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ABSTRACT 

Previous colour research revealed a strong link between colour preferences and emotions evoked by 

colours. The Ecological Valence Theory (EVT) states that people seem to like colours that evoke positive 

emotions and dislike colours evoking negative emotions. According to the EVT, this is strongly 

influenced by an evolutionary background. Furthermore there seems to be a universal preference for 

highly saturated and bright colours. People also seem to prefer blue and green hues. These colours are 

universally preferred because they send out so-called approach signals. Current research only focussed 

on these colour preferences in an isolated context. The aim of this study was to explore whether 

incorporating these colour preferences into the background of print advertising would lead to 

increased ad likeability. The study also investigated whether the emotions arousal and pleasure play a 

mediating role in the relationship between colours sending out approach signals and ad likeability. The 

experiment (n = 151) revealed that blue and green hues lead to increased ad likeability compared to 

brown hues. However different tests led to different results indicating these findings should be 

subjected to further research. Highly saturated background colours didn’t result in higher ad likeability. 

Light background colours however did lead to higher ad likeability although it’s important to note this 

effect was only marginally significant. Looking at emotions, there was a mediating effect of arousal and 

pleasure on the relationship between hues sending out approach signals and ad likeability. This was 

also the case for red hues. For brightness there was only a mediating effect of arousal, no effect of 

pleasure. For saturation no effect was found. These results partly support the application of the 

Ecological Valence Theory in the context of print advertising. In this way the study provides a solid base 

for further research to build upon.  
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1. INLEIDING 

Kleuren zijn alomtegenwoordig in de commerciële wereld. Ze spelen een belangrijke rol in het 

beïnvloeden van de consument. Kleuren zijn immers niet neutraal. Ze zijn in grote mate in staat de 

waardering van een merk of product te sturen (Akcay, Sable & Dalgin, 2012). Dit komt omdat bij het 

zien van kleuren automatisch bepaalde associaties worden opgeroepen.  Zo worden sommige kleuren 

omschreven als warm of koud, actief of passief, intens of ontspannend enzovoort (Clarke & Costal, 

2007; Kaya & Epps, 2004). Deze associaties zijn vaak emotioneel geladen en roepen bijgevolg ook 

bepaalde gevoelens op (Brengman & Geuens, 2004; Solli & Lenz, 2011). De gevoelens opgeroepen door 

kleuren worden ook wel kleuremoties genoemd (Ou, Luo, Woodcock & Wright, 2004). Deze 

kleuremoties kunnen consumenten in een bepaalde gemoedstoestand brengen, mede bepalen hoe 

men reclameboodschappen evalueert en uiteindelijk ook consumentengedrag beïnvloeden (Aslam, 

2006; Grossman & Wisenblit, 1999).  

De verschillen in kleuremoties vallen terug te brengen tot de manier waarop kleuren opgebouwd zijn. 

Kleur bestaat namelijk uit drie eigenschappen: tint, helderheid en verzadiging. Het is de combinatie 

van deze drie elementen die ervoor zorgt dat kleuren specifieke emoties teweeg brengen (Ou et al, 

2004). Het merendeel van het wetenschappelijk onderzoek rond kleuren en emoties bestudeert 

voornamelijk de impact van tint en neemt verzadiging en helderheid niet op in hun onderzoek. Uit 

eerder onderzoek is echter gebleken dat verzadiging en helderheid ook een niet te onderschatten 

impact hebben op emoties (Gao et al, 2007).  

Palmer & Schloss (2010) stellen in hun Ecological Valence Theory (EVT) dat er een sterk verband 

bestaat tussen de verschillende kleuremoties en kleurvoorkeuren en dat dit alles een evolutionair 

psychologische achtergrond heeft. Hiermee wordt bedoeld dat kleurvoorkeuren grotendeels 

universeel zijn. Mensen gaan kleuren die ze in hun evolutionair verleden associeerden met zaken 

waarvan ze hielden, verkiezen boven kleuren die ze associeerden met zaken waarvan ze niet hielden. 

Zo heeft men traditioneel een voorkeur voor blauwe kleuren (geassocieerd met blauwe lucht en water) 

boven bruine kleuren (geassocieerd met uitwerpselen en rottend voedsel). Deze geprefereerde 

kleuren zullen volgens de EVT positievere emoties teweeg brengen dan kleuren waar men geen 

voorkeur voor heeft (Palmer & Schloss, 2010). De EVT stelt dus dat er een sterk verband blijkt te zijn 

tussen kleurvoorkeuren en kleuremoties en dat dit alles een evolutionaire achtergrond heeft.  

Doordat kleurvoorkeuren en kleuremoties grotendeels universeel blijken te zijn is het van groot belang 

voor marketeers om inzicht te hebben in de kleuremoties die hun reclameboodschappen teweeg 

brengen. Vooral in tijden van globalisering is dit zeer belangrijk. Advertenties en producten worden 
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immers op grote schaal verspreid en het is niet altijd mogelijk om rekening te houden met alle 

regionale voorkeuren. Daarom kan het voor een globale strategie zeker belangrijk zijn om 

consumenten aan te spreken via universele evolutionaire kleuren die positieve emoties teweeg 

brengen (Aslam, 2006; Saad & Gill, 2000). 

