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Abstract 
 
 
 

According to the superiority of the pleasant hypothesis and the law of extremes hypothesis, 

funny advertisements are always more effective than irritating advertisements (even though 

irritating advertisements can be effective too). However, the effectiveness of emotional 

advertising is moderated by the involvement with the purchase decision. According to the  

elaboration likelihood model emotions work better when involvement with the purchase 

decision is low. In this study the effectiveness of funny and irritating advertisements in a low 

and high involvement situation was tested. 414 respondents evaluated eight different foreign 

television commercials, of which 4 were humorous and 4 were irritating, and also 4 

advertisements were for a product with low and 4 for a product with high involvement with 

the purchase decision. The findings partly confirm the expectations: humor has a more 

positive impact on attitude toward the ad (Aad), emotional valence and purchase intention. 

But contrary to the expectations, irritation scores better on enhancing recall. With 

involvement as a moderating factor was found the same effect: irritating advertisements score 

better on recall in high and low involvement situations. The other expectations are confirmed: 

in a high involvement situation, there's no difference in effect between humorous and 

irritating advertisements, except for Aad (humour still scores better in a high involvement 

situation). In the low involvement situation, humor scores significantly better on Aad, 

emotional valence and purchase intention than irritation.  
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Inleiding 
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!
!
Of we nu de krant lezen, surfen op het internet, kijken naar televisie, luisteren naar de radio, 

of zelfs rondlopen in de stad; dagelijks worden we overspoeld met reclame. Maar net door de 

enorme hoeveelheid advertenties die op ons afkomt, slagen slechts enkele erin onze aandacht 

te trekken (Tellis, 2004). Heel wat adverteerders proberen daarom in te spelen op de emoties 

van de consument. Uit onderzoek van De Pelsmacker en Geuens (1997) blijkt dat het gebruik 

van emoties in reclame in België sinds 1975 opmerkelijk is gestegen: toen konden 'slechts' 

44,5% van de reclames geclassificeerd worden als emotioneel, in 1995 was dit 69,4%. Vooral 

humor is een veelgebruikte emotie in reclame. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt 

ongeveer 30% van het reclamebudget gespendeerd aan humoristische reclame (Spotts, 

Weinberger & Parsons, 1997). Maar desondanks blijft de doeltreffendheid van humor als 

communicatiemiddel onzeker (Kellaris & Cline, 2007).  

Reclame kan echter, al dan niet met opzet, bij consumenten ook een gevoel van irritatie 

opwekken (Van Beckum, 2006). Volgens een aantal onderzoekers zou een zekere hoeveelheid 

irritatie kunnen bijdragen aan de doeltreffendheid van een reclame (Bartos, 1981; Stone, 

Besser & Lewis, 2000). Maar ook hier kan men niet concreet zijn over de precieze effecten 

ervan, aangezien er relatief weinig onderzoek gevoerd wordt naar de effectiviteit van irritante 

reclame (Van Beckum, 2006; Chakrabarty & Yelkur, 2005).  

 

Een verklaring voor de onzekerheid over de effectiviteit van humoristische en irritante 

reclame kan zijn dat men met verschillende variabelen moet rekening houden om emoties op 

een doeltreffende manier te gebruiken (Tellis, 2004; Weinberger & Gulas, 1992). Een van 

deze modererende variabelen is de betrokkenheid bij de aankoopbeslissing van het product 

waarvoor reclame gemaakt wordt (o.a. Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004; Eisend, 2009).  

Afgaande op het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) zouden emoties het 

beste werken wanneer de betrokkenheid bij de aankoopbeslissing laag is, omdat consumenten 

informatie dan eerder via de perifere route zouden verwerken en meer beïnvloed zouden 

worden door perifere cues, zoals emotie en muziek (Zhang & Zinkhan, 2006; Tellis, 2004). 

Dit wordt echter tegengesproken door het Affect Infusion Model (Forgas, 1995) en het Affect-

Reason-Involvement Model (Buck, Chaudhuri, Georgson & Kowta, 1995). Volgens deze 

modellen spelen emoties ook een rol bij reclame voor producten die een hoge betrokkenheid 

bij de aankoopbeslissing vereisen. 

 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het gebruik van humor in reclame 

effectiever is dan het gebruik van irritatie en of het gebruik van humoristische en irritante 
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reclame enkel geschikt is voor producten waarvan de betrokkenheid bij de aankoopbeslissing 

laag is of deze ook kunnen gebruikt worden voor producten met een hoge betrokkenheid bij 

de aankoopbeslissing. Er wordt eerst een overzicht van de literatuur hieromtrent gegeven; 

daaruit worden dan hypothesen opgesteld; vervolgens worden deze hypothesen getest; daarna 

worden de resultaten besproken en volgt er een conclusie; ten slotte worden er nog enkele 

limitaties van het onderzoek gegeven, en suggesties voor toekomstig onderzoek.  
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LITERATUUROVERZICHT 
                            
 
 
1. Emotie in reclame: humor en irritatie 
 
 
1.1. Het gebruik van emotionele appeals in reclame 
 

Voor adverteerders wordt het steeds moeilijker om hun reclame in de massa te laten opvallen 

en dus de aandacht van het publiek te trekken én te behouden (Clow & Baack, 2002). Om 

deze doelstellingen toch te bereiken, kunnen ze in hun reclame gebruik maken van creatieve 

appeals (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2008). Maar het gebruik hiervan kent 

zowel zijn voor- als tegenstanders. Volgens Dahlén, Rosengren en Törn (2008) duidt 

creatieve reclame op meer inspanning en expertise (het vereist kennis om op een 

onconventionele manier reclame te maken voor een product) van de adverteerder en 

produceert de consument hierdoor gunstigere percepties over het merk. Creatieve reclame is 

volgens hen dus zeer doeltreffend. Het is niet nodig dat adverteerders buitensporige bedragen 

spenderen aan reclame; een goedkopere maar creatieve reclame kan dus evengoed de 

aandacht trekken en doeltreffend zijn. Andere onderzoekers daarentegen (Kover, James & 

Sonner, 1997) stellen dat het bedenken van creatieve reclame verspilling is; het draagt niets 

bij aan de functionaliteit van de advertentie: creatieve reclame zou noch de herinnering, het 

begrip en de overtuigingskracht versterken, noch zou dit leiden tot een grotere voorkeur voor 

de reclame.  

 

Er bestaan twee verschillende vormen van creatieve appeals, namelijk rationele en emotionele 

appeals (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2008). In dit onderzoek wordt er verder 

ingegaan op emotionele appeals. Volgens De Pelsmacker, Geuens en Van Den Bergh (2008) 

zijn emotionele appeals reclames die als doel hebben een affectieve respons uit te lokken en 

een bepaalde beeldvorming over te brengen. De traditionele cognitieve theorieën vonden het 

gebruik van emoties irrelevant,  maar de huidige modellen erkennen de belangrijke rol die 

emoties kunnen spelen in reclame (Forgas, 2008; Tellis, 2004). Volgens Geuens, De 

Pelsmacker en Faseur (2011) doen emotionele reclames het in het algemeen beter dan niet-

emotionele reclames. Het gebruik van emotionele appeals in reclame is dan ook sinds de jaren 

'80 aanzienlijk toegenomen, en ook de interesse hiervoor op onderzoeksvlak is sterk verhoogd 

(Laros & Steenkamp, 2005).  

De emoties die door een reclame worden opgewekt kunnen zowel positief als negatief zijn. 

De meeste onderzoekers stellen dat hoe positiever de opgewekte emotie, hoe meer 
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consumenten door de reclame overtuigd worden (o.a. Biel, 1990; De Cock & De Pelsmacker, 

2000; Smit, Van Meurs & Neijens, 2006). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

aangename reclame ervoor kan zorgen dat consumenten meer bereid zijn aandacht te besteden 

aan de reclame en deze grondiger te verwerken (Biel, 1990); aangename reclames lokken 

positieve reacties op de boodschap en eventueel ook op het merk uit (Smit, Van Meurs, 

Neijens, 2006); gunstige gevoelens beïnvloeden de manier waarop informatie wordt 

opgeslagen in het geheugen en versterken zo de herinnering (Chung & Zhao, 2003; Walker en 

Dubitsky, 1994); positieve emoties zorgen voor een positieve attitude ten opzichte van de 

reclame en een hogere aankoopintentie (Decock en de Pelsmacker, 2000). Biel (1990) vat het 

kort samen: "love the advertisement, buy the product".  

