 

hebben. Bij mannen met een hoge digit ratio zouden seksuele strategieën dan minder efficiënt zijn. 

Het zou dan wijselijk zijn om reclamecampagnes die gericht zijn tot deze “softere” mannen via 

andere waarden te benaderen. Dat ze minder afkerig staan ten opzichte van de onaantrekkelijke 

advertenties wil natuurlijk niet zeggen dat dergelijke advertenties aan te raden zijn om deze 

doelgroep te bereiken. Ze staan immers ook negatief tegenover deze categorie van advertenties 

alleen is deze afkeer iets minder sterk aanwezig dan bij de mannen met een lagere digit ratio.  

We mogen niet nalaten om ook eventjes de aandacht te vestigen op enkele tekortkomingen van dit 

onderzoek. De lage schaalbetrouwbaarheid bij de advertenties met de zwangere vrouwen is iets 

waar in verder onderzoek moet worden aan gewerkt omdat de huidige schaal ons niet toelaat 

conclusies te trekken over deze categorie van advertenties. Ook zagen we dat wanneer we de 

analyses voerden met de punten op tien in plaats van met de scores op de kenmerkenschaal dit 

minder sterke verbanden oplevert. We moeten hiermee rekening houden en de gevonden relaties 

nuanceren. Ook de beperkte steekproef kan een bron van vertekening zijn.  

Graag hadden we onze masterproef afgesloten met een aanzet tot verder onderzoek omdat deze 

resultaten nood aan bevestiging hebben. Net zoals Millet (2010) pleiten we voor de betrekking van 

dominantie als onderliggende variabele in onderzoek rond 2D:4D. Volgens hem heeft de 2D:4D een 

invloed op het al dan niet ontwikkelen van dominant gedrag. Het is dan via dit dominant gedrag dat 

de invloed op andere gedragskenmerken plaatsvindt. Dit zou kunnen verklaren waarom de mannen 

met een lage digit ratio een grotere afkering vertonen tegenover de advertenties met dominante 

vrouwen en seksueel afgebeelde mannen. Het invoegen van een schaal voor dominantie kan in 

toekomstig onderzoek dus tot interessante extra inzichten leiden. Het huidige experiment 

onderzocht de invloed van de 2D:4D bij mannen. Het lijkt ons tevens interessant om na te gaan of er 

ook bij vrouwen onderlinge verschillen opduiken tussen de likeabilityscores van de individuen met 

een lage digit ratio en deze met een hoge digit ratio. We verwachten dat vrouwen, parallel met wat 

we bij mannen terugvonden, reclames met seksuele afbeeldingen van hetzelfde geslacht slecht 

zullen beoordelen. We vermoeden bovendien dat dit effect sterker aanwezig zal zijn bij vrouwen met 

een lage digit ratio omdat dit gepaard gaat met een hogere dominantie. Deze dominantie zou 

volgens ons aanleiding geven tot een verhoogde graad van intraseksuele competitie bij deze 

vrouwen wat hen negatiever maakt tegenover sexy beelden van andere vrouwen. Ook bij andere 
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soorten advertenties kan dan het effect van de 2D:4D bij de vrouwen op de likeabilityscores worden 

nagegaan.  

Dit onderzoek heeft merkwaardige resultaten opgeleverd die vragen om verder onderzoek om deze 

te kunnen bevestigen. Hoe reclame inwerkt op de hersenen van de ontvangers is immers al 

decennialang een veelbesproken onderwerp en inzicht in dit specifieke deelaspect kan helpen om 

een stukje van de puzzel op te lossen. Een bevestiging van het bestaan van een verband tussen de 

digit ratio en de likeabilityscores kan een belangrijke bijdrage leveren tot het verwezenlijken van het 

ultieme communicatiedoel: “Getting the right message to the right people at the right time.“ 
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Vragenlijst  Bijlage 2 

 

 

Wat vindt u van deze advertentie? 

Zeer slecht Slecht     Neutraal goed   Zeer goed 

 

 In hoeverre vindt u dat volgende eigenschappen gelden voor deze reclame? Gaande van helemaal 

niet van toepassing (=1) tot volledig van toepassing (=5). Omcirkel uw antwoord.   
 