Er werd reeds heel wat onderzoek uitgevoerd naar kleurvoorkeuren en naar de emoties die teweeg 

gebracht worden door kleuren. Er is echter verrassend weinig academische aandacht besteed aan de 

emotionele effecten van kleurgebruik in reclameboodschappen. In hun overzichtswerk over de 

kleureffecten van advertenties in de printsector komen Panigyrakis en Kyrousi (2015) tot de conclusie 

dat er zich bovendien heel wat tegenstrijdige resultaten voordoen in het onderzoek rond kleur en 

emoties. Zo nemen de meeste studies niet alle drie de kleureigenschappen op in hun onderzoek. In de 

praktijk wordt kleurgebruik in reclameboodschappen dan ook voornamelijk intuïtief benaderd en niet 

wetenschappelijk (Lichtlé, 2007). De kennis over het onderwerp blijft dus beperkt en er vallen tal van 

hiaten en methodologische problemen in het onderzoek te bemerken.  

Dit wetenschappelijk artikel heeft als doel enerzijds de invloed van de tint, verzadiging en helderheid 

van achtergrondkleuren op de ad likeability van printreclameboodschappen na te gaan en anderzijds 

onderzoeken we de invloed van emoties in deze relatie. Dit gebeurt vertrekkend vanuit de Ecological 

Valence Theory van Palmer en Schloss (2010). Bijgevolg is de centrale vraag: wat is de invloed van 

kleuren met een evolutionair psychologische achtergrond op de ad likeability van 

printreclameboodschappen en welke rol spelen emotionele reacties in deze relatie? Om deze vraag te 

beantwoorden zoeken we ook een antwoord op enkele deelvragen: welke emotionele reacties lokken 

kleuren met een evolutionair psychologische achtergrond uit? Welke invloed hebben de drie 

kleureigenschappen op emoties en ad likeability? Is de Ecological Valence Theory ook geldig in de 

context van ad likeability op printreclameboodschappen? 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1 Kleuren 

2.1.1 Definiëring van kleuren 

Kleuren lijken heel erg verschillend van elkaar, maar zijn allen opgebouwd volgens drie dezelfde 

eigenschappen, namelijk tint, verzadiging en helderheid. Elke kleur kan beschreven worden aan de 

hand van waardes op deze drie eigenschappen. Tint is het meest merkbare verschil tussen kleuren. Op 

basis van tint onderscheiden we kleuren van elkaar (Ou et al, 2004). Voorbeelden van tinten zijn dus 

blauw, rood, geel en groen. Volgens het Munsell kleurensysteem zijn er zes hoofdtinten namelijk rood, 

blauw, groen, geel, magenta en cyaan. Alle mogelijke tinten kunnen gevormd worden door 

combinaties van deze zes hoofdtinten (Kaya & Epps, 2004). Een volgende eigenschap van kleur is 

verzadiging. Dit staat voor de zuiverheid van een kleur. Pastelkleuren zijn typische voorbeelden van 

kleuren met een lage verzadiging. Sterk verzadigde kleuren bevatten minder grijswaarden, terwijl 

bijvoorbeeld zwart-wit kleuren een verzadiging van nul bezitten (Lichtlé, 2007). Helderheid tenslotte 

beschrijft hoe donker of hoe licht een kleur is. Zwart is dan de meest donkere kleur en wit de meest 

heldere kleur (Kaya & Epps, 2004). Elke kleur bestaat dus uit waardes op deze drie eigenschappen en 

elk van deze eigenschappen heeft een invloed op hoe men een kleur evalueert, op kleurvoorkeuren 

en op de emoties die kleuren teweeg brengen (Valdez & Mehrabian, 1994). Het is daarom belangrijk 

dat marketeers bewuste keuzes maken op vlak van tint, helderheid en verzadiging van de kleuren die 

ze gebruiken in reclameboodschappen (Chattopadhyay, Darke & Gorn, 2002). 

2.1.2 Kleurvoorkeuren 

Kleurvoorkeuren bestaan niet zomaar. Heel wat onderzoekers stellen dat kleurvoorkeuren 

evolutionair bepaald zijn (Chattopadhyay et al, 2002; Grossman & Wisenblit, 1999; Palmer & Schloss, 

2010; Roberts, Owen & Havlicek, 2010). Kleuren zouden immers bepaalde signalen uitzenden naar de 

organismen die kleuren waarnemen. Zo maakt Humphrey (1976) een onderscheid tussen avoid signals 

en approach signals. Een voorbeeld van het eerste is de kleur van een bloem die insecten tracht te 

lokken om haar pollen te verspreiden. We spreken in dit geval van een approach signal. De insecten 

worden aangetrokken tot de kleur van de bloem en zullen op die manier haar pollen verspreiden. Een 

voorbeeld van een avoid signal is de kleur van rottend voedsel. We zullen ons minder snel 

aangetrokken voelen tot voedsel dat een bruinachtige kleur heeft. Dit soort voedsel zullen we trachten 

te vermijden omdat we uit eerdere ervaringen hebben geleerd dat voedsel met een dergelijke kleur 
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bedorven kan zijn en dus niet gunstig is voor onze overleving (Palmer & Schloss, 2010). Volgens deze 

assumptie worden we niet aangetrokken tot kleuren die avoid signals uitzenden omdat onze 

voorouders in het verleden geleerd hebben dat het beter is om deze kleuren te vermijden. Van kleuren 

met approach signals echter, hebben we geleerd dat ze onze overleving bevorderen dus zullen onze 

voorkeuren eerder neigen naar deze kleuren (Humphrey, 1976). 