 

Een theorie die hierop aansluit is de 'superiority of the pleasant'- hypothese van Silk en Vavra 

(1974). Volgens deze hypothese worden aangename ervaringen beter herinnerd dan 

onaangename ervaringen. Er wordt hier van uitgegaan dat er een positieve associatie bestaat 

tussen de attitude ten opzichte van de reclame (Aad) en de attitude ten opzichte van het merk 

(Ab) (Shimp, 1981). Aaker en Bruzzone (1985, p.47) stellen dan ook "the more they like the 

ad, the more they like the brand". Maar het omgekeerde geldt hier ook: een negatieve Aad zal 

zorgen voor een negatieve Ab (Van Beckum, 2006). De 'superiority of the pleasant'- 

hypothese gaat dus uit van een lineaire relatie. Ook het 'affect transfer model' van Lutz (1985) 

gaat uit van een lineaire relatie: als consumenten positieve gevoelens ervaren ten opzichte van 

de reclame, dan zullen ze deze gevoelens associëren met de adverteerder of met het merk 

waarvoor reclame gemaakt wordt.  

 

Er bestaat echter ook een hypothese die stelt dat de relatie tussen de Aad en Ab weergegeven 

wordt door een J- of U-vormige curve: de 'law of extremes'- hypothese (Silk & Vavra, 1974). 

Volgens deze hypothese kan niet alleen een zeer positieve, maar ook een zeer negatieve Aad 

tot een positieve Ab leiden (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2008). Uit onderzoek 

van Moore en Hutchinson (1983) blijkt dat merken die geassocieerd worden met positief én 

negatief ervaren reclames meer overwogen (om te kopen) worden dan wanneer het om een 

merk gaat waarvoor de reclame eerder neutraal was. De positief ervaren reclames zouden 

echter wel nog steeds doeltreffender zijn dan de negatief ervaren reclames (Moore & 

Hutchinson, 1983; Silk & Vavra, 1974). De emotionele valentie (positief of negatief) is hier 

dus minder belangrijk dan de intensiteit van de emotionele reactie op de reclame (Silk & 

Vavra, 1974).  

 

In dit onderzoek wordt er verder ingegaan op een zeer positieve (humor) en een zeer 

negatieve (irritatie) emotionele appeal in reclame.  
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1.2. Humoristische reclame 

 

Humor is een van de meest gebruikte methoden om positieve reacties op reclame uit te lokken 

(Strick, Van Baaren, Holland en Van Knippenberg, 2009). Volgens Clow en Baack (2002) is 

humor een van de beste technieken om de aandacht te trekken en te behouden. Adverteerders 

maken dan ook vaak gebruik van humor om te communiceren met hun doelpubliek (Lee & 

Lim, 2008). Ongeveer 30% van het reclamebudget zou besteed worden aan humoristische 

reclame (Krishnan & Chakravarti, 2003; Kellaris & Cline, 2007). Humor wordt dus door vele 

marketeers gezien als een doeltreffend marketinginstrument (Krishnan & Chakravarti, 2003). 

Onderzoek naar het gebruik van humor in reclame heeft echter zowel positieve (o.a. Zhang & 

Zinkhan, 2006; Clow & Baack, 2002) als negatieve effecten van humor ( o.a. Sternthal & 

Craig,1973; Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004) blootgelegd.  
 

 

1.2.1. Categorisering van humor 

 

Volgens Flaherty, Weinberger en Gulas (2004) komt de onduidelijkheid omtrent de 

doeltreffenheid van humor voort uit de complexe natuur van humor zelf. Zo bestaan er 

volgens Speck (1991) drie humorprocessen: incongruentie-oplossing (cognitieve 

dubbelzinnigheid, cognitief effect), opwinding-veiligheid (gevoelsmatige dubbelzinnigheid, 

affectief effect) en vernedering (satire, vernederende humor, sarcasme of zelfspot; conatief 

effect). Deze drie processen bevatten allen opwinding, spanning, speelsheid en een 

mechanisme dat affectieve, cognitieve, of conatieve onzekerheid oplost (Speck, 1991). Alden, 

Mukherjee en Hoyer (2000) definieerden in dit opzicht het twee-fasen model van humor: 

verrassing die door de boodschap gegenereerd wordt in de eerste fase, wordt getransformeerd 

in humor in de tweede fase. Incongruentie (of dubbelzinnigheid) tussen twee elementen is 

hierbij een essentieel element, want het zal door de ongewone en onverwachte samenhang 

van twee elementen zijn dat het publiek in eerste instantie verrast zal reageren (Tellis, 2004). 

Het is de onverwachte twist in het verhaal die de mensen aan het lachen brengt (De Mooij, 

2005). Hoe onverwachter deze incongruentie, hoe groter de verrassing en hoe beter de 

humoristische respons (Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004; Kellaris & Cline, 2007).  

 

De drie humorprocessen kunnen ofwel afzonderlijk voorkomen, ofwel in combinatie met 

elkaar (Speck, 1991). Uit deze drie humorprocessen kunnen dan volgens Speck (1991) vijf 

humorsoorten ontstaan: komische humor (incongruentie-oplossing in de vorm van visuele 

woordspelingen, ironische nevenschikking, perceptuele verplaatsing en overdrijving), 
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sentimentele humor (opwinding-veiligheid in de vorm van bijvoorbeeld een melodrama), 

satire (combinatie van incongruentie-oplossing en vernedering, in de vorm van het aanvallen 

en belachelijk maken van personen, veelvuldige herhaling en overdrijving), sentimentele 

komedie (combinatie van incongruentie-oplossing en opwinding-veiligheid, zorgt voor 

emotioneel en cognitief plezier) en komedie (combinatie van de drie humorprocessen).  

 

 

1.2.2. Effectiviteit van humoristische reclame 

 

Voor marketeers is het zeer belangrijk om weten of humoristische reclame belangrijke 

doelstellingen, zoals het zorgen voor een betere herinnering van het merk, kan vervullen 

(Chung & Zhao, 2003). Het is volgens Clow en Baack (2002) een effectieve aanpak om een 

breed publiek te bereiken. Het succes van humor als reclametactiek is volgens hen gebaseerd 

op drie factoren: humor zorgt ervoor dat consumenten kijken, lachen en vooral zich de 

reclame herinneren. Volgens Tellis (2004) werkt humor omdat het ervoor zorgt dat het 

publiek ontspannen is. Het zou hen zo ontvankelijk maken voor de boodschap en hen afleiden 

van het bedenken van tegenargumenten en er bovendien voor zorgen dat het publiek een 

positieve houding aanneemt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat humoristische reclame 

daadwerkelijk doeltreffend kan zijn (o.a. Gulas & Weinberger, 2006; Eisend, 2009, Chung & 

Zhao, 2003). 

Zo kan humor de aandacht voor de reclame verhogen (Eisend, 2009; Weinberger, Spotts, 

Campbell & Parsons, 1995, Tellis, 2004), de Aad verbeteren (o.a. Chung & Zhao, 2003; 

Beard, 2005; Weinberger & Gulas, 1992; Alden, Mukherjee & Hoyer, 2000) de Ab 

verbeteren (o.a. Eisend, 2009; Beard, 2005; Weinberger & Gulas, 1992), de herinnering 

verbeteren (Cline & Kellaris, 2007; Krishnan & Chakravarti, 2003; Chung & Zhao, 2003), 

een positieve invloed hebben op de aankoopintentie (Eisend, 2009), positieve affectieve 

reacties uitlokken en negatieve affectieve reacties reduceren (Eisend, 2009) en de 

overtuigingskracht van de reclame verhogen door de motivatie om de reclame te verwerken te 

verhogen (Geuens & De Pelsmacker, 2002; Zhang & Zinkhan, 2006).   

 

Maar er zijn echter ook verschillende auteurs die voor een aantal effecten andere resultaten 

gevonden hebben: humoristische reclame is niet noodzakelijk effectief voor wat betreft de Ab 

(Woltman, Mukherjee & Hoyer, 2004), het aankoopgedrag (Woltman, Mukherjee & Hoyer, 

2004; Duncan & Nelson, 1985), de geloofwaardigheid van de reclame (Eisend, 2009; 

Weinberger & Gulas, 1992), de overtuigingskracht (Weinberger & Gulas, 1992), de attitude 

ten opzichte van de adverteerder (Eisend, 2009) en de herinnering en herkenning  (Eisend, 
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2009). Humor schaadt volgens Strick, Van Baaren, Holland en Van Knippenberg (2009) de 

herinnering aan het product zelfs, omdat humor de aandacht van de producten afleidt.  

 

Over een ding zijn de meeste onderzoekers het wel eens: er is nog veel onderzoek nodig om 

de doeltreffendheid van het gebruik van humor in reclame echt te kunnen begrijpen (o.a. 

Zhang & Zinkhan, 2006; Kellaris & Cline, 2007; Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004). 

Marketeers zijn voortdurend op zoek naar een 'gouden regel' voor het gebruik van humor in 

reclame (Kellaris & Cline, 2007), maar Weinberger en Gulas (1992) betwijfelen dat dit 

bestaat; humor is geen 'toverstokje' dat succesvolle reclame verzekert.  