1. Amusant 1 2 3 4 5 

2. Gewoontjes 1 2 3 4 5 

3. Energiek 1 2 3 4 5 

4. Sexy  1 2 3 4 5 

5. Interessant 1 2 3 4 5 

6. Opwindend 1 2 3 4 5 

7. Leuk 1 2 3 4 5 

8. Aantrekkelijk 1 2 3 4 5 

9. Origineel 1 2 3 4 5 

10. Vulgair 1 2 3 4 5 

11. Overtuigend 1 2 3 4 5 

12. Saai 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

Welke score op tien zou u nu geven voor de advertentie in zijn geheel? Omcirkel uw antwoord.  
 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

 



Voorbeeld van ratiometing  Bijlage 3 

 



 

 

Gegevens van de metingen van de digit ratio   Bijlage 4 

    Meting1     Meting2   

Respondent                   2D                   4D       2D:4D       2D                  4D                    2D:4D 

1 6,50 6,72 0,967 6,51 6,76 0,963 

2 7,52 7,61 0,988 7,73 7,81 0,990 

3 7,31 7,64 0,957 7,49 7,85 0,954 

4 6,82 7,42 0,919 6,79 7,42 0,915 

5 6,41 6,85 0,936 6,43 6,89 0,933 

6 6,41 6,85 0,936 6,53 7,05 0,926 

7 7,69 8,34 0,922 7,65 8,35 0,916 

8 7,38 7,83 0,943 7,40 7,81 0,948 

9 7,29 7,35 0,992 7,29 7,35 0,992 

10 7,21 7,98 0,904 7,21 7,99 0,902 

11 7,68 7,89 0,973 7,86 8,08 0,973 

12 7,74 7,88 0,982 7,76 7,91 0,981 

13 7,41 7,48 0,991 7,41 7,48 0,991 

14 6,68 7,14 0,936 6,62 7,10 0,932 

15 6,71 7,35 0,913 6,79 7,39 0,919 

16 7,72 8,20 0,941 7,72 8,20 0,941 

17 6,91 7,18 0,962 6,89 7,17 0,961 

18 6,73 6,94 0,970 6,71 6,92 0,970 

19 6,71 7,14 0,940 6,70 7,19 0,932 

20 6,95 7,38 0,942 7,01 7,39 0,949 

21 7,71 8,02 0,961 7,73 8,02 0,964 

22 7,48 7,97 0,939 7,73 8,21 0,942 

23 6,89 7,29 0,945 6,83 7,26 0,941 

24 7,43 7,91 0,939 7,59 8,10 0,937 

25 6,92 7,55 0,917 7,11 7,76 0,916 

26 6,92 6,94 0,997 6,96 7,02 0,991 

27 6,38 6,82 0,935 6,54 7,02 0,932 

28 7,25 7,94 0,913 7,25 7,95 0,912 

29 6,68 6,83 0,978 6,65 6,84 0,972 

30 6,61 6,94 0,952 6,62 6,96 0,951 

31 6,63 6,66 0,995 6,49 6,51 0,997 

32 6,51 6,78 0,960 6,52 6,81 0,957 

33 7,17 7,23 0,992 7,39 7,49 0,987 

34 7,11 7,13 0,997 7,21 7,23 0,997 

35 7,71 7,97 0,967 7,73 8,02 0,964 

36 7,31 7,49 0,976 7,35 7,71 0,953 

37 7,28 7,98 0,912 7,62 8,11 0,940 

38 6,81 6,87 0,991 6,82 7,02 0,972 

39 7,01 7,41 0,946 7,17 7,42 0,966 

40 7,76 7,93 0,978 7,81 7,98 0,979 

41 6,21 6,73 0,923 6,53 6,98 0,936 

42 7,25 7,73 0,938 7,48 7,76 0,964 

 

Waarde Correlaties metingen Sig.(tweezijdig) 

2D 0,972 0,000 

4D 0,979 0,000 

2D:4D 0,943 0,000 

 



Beschrijvende statistieken per advertentie  Bijlage 5 

Beschrijvende statistieken per advertentie 

 

 
Advertertentie Minimum Maximum Gemiddelde 

Standaard-

afwijking 

1  2,310 4,54 3,4432 0,8569 

2 2,310 4,23 3,5018 0,5752 

3 1,770 3,62 2,5018 0,5330 

4 2,620 4,38 3,4579 0,5941 

5 2,310 4,62 3,6044 0,6854 

6 1,380 3,38 2,3425 0,6229 

7 2,310 3,62 2,9322 0,4388 

8 3,000 4,38 3,7967 0,4465 

9 1,540 3,54 2,4194 0,6523 

10 1,310 3,69 2,4396 0,8745 

11 2,920 4,85 3,9084 0,6215 

12 2,690 4,46 3,7344 0,5535 

13 2,150 3,77 2,7198 0,4048 

14 1,230 3,08 2,2088 0,5165 

15 3,000 4,77 3,8315 0,5262 

16 2,920 4,69 3,9176 0,5775 

17 1,380 3,23 2,2289 0,4831 

18 1,460 2,92 1,9963 0,4186 

19 1,690 3,08 2,4963 0,3287 

20 2,920 4,46 3,7326 0,5352 