Organismen zullen dus gemakkelijker overleven wanneer ze zich aangetrokken voelen tot objecten 

waarvan kleuren hen aanspreken en daarbij de objecten waarvan de kleuren hen niet aanspreken, 

vermijden. Op basis hiervan heeft de mens in zijn brein een heuristiek aangeleerd die zegt dat hoe 

mooier men een kleur vindt, hoe beter deze zal zijn om te overleven, zich voort te planten en voor zijn 

algemeen welzijn (Palmer & Schloss, 2010). Deze theorie impliceert dat er op globaal vlak gelijke 

kleurvoorkeuren zouden bestaan die evolutionair geworteld zijn.  

Kleurvoorkeuren blijken dus grotendeels evolutionair bepaald. Culturele verschillen blijken geen grote 

invloed te hebben op kleurvoorkeuren (Gao et al, 2007; Soli & Lenz, 2011). Ze blijken grotendeels 

universeel te zijn wat de hypothese dat ze evolutionair zijn, ondersteunt (Chattopadhyay et al, 1998; 

Hurlbert & Ling, 2007; Palmer & Schloss, 2010; Solli & Lenz, 2011). De context speelt echter wel een 

belangrijke rol. In de periode rond Valentijn of kerstmis bijvoorbeeld zal rood hoger scoren op 

kleurvoorkeuren dan in andere periodes. Dit geldt ook zo voor bijvoorbeeld groen rond St. Patrick’s 

Day (Chattopadhyay et al, 1998). Algemeen echter zien we over verschillende culturen heen dezelfde 

uitgesproken kleurvoorkeuren. 

2.1.3 Evolutionaire verklaring 

Er is in de academische wereld al heel wat onderzoek gevoerd naar kleurvoorkeuren (Chattopadhyay 

et al, 2002; Hurlbert & Ling, 2007; Jacobs & Suess, 1975; Ou et al, 2004; Palmer & Schloss, 2010; Saito, 

1996). Vaak wordt dit onderzoek over verschillende culturen en landen uitgevoerd, maar in wezen is 

dit niet noodzakelijk aangezien kleurvoorkeuren zoals eerder vermeld grotendeels universeel blijken 

te zijn. Slechts een minderheid van het wetenschappelijk onderzoek rond kleurvoorkeuren biedt ook 

een verklaring voor de gevonden resultaten. Zo gaan slechts enkele onderzoeken in op de 

evolutionaire betekenis van kleurvoorkeuren (Dutton, 2003; Grossman & Wisenblit, 1999; Hill & 

Barton, 2005; Palmer & Schloss, 2010; Roberts et al, 2010; Setchell & Wickings, 2005). Hieronder 

worden de belangrijkste bevindingen weergegeven opgesplitst per kleureigenschap.  
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2.1.3.1 Tint 

De meeste academische aandacht gaat dus zoals eerder vermeld uit naar kleurvoorkeuren op vlak van 

tint. Opvallend is dat men telkens tot de conclusie komt dat er een algemene voorkeur uitgaat naar 

kleuren bestaande uit blauwtinten (Akcay et al, 2012; Chattopadhyay et al, 2002; Dutton, 2003; 

Hemphill, 1996; Palmer & Schloss, 2010; Valdez & Mehrabian, 1994). Opmerkelijk is ook dat groen 

wereldwijd op de tweede plaats komt op vlak van kleurvoorkeur. Er blijkt dus een uitgesproken 

voorkeur te zijn voor blauw- en groentinten (Dutton, 2003; Hurlbert & Ling, 2007). Evolutionair gezien 

valt dit heel eenvoudig te verklaren. Voor de jagers-verzamelaars was habitatselectie zowat de meest 

cruciale keuze die gemaakt moest worden om te overleven. In deze keuze was het belangrijk dat er 

vruchtbare grond aanwezig was en er voldoende water dichtbij was (Dutton, 2003). Blauwe tinten 

wezen op proper water en een heldere hemel. Groene tinten wezen op een vruchtbare grond wat ook 

weer betere overlevingskansen bood (Chattopadhyay et al, 2002; Dutton, 2003; Palmer & Schloss, 

2010). Blauwe en groene tinten werden dus geassocieerd met zaken die heel belangrijk waren voor 

onze voorouders om te overleven en zonden dus met andere woorden een sterk approach signal uit 

(Humphrey, 1976). Onbewust zou dit verband vandaag ook nog gelegd worden wat kan verklaren 

waarom er een algemene voorkeur voor deze tinten is (Palmer & Schloss, 2010). 

Geel daarentegen, blijkt uit de studie van Chattopadhyay et al (1998) universeel het minst 

geprefereerde kleur te zijn. Er wordt echter geen verklaring gegeven voor dit fenomeen. Ook andere 

onderzoeken bevestigen dit zoals Hurlbert & Ling (2007). Zij vonden echter dat vooral kleuren die meer 

geel-groen zijn het minst populair waren. Ook zij bieden hier geen reden voor. Hier kan de 

evolutionaire psychologie echter mogelijks opnieuw een verklaring bieden. Geel-groen voedsel is niet 

meteen het meest rijpe of meest verse voedsel. Deze kleurencombinatie duidt er meestal op dat 

voedsel bedorven is (Palmer & Schloss, 2010). Het is dan ook mogelijk dat onze voorouders hierdoor 

een afkeer hebben gekweekt tegenover deze kleurencombinatie. Wanneer geel en groen gemengd 

worden, verkrijgt men bovendien een lichte bruintint. Zoals eerder vermeld zendt bruin een avoidance 

signal uit wat opnieuw de afkeer van deze kleur kan verklaren (Humphrey, 1976). Bruin kan in sommige 

gevallen echter ook een approach signal uitzenden wanneer het gaat om bepaalde vruchten of noten. 