 

 

1.2.3. Variabelen die de effectiviteit van humoristische reclame kunnen beïnvloeden 

 

Er moet met verschillende (situationele) variabelen rekening gehouden worden om humor op 

een doeltreffende manier te gebruiken (Tellis, 2004; Weinberger & Gulas, 1992).  

Ten eerste speelt de doelgroep een belangrijke rol: niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor 

humor (Speck, 1991; Cline, Altsech & Kellaris, 2003; Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004). 

De doeltreffendheid van humor in reclame zou ook verschillen tussen mannen en vrouwen 

(Madden & Weinberger, 1982). Humor in reclame zou het best werken voor jonge, 

mannelijke, hoogopgeleide consumenten (Madden & Weinberger, 1984; Eisend, 2009). Soms 

kan humor ook een bepaalde bevolkingsgroep kwetsen, kleineren, of op een andere manier 

beledigen, dit moet vermeden worden (Scott, Klein & Bryant, 1990; Beard, 2008).  

Men moet ook rekening houden met de cultuur van de doelgroep, want "humor doesn't travel" 

(De Mooij, 2005).  

Ten tweede kan humor ook beter werken in bepaalde media, markten, boodschappen, bij 

bepaalde merken of onder bepaalde condities in de markt (Speck, 1991) 

Ten derde zijn er een aantal vormelijke en inhoudelijke vereisten: de humoristische reclame 

mag niet te langdradig zijn (Tellis, 2004), hij mag ook niet teveel herhaald worden want dit 

zal sneller irriteren dan andere soorten reclame (Kellaris & Cline, 2007),  de consument moet 

door de incongruentie verrast worden, anders kan de humor falen (Alden, Mukherjee & 

Hoyer, 2000) en de humor is het beste verwant met de boodschap en het product, want dan 

zouden mensen zich meer claims uit de reclame herinneren (Cline & Kellaris, 2007; 

Weinberger & Gulas, 1992). Speck (1991) en Spotts, Weinberger en Parsons (1997) spreken 

over drie soorten verwantschap: intentioneel (type boodschap), structureel (onderdelen van de 

boodschap) en thematisch (inhoud van de boodschap). Humor die niet verwant is met de 

boodschap en het product (irrelevante humor) zou zelfs de herinnering aan het product en het 

merk schaden (Krishnan & Charkravarti, 2003; Zhang & Zinkhan, 2006). Ook het soort 
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humor speelt een belangrijke rol, niet elke soort humor is geschikt voor elk type boodschap 

(De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2008).  

Ten vierde hangen de effecten van humor op de Ab ook af van het producttype (Eisend, 2009; 

Tellis, 2004). 

Ten slotte zijn humoristische reclames volgens Chattopadhyay en Basu (1990) enkel 

effectiever dan reclames zonder humor wanneer het doelpubliek reeds een positieve attitude 

ten opzichte van het merk heeft.  

 

Indien men geen rekening houdt met deze variabelen, kan het zijn dat mensen de reclame niet 

grappig vinden en er zelfs door geïrriteerd worden en dus bijgevolg negatieve merkattitudes 

ontwikkelen (Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004; Lee & Lim, 2008; Shimp, 1997).  
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1.3. Irritante reclame 
 

Er bestaan verschillende definities over wat irritante reclame precies is: volgens Li, Edwards 

en Lee (2002) en Aaker en Bruzzone (1985) is een irritante reclame een reclame die 

provoceert en ongenoegen en kortstondig ongeduld uitlokt; volgens Bauer en Greyser (1968) 

is een irritante reclame een reclame waarvan de inhoud onjuist, overdreven of verwarrend is, 

de intelligentie van de consument beledigt, of slecht uitgevoerd is. Een slecht uitgevoerde 

reclame is te lang, te luid of te groot (Bauer & Greyser, 1968; Aaker & Bruzzone, 1985; 

Bartos, 1981). Irritatie door een reclame kan dus door verschillende factoren veroorzaakt 

worden (Aaker & Bruzzone, 1985; Chakrabarty & Yelkur, 2005).  

 

 

1.3.1. Factoren die irritatie veroorzaken 

 

Irritatie kan veroorzaakt worden door kenmerken van de reclame (Aaker & Bruzzone, 1985). 

Volgens hen kunnen deze kenmerken in drie categorieën ingedeeld worden. Ten eerste 

onderscheiden ze illustratie. Het tonen van expliciete beelden, die bijvoorbeeld te seksueel 

getint zijn (Bartos, 1981) of een gedetailleerde uiting van ongemak tonen, kunnen irritatie 

opwekken. Ten tweede spreken ze over de plot. Irritatie kan opgewekt worden wanneer de 

situatie in de reclame bedrieglijk, vals, ongeloofwaardig of té gedramatiseerd is, of wanneer 

de spanning van de plot oncomfortabel is. Ten derde is er de karakterisering van de 

personages.  Mensen raken sneller geïrriteerd wanneer de cast slecht is, er een onsympathiek 

personage meespeelt, een sympathiek personage wordt gekleineerd of een belangrijke relatie 

wordt bedreigd. Het niveau van irritatie zou daarentegen gereduceerd kunnen worden door 

goede casting, een geloofwaardige verhaallijn, een informatief karakter en een positieve, 

opgewekte sfeer (Aaker & Bruzzone, 1985).  

Bauer en Greyser (1968) stellen dat een reclame ook gewoon irritant gevonden kan worden 

wanneer deze teveel herhaald wordt, of wanneer er teveel reclames op korte tijd getoond 

worden.  

 

Maar ook bepaalde productcategorieën kunnen irritatie veroorzaken (Aaker & Bruzzone, 

1985). Hun onderzoek toonde aan dat vooral reclame voor producten voor bijvoorbeeld 

vrouwelijke hygiëne, aambeienzalf, laxeermiddelen en dergelijke meer irritatie veroorzaakt, 

ongeacht de gebruikte techniek (gezongen reclames, getuigenissen...). Het irritatieniveau ligt 

dus hoger bij reclames voor gevoelige, persoonlijke producten. Volgens Waller (1999) 

wekken reclames voor radicale extremistische groepen, geloofsbelijdenissen, politieke 
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partijen en tabak ook meer irritatie op, omdat ze aanstootgevend zouden zijn. Maar toch moet 

men hierbij ook op de uitvoering van de reclame letten: wanneer men een reclame op een 

goede manier uitvoert, zal dit de irritatie verzachten die normaal gezien verwacht wordt bij 

een bepaald product, terwijl een slechte uitvoering de irritatie alleen maar zal verhogen 

(Tellis, 2004).  

 

Ten slotte zal de mate waarin men door een reclame geïrriteerd raakt ook afhangen van 

persoonlijke kenmerken (Fennis & Bakker, 2001). Zo zullen hoger opgeleiden en mannen een 

reclame sneller irritant vinden (Aaker & Bruzzone, 1985). De mate van irritatie is volgens 

Fennis en Bakker (2001) ook afhankelijk van de mate waarin de kijker gemotiveerd is om 

aandacht te besteden aan de reclame en deze te evalueren en verwerken.  

 

 

1.3.2. Effectiviteit van irritante reclame  

 

Volgens Aaker en Bruzzone (1985) is het interessant om irritante reclame te bestuderen 

omwille van zijn mogelijke impact op de doeltreffendheid van reclame. Er zijn echter nog niet 

zoveel onderzoeken gevoerd die de focus hebben gelegd op de effectiviteit van irritante 

reclame (Chakrabarty & Yelkur, 2005; Van Beckum, 2006). Maar toch zijn een aantal 

onderzoekers  het over het volgende eens: irritante reclame zou de herinnering verbeteren 

(Aaker & Bruzzone, 1985; Bartos, 1981; Englis, 1990; Stone, Besser & Lewis, 2000). 

Sommige auteurs durven zelfs stellen dat een irritante of onaangename reclame beter 

herinnerd wordt dan een aangename reclame (Bartos, 1981; Englis, 1990), hoewel anderen dit 

tegenspreken (Stone, Besser & Lewis, 2000). Volgens Bartos (1981) kan een zekere 

hoeveelheid irritatie dus helpen om een reclame doeltreffend te maken. Zowel positieve als 

negatieve kenmerken van een reclame kunnen dus bijdragen aan de doeltreffendheid ervan 

(Brown & Stayman, 1992). Maar de meeste onderzoekers ondersteunen echter de stelling dat 

het graag hebben van een reclame gelijkgesteld kan worden aan de effectiviteit ervan (Aaker 

en Stayman, 1990). Een afkeer van een reclame correleert volgens Bartos (1991) met een 

negatieve attitude ten opzichte van de industrie. Volgens Aaker en Stayman (1990) en 

Duncan en Nelson (1985) resulteert irritante reclame in het algemeen in een verminderde 

overtuigingskracht. Maar Chakrabarty en Yelkur (2005) stellen dat een aantal modererende 

factoren, zoals gender, een invloed kunnen hebben op de effectiviteit van irritante reclame: 

irritatie zorgt niet bij iedereen voor een negatieve impact op de merkattitudes, dat hangt deels 

af van persoonskenmerken.  
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2. Modererende rol van betrokkenheid bij de aankoopbeslissing 
!