Het merendeel van het wetenschappelijk onderzoek ziet bruin echter voornamelijk als een kleur met 

negatieve connotaties (Clarke & Costal, 2007; Palmer & Schloss, 2010) wat impliceert dat het 

voornamelijk een avoidance signal uitzendt. Wanneer we bovenstaande bevindingen toepassen op de 

advertentiecontext, kunnen we volgende hypothese opstellen: 
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H1a: Printreclameboodschappen met een achtergrondkleur bestaande uit een blauwe of groene tint 

zullen een hogere ad likeability vertonen dan printreclameboodschappen met een achtergrondkleur 

bestaande uit een bruine tint.  

2.1.3.2 Verzadiging en helderheid 

Slechts een klein aandeel  van het onderzoek rond kleurvoorkeuren bekijkt de invloed van verzadiging 

en helderheid. Daarom worden ze hier samengenomen. Wanneer we de kleurvoorkeuren rond 

helderheid bekijken, bestaat er een cross culturele voorkeur voor lichtere kleuren (Adams & Osgood, 

1973; Guilford & Smith, 1959; Hemphill, 1996; McManus, Jones & Cotrell, 1981). Aan lichtere kleuren 

worden dan ook positievere connotaties gegeven dan aan donkere kleuren (Boyatzis & Varghese, 

1994; Hemphill, 1996). Dit wordt bovendien weerspiegeld in ons taalgebruik. Zo spreken we 

bijvoorbeeld over zwarte humor en in het Engels over white lies (Allan, 2009). Er blijkt ook globaal een 

voorkeur te zijn voor sterk verzadigde kleuren (Adams & Osgood, 1973; Burkitt, Tala & Low, 2007; Dael, 

Perseguers, Marchand, Antonietti & Mohr, 2015; Valdez & Mehrabian, 1994).  

Evolutionair gezien kan dit dan ook eenvoudig verklaard worden. Gezond voedsel heeft namelijk een 

eerder verzadigde en heldere kleur (bijvoorbeeld rijpe vruchten) in tegenstelling tot donkerdere en 

valere kleuren die er op zouden kunnen wijzen dat het gaat om bedorven voedsel (Palmer & Schloss, 

2010). Daarenboven worden donkere kleuren vaak geassocieerd met de nacht en bijgevolg met gevaar 

(Grossman & Wisenblit, 1999; Kaya & Epss, 2004). Heldere kleuren worden meer geassocieerd met 

licht, vuur en de zon en dus eerder met een gevoel van veiligheid (Kareklas, Brunel & Coulter, 2014). 

Opnieuw passen we deze bevindingen toe op de reclamecontext en kunnen we volgende hypothesen 

opstellen: 

H2a: Printreclameboodschappen met een achtergrondkleur waarvan de helderheid hoger is, zullen een 

hogere ad likeability vertonen dan printreclameboodschappen met een achtergrondkleur waarvan de 

helderheid lager is. 

H3a: Printreclameboodschappen met een achtergrondkleur waarvan de verzadiging hoger is, zullen 

een hogere ad likeability vertonen dan printreclameboodschappen met een achtergrondkleur waarvan 

de verzadiging lager is.  

2.1.4 Rol van geslacht 

Belangrijk in deze evolutionair psychologische benadering van kleurvoorkeuren is de rol van geslacht. 

Mannen en vrouwen hadden evolutionair gezien immers verschillende rollen. Mannen waren jagers, 
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terwijl vrouwen eerder verzamelaars waren. Mannen en vrouwen vertonen beiden een algemene 

voorkeur voor blauwe tinten, maar Alexander (2003) en Hurlbert & Ling (2007) komen tot de conclusie 

dat vrouwen een significant grotere voorkeur blijken te hebben voor rode tinten dan mannen. Dit zou 

evolutionair gezien gelinkt zijn aan de rol van vrouwen als verzamelaars. Het was belangrijk voor 

vrouwen om gemakkelijk rijpe bessen en vruchten (vaak rode kleur) in groene gewassen te bemerken. 

Zo vertonen vrouwen een grotere voorkeur voor rode objecten op een groene achtergrond dan 

mannen (Hurlbert & Ling, 2007). Vrouwen blijken dan ook biologisch beter en sneller in staat om rode 

kleuren te herkennen (Eals & Silverman, 1994). Een andere verklaring vinden we in de evolutionaire 

rol van vrouwen om voor kinderen te zorgen. Jonge kinderen en baby’s hebben immers een roder, 

rozer gezicht dan volwassenen. Deze rodere kleur is daarenboven bij kinderen ook een indicator voor 

gezondheid (Higley, Hopkins, Hirsch, Marra, & Suomi, 1987). Dit alles is ook een plausibele verklaring 

voor de verschillende  kleurvoorkeuren bij jongens en meisjes. Meisjes blijken immers een voorkeur te 

hebben voor roze, terwijl jongens vooral blauw verkiezen (Alexander, 2003). Bij mannen wordt rood 

meer geassocieerd met intraseksuele competitie. Rood zou bij mannen dus ook meer wijzen op 

dominantie en agressie (Drummond, 1997; Silk et al, 2009). Dit wordt bevestigd door het onderzoek 

van Hill en Barton (2005) waarbij worstelaars tijdens de Olympische Spelen meer leken te winnen 

wanneer ze een rode outfit droegen dan wanneer ze een blauwe outfit droegen. Rood blijkt dus 

positievere connotaties te hebben bij vrouwen dan bij mannen aangezien deze tint onbewust met 

andere zaken geassocieerd wordt. Op basis van deze bevindingen kunnen we volgende hypothese 

opstellen: 

H4: Printreclameboodschappen met achtergrondkleuren bestaande uit een rode tint zullen een hogere 

ad likeability vertonen bij vrouwen dan bij mannen. 

2.2 Emoties  

2.2.1 Algemeen 

Mensen worden allen steeds emotioneel geraakt bij het bekijken van beelden, op welke manier dan 

ook. Niet enkel door de inhoud van het beeld, maar ook door de kleuren er van (Gao et al, 2007). 

Kleuren zijn dus niet zomaar neutraal, maar brengen bepaalde emoties teweeg bij de observeerder 

(Akcay et al, 2012; Brengman & Geuens, 2004; Solli & Lenz, 2011). De gevoelens die door kleuren of 

kleurcombinaties teweeg gebracht worden, worden kleuremoties genoemd (Ou et al, 2004). Inzicht in 

deze kleuremoties is erg van belang in een marketingcontext aangezien dit ook een invloed blijkt te 

hebben op consumentengedrag (Aslam, 2006; Grossman & Wisenblit, 1999).  
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2.2.2 Ecological Valence Theory 

In het academisch onderzoek is er globaal gezien eensgezindheid over de universaliteit van 

kleuremoties. Onderzoekers ontkennen echter niet dat er wel een aantal kleine verschillen bestaan 

met betrekking tot onder andere cultuur, leeftijd en gender. Over deze grenzen heen blijken toch 

algemene gelijkenissen te bestaan (Gao et al 2007; Soli & Lenz, 2011). Net als kleurvoorkeuren blijken 

kleuremoties dus ook grotendeels universeel te zijn. Deze veronderstelling wordt onderschreven door 

theorie van Palmer en Schloss (2010). Er blijkt immers een sterk verband te bestaan tussen 

kleurvoorkeuren en kleuremoties. Geprefereerde kleuren zullen dus met andere woorden positieve 

emoties teweegbrengen en kleuren waarvoor men een afkeer heeft, zullen eerder negatieve gevoelens 

teweeg brengen bij de observeerder (Ou et al, 2004). Hoe meer men immers op een positieve manier 

in aanraking komt met een object van een bepaalde kleur, hoe meer men een voorkeur zal krijgen voor 

die bepaalde kleur (Palmer & Schloss, 2010). Dit systeem komt neer op een vorm van conditionering. 

Een voorbeeld hiervan is de studie van Gorn (1982). Deze onderzoeker koppelde aangename en 

onaangename muziek aan verschillende gekleurde balpennen. Op het einde van het experiment 

kregen de participanten als beloning voor hun deelname een balpen. Ze mochten hierbij kiezen welke 

kleur ze namen. Opvallend was dat een meerderheid van de participanten de gekleurde pen koos die 

gekoppeld was aan de aangename muziek. Kleurvoorkeuren ontstaan dus als een vorm van 

conditionering: mensen zullen voorkeuren krijgen voor kleuren waaraan positieve ervaringen 

gekoppeld zijn.  

Palmer en Schloss (2010) koppelen hieraan hun Ecological Valence Theory. Kleurvoorkeuren blijken 

immers, zoals eerder beschreven, sterk evolutionair bepaald. De Ecological Valence Theory verbindt 

de evolutionaire aard van kleurvoorkeuren met kleuremoties. Organismen maken namelijk meer kans 

om te overleven wanneer ze aangetrokken worden tot objecten waarvan de kleuren er volgens hen 

goed uitzien en wanneer ze objecten waarvan de kleuren er volgens hen niet goed uitzien, vermijden. 

Dit wil dus zeggen dat ook kleuremoties net als kleurvoorkeuren evolutionair te verklaren zijn. 

Context is echter een belangrijke factor die niet uit het oog mag worden verloren. Valdez en Mehrabian 

(1994) stellen dat kleuren nog steeds moeten passen binnen de context om die specifieke gevoelens 

te activeren die ermee geassocieerd worden. Zo geven ze het voorbeeld van het kleur blauw dat 

algemeen als een aangename kleur wordt aanzien. Wanneer blauw echter in een onverwachte of niet 

gepaste context wordt getoond, kunnen de geassocieerde emoties sterk veranderen. Blauw zal 

uiteraard veel minder positieve emoties oproepen als het gaat om blauwe voeding of blauw haar in 
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vergelijking met blauwe lucht of blauw water. Daarom is het ook interessant om deze kleuremoties in 

een advertentiecontext te bekijken.  

2.2.3 PAD model 

Het model dat het meest gebruikt wordt om emoties te beschrijven is het PAD-model van Mehrabian 

en Russel (1974). Dit model onderscheidt drie onderliggende dimensies van emoties namelijk Pleasure, 

Arousal en Dominance. Pleasure is eerder rechtlijnig en verwijst naar de hedonische staat waar men 

zich in bevindt. Dit is een evaluatie van de situatie variërend van positief tot negatief, van aangenaam 

tot onaangenaam (Mehrabian, 1996).  