Een belangrijke modererende factor voor het al dan niet gebruiken van emotionele appeals in 

reclame is de betrokkenheid van de consumenten bij het product en bij de  aankoopbeslissing 

ervan (o.a. Tellis, 2004; Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004; Eisend, 2009; Hollis, 1995). 

Betrokkenheid is een belangrijke variabele die de effectiviteit van een reclame beïnvloedt 

(Zhang & Zinkhan, 2006). Volgens Flaherty, Weinberger en Gulas (2004) zullen 

consumenten meer betrokken zijn en meer geneigd zijn informatie op te zoeken bij de 

aankoop van goederen en diensten die duur zijn, niet vaak worden aangekocht en complex 

zijn, zoals auto's, elektronica en reizen.  

Volgens heel wat onderzoekers (o.a. Weinberger, Spotts, Campbell & Parsons, 1995; Chung 

& Zhao, 2003) zullen emotionele reclames een positievere respons uitlokken voor producten 

met lage betrokkenheid dan voor producten met hoge betrokkenheid. Zo zou humor bij 

bepaalde producten met lage betrokkenheid de herinnering en herkenning een boost geven 

(Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004); humor beïnvloedt bij lage betrokkenheid ook de Aad 

en Ab positief (Zhang & Zinkhan, 2006). Bij hoge betrokkenheid daarentegen zou humor 

slechts geringe verandering in de attitude kunnen veroorzaken, omdat de consument dan 

vooral de argumenten over de productkenmerken zou evalueren. In dit geval zal de attitude 

van de consumenten dan waarschijnlijk meer beïnvloed worden door de kracht van de 

argumenten in de reclame dan door de humor in de reclame (Zhang & Zinkhan, 2006).  

 

 

2.1. Het Elaboration Likelihood Model 
 

Zhang en Zinkhan (2006) verklaren hun stelling dat humor (emotie) in reclame beter werkt bij 

lage betrokkenheid dan bij hoge betrokkenheid via het 'Elaboration Likelihood Model' van 

Petty en  Cacioppo (1986). Volgens dit model kan de verwerking van de boodschap gebeuren 

via twee routes: de centrale en de perifere. Volgens dit model zullen mensen, wanneer ze laag 

betrokken zijn bij het product en de aankoopbeslissing, informatie eerder verwerken via de 

perifere route dan via de centrale route. Wanneer men de perifere route volgt, wordt men 

eerder beïnvloedt door de manier waarop de reclame wordt uitgevoerd (beelden, emoties, 

muziek...), terwijl de kracht van de argumenten een belangrijke rol speelt bij de centrale route. 

Binnen de centrale route engageert een persoon zich in een doordachte (cognitieve) 

verwerking van relevante informatie uit de boodschap; als een persoon niet gemotiveerd is om 

na te denken over de argumenten, wordt de perifere route gevolgd. Mensen die de centrale 

route volgen zullen dus waarschijnlijk hoog betrokken zijn, terwijl mensen die de perifere 
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route volgen eerder laag betrokken zullen zijn aangezien de mate van betrokkenheid de 

motivatie om de informatie via de centrale route te verwerken beïnvloedt (Tellis, 2004). Het 

gebruik van emoties kan dus doeltreffend zijn als het publiek het de motivatie of het 

vermogen ontbreekt om de boodschap cognitief te verwerken (Chung & Zhao, 2003; Zhang & 

Zinkhan, 2006). Zo bleek uit hun onderzoek dat humor in reclame werkt als perifere cue en 

dat het gebruik ervan effectiever is voor producten met lage betrokkenheid dan voor 

producten met hoge betrokkenheid. De effecten van humor op producten met hoge 

betrokkenheid zijn klein en te verwaarlozen (Chung & Zhao, 2003). Het gebruik van humor 

in reclame voor producten met lage betrokkenheid doeltreffend omdat humor, dankzij haar 

vermogen om affectieve reacties uit te lokken, bij een lage betrokkenheid situatie toch de 

aandacht kan vestigen op de reclame en invloed hebben op de Aad (Zhang en Zinkhan, 2006). 

 

 

2.2. Het Affect Infusion Model en het Affect-Reason-Involvement Model 
 

Volgens het Affect Infusion Model van Forgas (1995) daarentegen kan emotie zowel bij lage 

als hoge betrokkenheid een belangrijke rol spelen; humor speelt zowel een rol bij de 

heuristische verwerking als bij de inhoudelijke verwerking van de reclame. Heuristische 

verwerking (perifere route) doet zich waarschijnlijk voor als consumenten laag betrokken zijn 

bij het product en de aankoop ervan en wanneer er weinig tijd of informatie beschikbaar is. 

Hierbij kan emotie de beoordeling rechtstreeks beïnvloeden (ze gebruiken hun gevoel als 

informatie). Inhoudelijke verwerking (centrale route) daarentegen vindt plaats als 

consumenten hoog betrokken zijn en een grote inspanning doen om de boodschap te 

verwerken. Hier kan emotie de beoordeling onrechtstreeks beïnvloeden door middel van 

priming (door selectief beïnvloeden van aandacht, codering, herneming en 

interpretatieprocessen).  

Ook Buck, Chaudhuri, Georgson en Kowta (1995) die het Affect-Reason-Involvement Model 

ontwikkelden, stellen dat cognitieve (hoog betrokken) verwerking zowel emotioneel als 

rationeel kan zijn. Product betrokkenheid is volgens hen positief verwant met het gebruik van 

emoties in reclame. 

Maar uit verschillende onderzoeken (o.a. Weinberger, Spotts, Campbell & Parsons, 1995; 

Toncar, 2001) blijkt echter dat emotionele appeals meer gebruikt worden voor producten met 

lage betrokkenheid dan voor producten met hoge betrokkenheid, dus zijn vele adverteerders 

toch eerder gewonnen voor de theorie van het Elaboration Likelihood Model.  
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ONDERZOEK 
 

 

1. Hypothesen 

 

Op basis van de literatuurstudie, kunnen er een aantal hypothesen worden opgesteld:  

Aangezien zowel de 'superiority of the pleasant'- hypothese als de 'law of extremes'- 

hypothese aannemen dat positief ervaren reclames doeltreffender zouden zijn dan negatief 

ervaren reclames (zelfs al wordt aangenomen dat negatief ervaren reclames ook doeltreffend 

kunnen zijn) (Silk & Vavra, 1974; Moore & Hutchinson, 1983), wordt er verwacht dat 

grappige reclames doeltreffender zullen zijn dan irritante reclames (ongeacht de 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing).  

 

RQ1: Grappige reclames zijn doeltreffender dan irritante reclames. 

 

H1a: De Aad bij grappige reclames is positiever dan bij irritante reclames. 

H1b: De emotionele valentie bij grappige reclames is positiever dan bij irritante reclames. 

H1c: De aankoopintentie is hoger bij grappige reclames dan bij irritante reclames. 

H1d: De herinnering van de merknaam is beter bij grappige reclames dan bij irritante 

reclames.  

  

Uit verscheidene onderzoeken (o.a. Tellis, 2004; Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004) blijkt 

dat de betrokkenheid van de consumenten bij de aankoopbeslissing een modererende factor is 

voor het al dan niet gebruiken van emotionele appeals in reclame. Emotionele reclames 

zouden een positievere respons uitlokken voor producten met lage betrokkenheid dan voor 

producten met hoge betrokkenheid, bij hoge betrokkenheid zou de impact op de effectiviteit 

van de reclame slechts gering zijn (o.a. Spotts, Weinberger Campbell & Parsons, 1995, 

Chung & Zhao, 2003). Volgens Eisend (2009) leidt humor dus niet af van de verwerking van 

de boodschap, maar stimuleert deze ook niet.  

Gelet op de aanname dat grappige reclames doeltreffender zijn dan irritante reclames (zie 

hierboven), worden de volgende effecten verwacht: 

 

RQ2: Betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is een modererende factor: bij lage 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing werkt humor beter dan irritatie; bij hoge 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is er geen verschil in effect tussen humor en irritatie. 
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H2a: Bij lage betrokkenheid is het effect van grappige reclames op de Aad positiever dan het 

effect van irritante reclames op de Aad.  

H2b: Bij hoge betrokkenheid is er geen verschil in effect van grappige en irritante reclames 

op de Aad.  

 

H3a: Bij lage betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is de emotionele valentie positiever bij 

grappige reclames dan bij irritante reclames. 

H3b: Bij hoge betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is de emotionele valentie niet 

positiever voor grappige reclames dan voor irritante reclames.  

 

H4a: Bij lage betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is het effect van grappige reclames op 

de aankoopintentie positiever dan het effect van irritante reclames op de aankoopintentie.  