Arousal is echter meer complex en verwijst naar de mate van stimulatie een bepaalde situatie teweeg 

brengt (Brengman & Geuens, 2004). Arousal kan als een unidimensioneel of als een multidimensioneel 

concept benaderd worden. Wanneer arousal als een unidimensioneel concept beschouwd wordt, 

beschrijft het gevoel verkregen door arousal een omgekeerde u-vorm. Hierbij wordt een eerste 

toename van arousal als positief ervaren en leidt dit tot meer pleasure. Na een bepaald punt echter, 

vermindert pleasure bij een toename van arousal en wordt dit als negatief ervaren en leidt het tot 

spanning. De unidimensionele benadering ziet arousal dus als een enkelvoudig continuüm gaande van 

opwinding tot spanning (Valdez & Mehrabian, 1994). De multidimensionele benadering echter, 

beschouwt arousal als een ruimer concept. Volgens deze benadering bestaat arousal uit twee 

dimensies. De eerste dimensie is de opwindingsas. Deze gaat van verveeld (lage arousal) tot 

opgewonden (hoge arousal). De tweede dimensie is de ontspanningsas. Deze gaat van ontspanning 

(lage arousal) tot spanning (hoge arousal) (Gorn et al, 1997; Walters, Apter & Svebak, 1982). Deze 

benadering geniet de voorkeur in de meer recente literatuur aangezien ze meer zou stroken met de 

beleving van arousal in de praktijk. Het is immers mogelijk om verschillende van de emoties uit de 

multidimensionele benadering gelijktijdig te ervaren. Zo is het mogelijk om tegelijk verveeld en heel 

gespannen te zijn. Volgens de unidimensionele benadering is dit niet mogelijk. Daar wordt immers 

enkel lage arousal als positief ervaren en blijkt hoge arousal altijd negatief te zijn. In de 

multidimensionele benadering kunnen lage en hoge arousal dus beide als positief en negatief 

beschouwd worden (Gorn et al, 1997). Dit onderzoek zal dan ook de multidimensionele benadering 

hanteren wat betreft arousal.  

Dominance tenslotte, betekent of men al dan niet het gevoel heeft controle te hebben over een 

situatie. Deze dimensie is net als pleasure eerder rechtlijnig. Hoge scores op dominance betekenen dat 

men zich dominant en in controle voelt in confrontatie met de stimulus. Lagere scores duiden er op 
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dat men zich onderdanig aan de stimulus acht. Emoties die hierbij van toepassing zijn, zijn woede (hoge 

dominance) en angst (lage dominance) (Mehrabian, 1980). 

Mehrabian en Russel (1974) stellen dat alle emoties volgens deze drie dimensies beschreven kunnen 

worden. Uit de literatuur blijkt dat voornamelijk pleasure en arousal een rol spelen bij kleruen en wordt 

dominance als minder relevant aanzien (Jacob & Suess, 1975; Kaya & Epss, 2004). Algemeen kunnen 

we dus stellen dat kleuren bepaalde emoties oproepen. Dit zijn kleuremoties. Kleuremoties zijn sterk 

gelinkt met kleurvoorkeuren en dit alles heeft een evolutionaire achtergrond.  

2.2.4 Kleuremoties 

Net als bij kleurvoorkeuren focust het merendeel van het academisch onderzoek naar emoties en kleur 

zich voornamelijk op de tinten van de basiskleuren namelijk rood, geel en blauw. Alle drie de 

eigenschappen van kleur (tint, verzadiging en helderheid) blijken echter een belangrijke invloed te 

hebben op de emoties die kleuren teweeg brengen (Gorn et al, 1997; Lichtlé, 2007; Mehrabian & 

Russel, 1994). Helderheid en verzadiging blijken immers minstens een even grote invloed te hebben 

op emotionele reacties (Gao et al, 2007). Hieronder wordt een kort overzicht gegeven voor de voor dit 

onderzoek relevante kleuremoties. Belangrijk is echter wel dat slechts weinig onderzoek is gevoerd 

naar kleuremoties bij reclameboodschappen. Het is dan ook interessant te achterhalen of 

onderstaande kleuremoties ook op achtergrondkleuren van reclameboodschappen van toepassing 

zullen zijn.  

2.2.4.1 Tint 

Rood 

Zoals eerder vermeld kan rood geassocieerd worden met dominantie en agressie (Silk et al, 2009). 

Rood is daarenboven ook een kleur die angstgevoelens opwekt en wijst op gevaar (Elliot, Maier, 

Moller, Friedman, Meinhardt , 2007; Jacob & Suess, 1975). De studie van Wexner (1954) toonde aan 

dat rood als prikkelend en opwindend ervaren werd. Kaya & Epss (2004) vonden dan weer dat rood 

zowel positief als negatief beoordeeld werd. Enerzijds wekte het gevoelens van liefde en romantiek 

op, maar anderzijds ook agressieve gevoelens. Rood blijkt dus over het algemeen sterk te scoren op 

arousal. De scores op pleasure zijn wisselend aangezien de kleur zowel met positieve als negatieve 

emoties wordt geassocieerd.  
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Blauw 

Blauw wordt volgens Jacobs en Suess (1975) gezien als een kleur die allesbehalve angst opwekt. Er 

kunnen vooral positieve emoties mee gekoppeld worden die laag scoren op arousal (Adams & Osgood, 

1973; Valdez & Mehrabian, 1994). Wexner (1954) bevestigt dit in zijn onderzoek. Hij komt tot de 

conclusie dat blauw een veilige, comfortabele kleur is en eerder teder en rustgevend van aard is. Ook 

Clarke en Costal (2007) en Kaya & Epss (2004) bevestigen dit door te stellen dat blauw als kalm en 

vredevol wordt omschreven. Dit alles komt ook overeen met de evolutionaire betekenis van blauw als 

een signaal voor water en een heldere hemel. Blauw wordt dus als heel positief ervaren met een hoge 

pleasure waarde en als een kleur met lage arousal.  

Groen 

Net als blauw scoorde groen ook laag op vlak van angstgevoel (Jacobs & Suess, 1975). Ook wordt groen 

door Wexner (1954) beschreven als een ontspannen kleur. Bovendien vonden Clarke en Costal (2007) 

ook hier dat groen als kalm en vredevol werd aanzien. Kaya & Epss (2004) vonden dat groen duidde op 

vrede, kalmte, hoop en comfort. Groen blijkt dus net als blauw een kleur te zijn met lage arousal en 

hoge pleasure. Dit komt overeen met de evolutionaire betekenis van deze kleur. Groen wordt immers 

gelinkt met een vruchtbare grond en is dus gunstig voor de overleving van het organisme.  

Bruin 

Bruin wordt eerder als negatief of neutraal aanzien, maar zeker niet als positief (Clarke & Costal, 2007). 

Het wordt dan ook vaak geassocieerd met verrot voedsel en uitwerpselen (Palmer & Schloss, 2010). 

Bruin scoort met andere woorden laag op vlak van pleasure en arousal. 

Wanneer we deze bevindingen koppelen aan de Ecological Valance Theory, die een sterk verband ziet 

tussen kleurvoorkeuren en kleuremoties, kan onderstaande hypothese opgesteld worden: 

H1b: We verwachten dat de emoties arousal en pleasure mediators zijn in de relatie tussen de tint van 

de achtergrondkleur van printreclameboodschappen en de ad likeability. We verwachten dat een 

blauwe en een groene tint lage arousal en hoge pleasure zullen opwekken en dat dit zal resulteren in 

een hogere ad likeability dan een bruine tint. Hierbij verwachten we dat een bruine tint lage arousal en 

lage pleasure zal opwekken en dat dit zal resulteren in een lagere ad likeability.  
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2.2.4.2 Verzadiging en helderheid 

Valdez en Mehrabian (1994) kwamen tot de vaststelling dat donkerdere kleuren emoties als woede, 

vijandigheid en agressie opwekten. Deze emoties hebben een lage pleasure. Het omgekeerde was 

merkbaar voor lichtere kleuren. Over verzadiging is niet veel verschenen. Palmer en Schloss (2010) 

stellen wel dat er een voorkeur blijkt te bestaan voor sterk verzadigde kleuren. Aangezien 

kleurvoorkeuren een sterk verband vertonen met kleuremoties, kunnen we veronderstellen dat sterk 

verzadigde kleuren positievere emoties zullen teweeg brengen dan minder verzadigde kleuren.  

Wanneer we deze bevindingen koppelen aan de Ecological Valance Theory kunnen opnieuw enkele 

hypothesen opgesteld worden: 

H2b: We verwachten dat de emoties arousal en pleasure mediators zijn in de relatie tussen de 

helderheid van de achtergrondkleur van printreclameboodschappen en de ad likeability. We 

verwachten dat heldere achtergrondkleuren een hogere pleasure en een hogere arousal zullen 

opwekken dan donkerdere achtergrondkleuren en dat bijgevolg de ad likeability bij heldere 

achtergrondkleuren hoger zal zijn dan bij donkere achtergrondkleuren. 

H3b: We verwachten dat de emoties arousal en pleasure mediators zijn in de relatie tussen de 

verzadiging van de achtergrondkleur van printreclameboodschappen en de ad likeability. We 

verwachten dat achtergrondkleuren met een hoge verzadiging een hogere pleasure en een hogere 

arousal zullen opwekken dan achtergrondkleuren met een lage verzadiging en dat bijgevolg de ad 

likeability bij achtergrondkleuren met een hoge verzadiging  hoger zal zijn dan bij achtergrondkleuren 

met een lage verzadiging. 
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3. METHODE 

3.1 Design 

In het experiment werd gebruik gemaakt van een between subjects design. Er waren drie 

onafhankelijke variabelen die onderzocht werden, namelijk tint, verzadiging en helderheid van de 

achtergrondkleur. De afhankelijke variabele was de ad likeability. De emotionele reacties pleasure en 

arousal werden gezien als mediators in de relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke 

variabelen. We hadden hier dus te maken met een parallelelle mediatie met twee mediators. Het 

experiment bestond uit 4 condities. Dit waren telkens advertentiereeksen die aan de respondenten 

getoond werden (tabel 1).   

3.2 Participanten 

Het onderzoek werd afgenomen bij Vlaamse respondenten. Respondenten van alle leeftijden werden 

toegelaten. Er namen 173 respondenten deel aan het experiment. Er werden echter 22 respondenten 

verwijderd uit de datafile wegens het niet volledig doorlopen hebben van het experiment. De finale 

database bestond dus uit 151 respondenten. Conditie C1 bevatte 38 respondenten, conditie C2 40 

respondenten, conditie C3 36 respondenten en conditie C4 37 respondenten. Van de 151 

respondenten waren 49 respondenten mannen en 102 respondenten vrouwen. Er waren dus ongeveer 

dubbel zoveel vrouwelijke als mannelijke respondenten. In de analyses waar geslacht een rol speelde, 

waren er echter ook minimaal 30 mannelijke respondenten. De leeftijd  van de respondenten varieerde 

van 19 tot 79 jaar (M = 33.03, SD = 15.13). Het contacteren van de participanten gebeurde via e-mail 

en sociale media. Hierna werden twee cinematickets verloot onder de deelnemers.  Alle deelnemers 

waren onwetend over het werkelijke doel van het experiment. 