H4b: Bij hoge betrokkenheid is er geen verschil in effect van grappige en irritante reclames 

op de aankoopintentie. 

 

H5a: Bij lage betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is het effect van grappige reclame op de 

herinnering van de merknaam groter dan het effect van irritante reclames op de herinnering 

van de merknaam. 

H5b: Bij hoge betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is er geen verschil in effect van 

grappige en irritante reclames op de herinnering van de merknaam.   
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2. Methode 
 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een 2 (emotionele appeal: humor - irritatie) x 

2 (betrokkenheid: laag - hoog) between subjects factorial design. Er werd gebruikt gemaakt 

van onbekende televisiereclames om te vermijden dat sommige respondenten de reclame al 

gezien zouden hebben en dit zou zorgen voor een vervorming van de resultaten.  

 

 

2.1. Pretest 
 

Bij 20 proefpersonen (9 mannen en 11 vrouwen, tussen 21 en 67 jaar oud en met verschil in 

opleidingsniveau) werd een pretest uitgevoerd. De proefpersonen moesten eerst een aantal 

vragen beantwoorden om hun algemene attitude ten opzichte van reclame en van 

televisiereclame te meten. Daarna kregen de proefpersonen 24 onbekende reclamefilmpjes te 

zien, waarvan er 12 reclames humor en 12 reclames irritatie gebruikten, de helft was voor 

producten met lage betrokkenheid, de andere voor producten met hoge betrokkenheid. Alle 

proefpersonen kregen alle reclames te zien (within subjects factorial design) maar ze werden 

wel gerandomiseerd om vertekening in de resultaten te voorkomen. Na elke reclame moesten 

zij een korte vragenlijst invullen, waarin gemeten werd of ze de reclame irritant/grappig 

vonden, of ze laag/hoog betrokken waren bij de aankoopbeslissing van het product, en of de 

reclame duidelijk was. Uit deze resultaten werden de 4 meest irritante (2 lage betrokkenheid 

en 2 hoge betrokkenheid) en de 4 meest grappige (2 lage betrokkenheid en 2 hoge 

betrokkenheid) reclames geselecteerd.  

 

 

2.2. Ontwikkeling van de vragenlijst 
 

 

2.2.1. Onafhankelijke variabelen 

 
Als onafhankelijke variabelen werden humor en irritatie gemeten. De attitude ten opzichte 

van de reclame voor wat betreft de humor werd gemeten door middel van een bestaande 7-

punten, 5-item schaal van Zhang (1996) (niet humoristisch/humoristisch, niet 

grappig/grappig, niet speels/speels, niet amusant/amusant, saai/niet saai; ! = .93). De mate 

waarin de reclame irritant was werd gemeten door middel van een bestaande 7-punten, 3-item 

schaal van Duncan en Nelson (1985) (de reclame was redelijk irritant, de reclame was 
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ergerlijk, de reclame was niet amusant; waarbij 1= helemaal niet mee eens, 7= helemaal mee 

eens; ! = .94). Ook de impulsiviteit van de proefpersoon werd gemeten (aan de hand van een 

7-punten, 4-item schaal van Donthu en Gilliland (1996); ! = .79) maar dit werd niet verder 

gebruikt in het onderzoek.  

 

 

2.2.2. Modererende variabele 

 
De betrokkenheid bij de aankoopbeslissing werd gemeten als modererende variabele aan de 

hand van een bestaande 7-punten, 3-item schaal van Ratchford (1987) (de aankoopbeslissing: 

niet belangrijk/belangrijk, hierover moet weinig/veel nagedacht worden, veel/weinig te 

verliezen als je het verkeerde merk kiest; ! = .90). De betrokkenheid bij de productcategorie 

werd ook gemeten (aan de hand van een 7-punten, 3-item schaal van Van Trijp, Hoyer en 

Inman (1996); ! = .26) maar aangezien de chronbach's alpha veel te laag was kon deze 

variabele niet gebruikt worde voor verder onderzoek.  

 

 

2.2.3. Afhankelijke variabelen 
 
Om de Attitude ten opzichte van de reclame (Aad) te meten werden 14 items (slecht/goed, 

sprong niet/wel in het oog, niet interessant/interessant, niet overtuigend/overtuigend, niet 

informatief/informatief, niet effectief/effectief, niet duidelijk/duidelijk, niet 

smaakvol/smaakvol, niet belangrijk/belangrijk, niet eerder gezien/eerder gezien, 

negatief/positief, niet aangenaam/aangenaam, niet verfrissend/verfrissend, irritant/niet irritant) 

geselecteerd uit 64 items, onder andere door Mitchell en Olson (1981) opgesteld. Er werd een 

7-punten, 14-itemschaal ontwikkeld (! = .91). Om de emotionele valentie te meten werden er 

6 items (vrolijk, speels, prettig, positief, sentimenteel, optimistisch; 1= helemaal niet mee 

eens,  7= helemaal mee eens) geselecteerd uit een 7-punten, 9-item schaal van onder andere 

MacInnis en Park (1991). Er werd een 7-punten, 6-item schaal opgesteld (! = .88). Om de 

koopintentie (PI) te meten werd gebruik gemaakt van een bestaande 7-punten, 3-item schaal 

van Baker en Churchill (1977) (zou je dit merk willen uitproberen, zou je dit product kopen 

als je het in een winkel zou zien, zou je actief op zoek gaan in de winkel naar dit product om 

het te kopen; 1= helemaal niet mee eens, 7= helemaal mee eens; ! = .82). Om de herinnering 

van de merknaam te meten, werd aan de respondenten aan het einde van de vragenlijst via een 

open vraag gevraagd om de merknaam van het product waarvoor de reclame was in te vullen.  
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Er werden ook nog andere afhankelijke variabelen gemeten maar deze werden niet verder 

gebruikt in het onderzoek: attitude ten opzichte van het merk (aan de hand van een 7-punten, 

4-item schaal van Lee en Mason (1999); ! = .77); geloofwaardigheid (aan de hand 5 items die 

geselecteerd werden uit een 7-punten, 10-item schaal van Beltramini (1982); ! = .86); 

opwinding (aan de hand van een 7-punten, 5-item schaal van Broach, Page en Wilson (1995); 

! = .95); zelfgerapporteerde aandacht voor de reclame (aan de hand van een 7-punten, 5-item 

schaal van Laczniak, Muehling en Grossbart (1989); ! = .87); de attitude ten opzichte van 

reclame in het algemeen (aan de hand van een 7-punten, 3-item schaal van Donthu en 

Gilliland (1996); ! = .52) en herkenning (de proefpersonen moesten in een lijst van 10 

merknamen de juiste kunnen aanduiden).  

 

 

2.3. Respondenten 
 

In totaal namen er 414 respondenten deel aan het onderzoek. 34% van de respondenten waren 

mannen, 64% waren vrouwen. De leeftijd van de respondenten lag tussen 16 en 67 jaar, met 

een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. De meerderheid van de respondenten (78%) was tussen 

18 en 24 jaar oud. Het overgrote deel van de respondenten was dan ook student (76%), 16% 

van de respondenten was bediende en de overige 8% waren zelfstandige, arbeider, 

huisvrouw/man, werkloze of gepensioneerde.  

 

 

2.4. Procedure 
 

Aan de respondenten werd gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek via de website 

www.thesistools.com. Elke respondent kreeg at random een van de acht verschillende versies 

van het onderzoek te zien. Er waren vier versies met een humoristische televisiereclame (twee 

met lage betrokkenheid en twee met hoge betrokkenheid) en vier versies met een irritante 

reclame (twee met lage betrokkenheid en twee met hoge betrokkenheid). Er werd voor 

gezorgd dat er voor hetzelfde producttype telkens een humoristische en een irritante reclame 

was. Zo was er een grappige en een irritante reclame voor een automerk (grappig: Mercedes; 

irritant: Toyota), verzekeringen (grappig: Centraal Beheer Achmea; irritant: Halifax), snoep 

(grappig: Japp; irritant: Starburst) en een schoonmaakproduct (grappig: Windex; irritant: Easy 

off Bam). De meeste reclames waren in het Engels, in slechts één reclame werd een 

Nederlandse zin gebruikt ("Even Apeldoorn bellen"), namelijk de reclame voor Centraal 

Beheer Achmea.  
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De respondenten kregen eerst een boodschap te zien met informatie over het onderzoek (de 

doelstelling van het onderzoek, op welke manier men de vragenlijst moest interpreteren en 

invullen, de vermelding dat men door de deelname aan het onderzoek kans maakte op een 

Bongobon en de melding dat het onderzoek 10 minuten zou duren). Daarna kregen de 

respondenten een van de acht reclamefilmpjes te zien. Hierna werden eerst de onafhankelijke 

variabele irritatie en humor bevraagd. Daarna werden de afhankelijke variabelen bevraagd 

(geloofwaardigheid, attitude ten opzichte van de reclame, attitude ten opzichte van het merk, 

emotionele valentie, opwinding en zelfgerapporteerde aandacht). Daarna werd de 

modererende variabele betrokkenheid bevraagd (betrokkenheid bij het product en 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing), dan de impulsiviteit van de persoon, de 

aankoopintentie, de algemene attitude ten opzichte van reclame, de herinnering en herkenning 

en ten slotte werden enkele demografische variabelen bevraagd. Hierna werd aan de 

respondenten gevraagd om hun e-mailadres in te vullen indien ze kans wilden maken op de 

Bongobon en daarna werden ze bedankt voor de medewerking (zie bijlage 1).  
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3. Resultaten 

 

 

3.1. Manipulatiecheck 
 

Zowel emotie (humor/irritatie) als betrokkenheid (laag/hoog) werden gemanipuleerd. Uit de 

resultaten van de manipulatiecheck bleek dat de manipulatie zowel voor emotie als voor 

betrokkenheid geslaagd is. Voor betrokkenheid (7-punten x 3-item schaal): M_LI= 2.62 (SD= 

1.26) versus M_HI= 5.76 (SD= 1.11), t(378)= -25.748, p < 0.01. Emotie werd aan de hand 

van twee verschillende variabelen gemeten. Ten eerste humor (7-punten x 5-item schaal): 

M_grappig= 5.31 (SD= 1.06) versus M_ntgrappig= 2.99 (SD= 1.37), t(401) = -19.053, p < 

0.001. Ten tweede irritatie (7-punten x 3-item schaal): M_irritant= 5.07 (SD= 1.25) versus 

M_ntirritant= 2.30 (SD= 1.08), t(397) = 23.76, p < 0.01. 

 

 

3.2. Evaluatie van de hypothesen 
 

 

3.2.1. Hoofdeffecten 

 

Via een een-factor ANOVA werd er onderzocht of er hoofdeffecten konden gevonden worden 

voor de variabele 'emotie'. In lijn met de verwachtingen werd er gevonden dat grappige 

reclames een positiever effect hebben op de Aad dan irritante reclames (Mhumor= 4.11         

(SD= .92) versus Mirritatie= 2.98 (SD= .91); p < .001). Dus H1a wordt ondersteund.  

Ook voor de emotionele valentie werd er significant hoofdeffect gevonden: de emotionele 

valentie is positiever bij grappige reclames dan bij irritante reclames (Mhumor= 4.40          

(SD= 1.23) versus Mirritatie= 3.61 (SD= 1.26); p < .001. Dus H1b wordt ook ondersteund.  

Voor de aankoopintentie werd er ook een significant hoofdeffect gevonden: de 

aankoopintentie van de respondenten die een grappige reclame gezien hadden was hoger dan 

de aankoopintentie van de respondenten die een irritante reclame gezien hadden (Mhumor= 

2.85 (SD= 1.23) versus Mirritatie= 2.59 (SD= 1.20); p < .05). H1c wordt dus ook ondersteund.  

Voor de herinnering van de merknaam werd er ook een significant hoofdeffect gevonden, 

maar dit is wel tegengesteld aan H1d: respondenten die een irritante reclame gezien hadden 

herinnerden zich de merknaam gemiddeld beter dan de respondenten die een grappige 

reclame te zien kregen (Mhumor= .57 (SD= .49) versus Mirritatie= .40 (SD= .49), waarbij         

0= juist; 1= fout; p < .01). Dus H1d wordt niet ondersteund.  
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3.1.2. Interactie-effecten  

 

               Estimated Marginal means Aad 

        
        Figuur 1. Interactie-effect van betrokkenheid bij de aankoopbeslissing x emotie  

        (humor/irritatie) op de attitude ten opzichte van de reclame (Aad).  

 

Via een twee-factor ANOVA (General Linear Model) werd er voor de attitude ten opzichte 

van de reclame (Aad) een significant interactie-effect gevonden voor wat betreft de 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing en emotie (humor/irritatie) (F(1, 395)= 5.767,          

p= .017). Bij lage betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is de Aad positiever bij grappige 

reclames dan bij irritante reclames (Mhumor= 4.185; Mirritatie= 2.832, t(199) = -10,868, p= 

.000). Mensen die in de lage betrokkenheid situatie een grappige reclame te zien kregen 

hadden dus een positievere Aad dan mensen die een irritante reclame te zien kregen. H2a 

wordt dus ondersteund. Maar ook bij hoge betrokkenheid bij de aankoopbeslissing was de 

Aad positiever bij grappige reclames dan bij irritante reclames (Mhumor= 4.033; Mirritatie= 

3.119; t(196)= -6.805, p= .000). Bij de hoge betrokkenheid situatie geldt dus hetzelfde als bij 

de lage betrokkenheid situatie: mensen die een grappige reclame te zien kregen hadden 

achteraf ook een positievere attitude ten opzichte van de reclame dan mensen die een irritante 

reclame te zien kregen. H2b wordt dus niet ondersteund.  
 

  Estimated marginal means emotionele valentie 

          
           Figuur 2. Interactie-effect van betrokkenheid bij de aankoopbeslissing x emotie  

           (humor/irritatie) op de emotionele valentie. 
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Via een twee-factor ANOVA (General Linear Model) werd er voor emotionele valentie een 

significant interactie-effect gevonden voor wat betreft de betrokkenheid bij de 

aankoopbeslissing en emotie (humor/irritatie) (F(1,380)= 20.414, p= .000). Bij lage 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is de emotionele valentie positiever bij grappige 

reclames dan bij irritante reclames (Mhumor= 4.694; Mirritatie= 3.368, t(192)= -8.174, p= .000). 

Bij lage betrokkenheid bij de aankoopbeslissing vonden respondenten die een grappige 

reclame gezien hadden deze dus positiever dan mensen die een irritante reclame gezien 

hadden. Dus H3a wordt ondersteund. Bij hoge betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is er 

geen significant verschil in emotionele valentie tussen grappige en irritante reclames 

(Mhumor= 4.106; Mirritatie= 3.855, t(188)= -1,443, p= .151). Dus bij hoge betrokkenheid was de 

emotionele valentie, ongeacht of de respondent een grappige of irritante reclame gezien had, 

ongeveer gelijk. H3b wordt dus ook ondersteund.  
 

 

                   Estimated marginal means aankoopintentie 

           
            Figuur 3. Interactie-effect van betrokkenheid bij de aankoopbeslissing x emotie                                                                                   

            (humor/irritatie) op de aankoopintentie. 

 

Via een twee-factor ANOVA (General Linear Model) werd er voor de aankoopintentie een 

significant interactie-effect gevonden voor wat betreft de betrokkenheid bij de 

aankoopbeslissing en emotie (humor/irritatie) (F(1,374)= 11.408, p= .001). Bij lage 

betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is de aankoopintentie hoger bij grappige reclames dan 

bij irritante reclames (Mhumor= 2.921; Mirritatie= 2.250, t(191)= -4.00, p= .000). De 

aankoopintentie was dus hoger bij mensen die een grappige reclame gezien hadden dan bij de 

mensen die een irritante reclame te zien hadden gekregen. H4a wordt dus ondersteund. Bij 

hoge betrokkenheid bij de aankoopbeslissing is er geen significant verschil in aankoopintentie 

tussen grappige en irritante reclames (Mhumor= 2.775; Mirritatie= 2.936, t(183)= .887, p= .376). 

De aankoopintentie van mensen die een grappige reclame gezien hadden verschilde dus niet 
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significant van de aankoopintentie van mensen die een irritante reclame te zien kregen. H4b 

wordt ondersteund.  

 
 

               Percentage respondenten die zich de merknaam correct herinnerden 

        
        Figuur 4. Interactie-effect van betrokkenheid bij de aankoopbeslissing x emotie  

        (humor/irritatie) op de herinnering. 

 

Aangezien de variabele 'herinnering' een dummy variabele is, werd er via een chi2 test 

(crosstabs) onderzocht of er een significant interactie-effect bestaat tussen betrokkenheid bij 

de aankoopbeslissing en emotie (humor/irritatie) voor de herinnering van het merk in de 

reclame. Daaruit bleek dat bij lage betrokkenheid bij de aankoopbeslissing respondenten zich 

beter de merknaam van het product herinnerden wanneer ze een irritante reclame te zien 

kregen dan wanneer ze een grappige reclame zagen (57% versus 43%; "2[1] = 4.006,  

p= .045). H5a word dus niet ondersteund. Ook bij de hoge betrokkenheid situatie werd er 

gevonden dat respondenten zich de merknaam beter herinnerden na het zien van een irritante 

reclame dan na het zien van een grappige reclame ( 56.1% versus 43.9%; "2[1] = 6.517,  

p= .011). H5b wordt dus ook niet ondersteund.  
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3.3. Discussie en conclusie 

 

Er werd in het verleden al veel onderzoek gevoerd naar de effectiviteit van humor in reclame, 

maar er werden vaak tegenstrijdige resultaten gevonden, dus grote zekerheid over het precieze 

effect van humor in reclame is er niet (o.a. Zhang & Zinkhan, 2006; Kellaris & Cline, 2007). 

Over het gebruik van irritante reclame zijn er nog niet heel veel onderzoeken gevoerd, dus 

ook hier is er geen algemene consensus over het al dan niet doeltreffend zijn ervan 

(Chakrabarty & Yelkur, 2005; Van Beckum, 2006). In dit onderzoek werd de effectiviteit van 

humor en irritatie in reclame vergeleken. De modererende rol die betrokkenheid bij de 

aankoopbeslissing hierin speelt werd ook onderzocht. De meeste resultaten voldoen aan de 

verwachtingen die gebaseerd waren op eerder onderzoek, maar er zijn ook een aantal 

verrassende resultaten.  

 

De hypothesen over hoofdeffecten van emotie (humor en irritatie) op de Aad, emotionele 

valentie en koopintentie werden ondersteund. Grappige reclame heeft dus een positievere 

impact op de attitude ten opzichte van de reclame, emotionele valentie en koopintentie dan 

irritante reclame. Dit ondersteunt de resultaten van eerder onderzoek (o.a. Smit, Van Meurs & 

Neijens, 2006; Decock & De Pelsmacker, 2000).  

Er werd echter ook een hoofdeffect gevonden dat tegengesteld was aan de verwachtingen, 

gestoeld op de 'superiority of the pleasant'- en de 'law of extemes'-hypothese (Silk & Vavra, 

1974) (namelijk: positief ervaren reclames worden beter herinnerd dan negatief ervaren 

reclames, ook al kunnen negatief ervaren reclames ook doeltreffend zijn): respondenten die 

een irritante reclame te zien kregen, herinnerden zich de merknaam van het product uit de 

reclame beter dan respondenten die een grappige reclame te zien kregen. Er zijn echter wel 

een aantal auteurs (Bartos 1981; Englis, 1990) die al gesteld hebben dat een irritante of 

onaangename reclame beter herinnerd wordt dan een aangename reclame. Er moet wel 

vermeld worden dat de respondenten de automerken uit de reclamefilmpjes (namelijk 

Mercedes en Toyata) waarschijnlijk wel allemaal kenden, dus dit kan wel effect gehad hebben 

op de resultaten (hoewel het ene filmpje grappig was en het andere irritant). Een andere 

mogelijke verklaring ligt bij de adverteerders. In het filmpje voor Centraal Beheer Achmea 

(grappige reclame) werden vele respondenten waarschijnlijk in verwarring gebracht, omdat de 

slogan 'even Apeldoorn bellen' prominent in beeld kwam, 'Centraal Beheer Achmea' werd 

daarna pas getoond. Vele respondenten hebben dan ook Apeldoorn als merknaam ingevuld. 

Maar dit is echter ook het geval voor een irritante reclame: de reclame voor het snoepmerk 

Starburst. Daarin zit een soort elf constant 'berries and cream' te scanderen. Vele mensen 

hebben dan ook 'berries and cream' als merknaam aangegeven. Hier kunnen adverteerders 
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misschien wat meer rekening mee houden, hoewel de meeste consumenten in Nederland 

waarschijnlijk wel weten dat  'even Apeldoorn bellen' de slogan is die door Centraal Beheer 

Achmea gebruikt wordt.  

 Ook met betrokkenheid bij de aankoopbeslissing als moderator werd hetzelfde effect 

gevonden: de herinnering van de merknaam is zowel bij lage als hoge betrokkenheid beter bij 

respondenten die een irritante reclame zagen. Het gebruik van irritante reclame kan dus ook 

bijdragen aan de doeltreffendheid van een reclame.  

 

Het onderzoek toont ook aan dat de betrokkenheid bij de aankoopbeslissing een modererende 

invloed heeft op de effectiviteit van grappige en irritante reclames op de Aad. Bij de lage 

betrokkenheid situatie hebben grappige reclames een positievere impact op de Aad dan 

irritante reclames. Er werd verwacht dat bij de hoge betrokkenheid situatie het verschil in 

impact op de Aad tussen grappige en irritante reclames niet significant zou zijn, maar het 

onderzoek bewees het tegendeel: ook bij hoge betrokkenheid hebben grappige reclames een 

positievere impact op de Aad dan irritante reclames. Dit kan verklaard worden door het Affect 

Infusion Model van Forgas (1995) en het Affect-Reason-Involvement Model van Buck, 

Chaudhuri, Georgson en Kowta (1995). Volgens deze modellen kan humor zowel bij lage als 

hoge betrokkenheid een belangrijke rol spelen. Misschien moet deze redenering dus op 

bepaalde vlakken toch gevolgd worden.  

 

De andere interactie-effecten die gevonden werden waren in overeenstemming met de 

verwachtingen: wat de emotionele valentie betreft is deze bij de lage betrokkenheid situatie 

positiever bij mensen die een grappige reclame zagen, dan bij mensen die een irritante 

reclame zagen. Bij de hoge betrokkenheid situatie daarentegen is er geen significant verschil 

in de emotionele valentie tussen grappige en irritante reclames.  

Dezelfde logica werd bevestigd voor de aankoopintentie: bij de lage betrokkenheid situatie 

was de aankoopintentie bij mensen die een grappige reclame gezien hadden hoger dan bij 

mensen die een irritante reclame te zien kregen; bij de hoge betrokkenheid situatie was er 

geen significant verschil in de aankoopintentie tussen de respondenten die een grappige of 

irritante reclame zagen. Deze resultaten sluiten aan bij de gedachtengang van het Elaboration 

Likelihood Model van Petty en Cacioppo (1981). Bij hoge betrokkenheid heeft het gebruik 

van emoties niet zoveel impact als bij lage betrokkenheid, en doet het er in feite niet toe of 

men humor of irritatie gebruikt.  

 

Adverteerders die bij reclames voor producten waarvan de aankoopbeslissing hoge 

betrokkenheid vereist toch gebruik willen maken van emotie, gebruiken misschien beter 

irritatie dan humor in hun reclame. Irritatie zal er meer dan humor voor zorgen dat men zich 
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de merknaam van het product herinnert, iets wat volgens Dubow (1994) een noodzakelijke 

voorwaarde is voor de effectiviteit van een reclame.   

 

 

3.4. Limitaties en suggesties voor verder onderzoek 
 

Dit onderzoek kent echter ook een aantal beperkingen. Omwille van het feit dat er zowel voor 

grappige als irritante reclame een reclame voor hetzelfde product moest gevonden worden, 

was het zeer moeilijk om te focussen op één humorsoort. De vaststellingen die gedaan werden 

in dit onderzoek, zijn dus niet gericht op één humorsoort, maar op humor in het algemeen. In 

toekomstig onderzoek kan het interessant zijn om het verschil in effectiviteit tussen grappige 

en irritante reclame te onderzoeken per soort humor, want dit speelt een belangrijke rol: niet 

elke soort humor is geschikt voor elk producttype (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Berg, 

2008).  

Een andere belangrijke beperking van dit onderzoek is het feit dat er in dit onderzoek wel 

gebruik gemaakt werd van televisiereclames, maar deze reclames werden los van 

televisieprogramma's getoond. De resultaten van dit onderzoek moeten dus voorzichtig 

geïnterpreteerd worden, aangezien de omgeving waarin televisiereclames getoond worden (de 

televisieprogramma's die voor en na de reclame getoond worden) een impact kunnen hebben 

op de effectiviteit van reclame (Alwitt & Prahbaker, 1994). Het is altijd beter onderzoek te 

voeren in een realistische situatie dan in een laboratorische situatie (Eisend, 2009), maar 

omwille van gebrek aan tijd en budget om dit uit te voeren werd voor een onderzoek via 

internet geopteerd. 

In dit onderzoek werd enkel gekeken naar de onmiddellijke reacties van de respondenten op 

de reclame. Het zou interessant zijn om ook te gaan kijken of effecten van beide soorten 

reclame na een aantal dagen niet anders zijn. Volgens het 'sleeper-effect' van Silk en Vavra 

(1974) is het namelijk zo dat terwijl men aanvankelijk een negatieve affectieve attitude heeft 

ten opzichte van een reclame, het negatieve na verloop van tijd zal wegvallen en men het 

merk uit deze reclame eerder zal overwegen dan andere (Moore & Hutchinson, 1983).  
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BIJLAGEN 
 

 

1. Vragenlijst 
 

 Dit is de vragenlijst zoals de respondenten deze te zien kregen op www.thesistools.com 

 

Pagina 1:  
 
Hallo, mijn naam is Christine Hutsebaut, ik ben studente communicatiewetenschappen - 

communicatiemanagement aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn thesis voer ik een 

onderzoek naar de effecten van humor en irritatie in reclame. Om de nodige resultaten te 

bekomen heb ik uw hulp nodig! Op de volgende pagina krijgt u een reclamefilmpje te zien 

(gelieve het geluid van uw computer hiervoor aan te zetten). Op de bladzijden erna dient u 

enkele vragen over het reclamefilmpje te beantwoorden. Het is de bedoeling dat u deze 

vragen zo eerlijk mogelijk invult, er bestaan hierbij geen juiste of foute antwoorden. De 

vragenlijst zal volledig anoniem verwerkt worden. Enkel indien u kans wil maken op een 

bongobon dient u op het einde uw e-mailadres in te vullen. Dit zal enkel gebruikt worden om 

de winnaar te selecteren. De enquête zal ongeveer 10 minuten duren. Alvast bedankt voor uw 

medewerking!  Vriendelijke groeten, Christine Hutsebaut 

 
Pagina: 2 

 

Op deze pagina kregen de respondenten een van de acht reclamefilmpjes te zien.  
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Pagina 3: 
 
1. Irritatie 

 
 
 2. Humor 
 

 
 
 
3. Geloofwaardigheid 
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4. Attitude ten opzichte van de reclame (Aad) 
 

 
 
 
 
5. Attitude ten opzichte van het merk (Ab) 
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Pagina 4: 
 
6. Emotionele valentie 
 

 
 
 
7. Opwinding 
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8. Zelfgerapporteerde aandacht aan de reclame  
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9. Betrokkenheid product  
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10. Betrokkenheid bij de aankoopbeslissing 
 

 
 
 
11. Impulsiviteit 
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12. Aankoopintentie 
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13. Algemene attitude ten opzichte van reclame 
 

 
 
 
14. Herinnering 
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15. Herkenning (voorbeeld: snoepmerken) 
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16. Geslacht 
 

 
 
 
17. Beroepsstatuut 
 

  
 
 
18. Leeftijd 
 

 
 
19. E-mailadres (optioneel) 
 

 
 
 
Pagina 8: 
 
Melding: "Hartelijk dank voor uw medewerking!!" 
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2. Resultaten onderzoek 
 
 
1. Manipulatiechecks 
 
- Humor 
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- Betrokkenheid 
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2. Hoofdeffecten 
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3. Interactie-effecten 
 
- Atittude ten opzichte van de reclame  
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Lage betrokkenheid 
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- Emotionele valentie 
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Lage betrokkenheid 
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- Aankoopintentie 
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-##*()4(! @A! <?@ACC! >?<=D><! =?><C<D!

"#)&&*2! @<! <?FFCE! >?<EBAC! =?><@@E!

 
!! -4./&/4./4(!')1&0/+!G/+(! !! !!

!!

H/:/4/I+!G/+(!

3$#!;J%)0*(K!$3!

L)#*)4,/+! !! !! !! !!

!! M! '*28! (! .3! '*28!N<O()*0/.P!

;J%)0!:)#*)4,/+!

)++%1/.! =?CDE! ?EEB! =?DDF! >DA! ?AFB!

;J%)0!:)#*)4,/+!4$(!

)++%1/.! !! !! =?DDF! >D<?BFD! ?AFB!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! -4./&/4./4(!')1&0/+!G/+(! !! !!

!!

H/:/4/I+!

G/+(!3$#!

;J%)0*(K!$3!

L)#*)4,/+! !! !! !! !!

!! M! '*28! (! .3! '*28!N<O()*0/.P!

;J%)0!:)#*)4,/+!)++%1/.! <?A=<! ?>A>! OE?==<! >@>! ?===!

;J%)0!:)#*)4,/+!4$(!

)++%1/.! !! !! OE?==E! >D@?ADC! ?===!



) OO)

- Herinnering 
 
Lage betrokkenheid 
 
!! !! V)+/!_#$,/++*42!'%11)#K! !!

!! !! V)+/+! !! !! !!

L)0*.! !! 7*++*42! !! G$()0! !!

6! _/#,/4(! 6! _/#,/4(! 6! _/#,/4(!

>FF! DE?F=U! A<! >C?A=U! <=@! >==?==U!

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

!! V#$++()R%0)(*$4! !! !! !!

!!

L$$#!W/0S!1/#S!W)+!./!#/,0)1/5!c!

-+!./!#/,0)1/!2#)&&*2!$3!*##*()4(5!! !! !! !!

!! !!

-+!./!#/,0)1/!

2#)&&*2!$3!*##*()4(5! !! !!

!! !! -##*()4(! "#)&&*2! G$()0!

e%*+(! V$%4(! EC! AE! F@!

!! U!T/#*44/#*42! CF?==U! EA?==U! >==?==U!

M$%(! V$%4(! E>! CF! @D!

!! U!T/#*44/#*42! E>?D=U! CD?<=U! >==?==U!

G$()0! V$%4(! DB! @>! >FF!

!! U!T/#*44/#*42! ED?B=U! C>?E=U! >==?==U!

!! !! VQ*O'J%)#/!G/+(+N,P! !! !!

!! L)0%/! .3! [+K1&8!'*28!N<O+*./.P!

;Z),(!'*28!

N<O+*./.P!

;Z),(!'*28!

N>O+*./.P!

_/)#+$4!VQ*O'J%)#/! E?==B)! >! ?=EC! !! !!

V$4(*4%*(K!V$##/,(*$4R! A?E<A! >! ?=BE! !! !!

H*S/0*Q$$.!\)(*$! E?=>@! >! ?=EC! !! !!

M*+Q/#I+!;Z),(!G/+(! !! !! !! ?=C! ?=A<!

H*4/)#ORKOH*4/)#!

[++$,*)(*$4! A?@DA! >! ?=EB! !! !!

6!$3!L)0*.!V)+/+! >FF! !! !! !! !!

)8!=!,/00+!N?=UP!Q):/!/Z&/,(/.!,$%4(!0/++!(Q)4!C8!GQ/!1*4*1%1!/Z&/,(/.!,$%4(!*+!

AD?AD8!

!R8!V$1&%(/.!$40K!3$#!)!<Z<!()R0/!

! ! ! !,8!-+!./!#/,0)1/!:$$#!//4!&#$.%,(!1/(!Q$2/!$3!0)2/!R/(#$SS/4Q/*.5!d!H)2/!

R/(#$SS/4Q/*.!

!



) OS)

Hoge betrokkenheid 
 
!! !! V)+/!_#$,/++*42!'%11)#K! !!

!! !! V)+/+! !! !! !!

L)0*.! !! 7*++*42! !! G$()0! !!

6! _/#,/4(! 6! _/#,/4(! 6! _/#,/4(!

>F<! DA?@=U! AA! >B?>=U! <=C! >==?==U!

 
!! V#$++()R%0)(*$4! !! !!

!!

L$$#!W/0S!1/#S!W)+!./!#/,0)1/5!c!

-+!./!#/,0)1/!2#)&&*2!$3!*##*()4(5! !! !! !!

!! !!

-+!./!#/,0)1/!

2#)&&*2!$3!

*##*()4(5! !! !!

!! !! -##*()4(! "#)&&*2! G$()0!

e%*+(! V$%4(! CC! EA! @D!

!! U!T/#*44/#*42! CB?>=U! EA?@=U!

>==?==

U!

M$%(! V$%4(! <F! EF! FE!

!! U!T/#*44/#*42! AB?C=U! BA?C=U!

>==?==

U!

G$()0! V$%4(! D<! @=! >F<!

!! U!T/#*44/#*42! EF?F=U! C<?A=U!

>==?==

U!

 
!! !! VQ*O'J%)#/!G/+(+N,P! !! !!

!! L)0%/! .3! [+K1&8!'*28!N<O+*./.P!

;Z),(!'*28!!

N<O+*./.P!

;Z),(!'*28!

N>O+*./.P!

_/)#+$4!VQ*O'J%)#/! B?C>F)! >! ?=>>! !! !!

V$4(*4%*(K!V$##/,(*$4R! C?FCA! >! ?=>B! !! !!

H*S/0*Q$$.!\)(*$! B?CFE! >! ?=>=! !! !!

M*+Q/#I+!;Z),(!G/+(! !! !! !! ?=>E! ?==D!

H*4/)#ORKOH*4/)#!

[++$,*)(*$4! B?EF@! >! ?=>>! !! !!

6!$3!L)0*.!V)+/+! >F<! !! !! !! !!

)8!=!,/00+!N?=UP!Q):/!/Z&/,(/.!,$%4(!0/++!(Q)4!C8!GQ/!1*4*1%1!/Z&/,(/.!,$%4(!*+!

AC?<D8!

!R8!V$1&%(/.!$40K!3$#!)!<Z<!()R0/!

! ! ! !,8!-+!./!#/,0)1/!:$$#!//4!&#$.%,(!1/(!Q$2/!$3!0)2/!R/(#$SS/4Q/*.5!d!T$2/!

R/(#$SS/4Q/*.!

! 