3.3 Materiaal 

3.3.1 Manipulatiemateriaal 

In het experiment werd gebruik gemaakt van twaalf verschillende advertenties. Van deze advertenties 

werd telkens de achtergrondkleur gemanipuleerd. Van acht advertenties werd de tint van de 

achtergrondkleur gemanipuleerd naar een groene, blauwe, bruine en rode tint (advertentie A tot H). 

Van advertenties I en J werd de helderheid gemanipuleerd en van advertenties K en L de verzadiging. 

Aangezien de manipulatie van de eerste acht advertenties gericht was op het effect van tint is het 
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belangrijk dat de gemanipuleerde kleuren hier allen ongeveer eenzelfde verdeling hadden op vlak van 

verzadiging en helderheid. Het was echter minstens even belangrijk dat de advertenties nog 

geloofwaardig bleven dus hier werd telkens een afweging gemaakt. De manipulaties bij de vier andere 

advertenties waren gericht op het effect van helderheid en verzadiging. Hierbij werd getracht de 

invloed van tint uit te balanceren. Voor de advertenties I en L werd gebruik gemaakt van een tint met 

een approach signal (blauw en groen). Voor de advertenties J en K werd gebruik gemaakt van een tint 

met een avoidance signal (bruin).  

De manipulaties werden uitgevoerd in Adobe Photoshop CS5. Kleurverzadiging en helderheid variëren 

in waarden van -100 tot +100. Met lage verzadiging bedoelen we een verzadiging van -50. Met hoge 

verzadiging doelen we dan op een verzadiging van +50. Hetzelfde geldt voor helderheid. 

Wat de advertenties zelf betreft, was het belangrijk dat deze aan een aantal voorwaarden voldeden. 

Eerst en vooral werden er advertenties geselecteerd die een duidelijke effen achtergrondkleur hadden. 

Enkel zo was het mogelijk deze te manipuleren en het effect ervan na te gaan. Verder mochten de 

merken waarvoor geadverteerd werd niet gekend zijn bij het publiek. Indien advertenties van bekende 

merken gebruikt werden, zouden de antwoorden van de respondenten sterk beïnvloed kunnen zijn 

door eerdere ervaringen met de merken. Ook zouden de advertenties minder geloofwaardig 

overgekomen zijn omdat men zou weten dat ze gemanipuleerd waren. Er werd dus voornamelijk 

gekozen voor buitenlandse merken die onbekend waren bij het publiek. Een ander belangrijk aspect 

van de advertenties was dat ze zo goed als mogelijk genderneutraal moesten zijn. Indien hier geen 

rekening mee gehouden werd, kon er bij een significant verschil op vlak van geslacht niet geweten 

worden of dit werkelijk door de manipulatie kwam of door de keuze van de advertentie. Een andere 

overweging die werd gemaakt is dat er geen advertenties voor producten werden geselecteerd 

waaraan traditioneel bepaalde kleuren worden gelinkt zoals blauw voor lightproducten, rood voor 

ketchupmerken, oranje voor sinaasappelsap enzovoort. 

Hieronder wordt een kort schematisch overzicht gegeven van de verschillende reeksen 

gemanipuleerde advertenties. De letters staan telkens voor een advertentie en ernaast wordt steeds 

weergegeven wat de manipulatie voor deze advertentie was. ‘HH’ en ‘LH’ staan voor hoge helderheid 

en lage helderheid, ‘HV’ en ‘LV’ staan voor hoge verzadiging en lage verzadiging. Elke respondent werd 

willekeurig ingedeeld in een van de vier condities. Alle respondenten moesten dus twaalf verschillende 

advertenties beoordelen.  
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 Tabel 1: Schematische voorstelling van de verschillende condities 

 

3.3.2 Bevraging 

De emoties pleasure en arousal werden gezien als mediators in de relatie tussen achtergrondkleur en 

ad likeability. Deze emoties worden gemeten a.d.h.v. de Affective Slider (AS) (figuur 1). Dit is een 

grafische, digitale schaal ontwikkeld door Betella en Verschure (2016). De AS is gebaseerd op het Self-

Assessment Mannekin (SAM) (Bradley & Lang, 1994). Het SAM wordt al jarenlang gebruikt om emoties 

te meten, maar ziet er vandaag de dag gedateerd uit. Daarom ontwikkelden Betella en Verschure de 

Affective Slider als moderne adaptatie van het SAM. Net als het SAM meet de AS pleasure en arousal. 

De AS meet in tegenstelling tot het SAM geen dominance, maar in dit onderzoek was dit ook niet van 

toepassing. Het voordeel van de AS is dat ze er meer hedendaags uitziet dan het SAM wat het 

aanduiden bovendien aangenamer maakt (Betella & Verschure, 2016). In het experiment resulteerde 

dit in waarden gaande van nul tot en met tien met vijf als middelpunt. In het experiment waren de 

waarden niet zichtbaar om de respondenten meer op gevoel te laten antwoorden.  

De afhankelijke variabele die bevraagd werd, was de ad likeability van de gemanipuleerde 

advertenties. De ad likeability werd opnieuw gemeten door een slider die resulteerde in een score van 

nul tot en met tien met vijf als middelpunt. Wederom waren de waarden niet zichtbaar voor de 

respondenten. 

Conditie N Tint Helderheid Verzadiging 

C1 38 A blauw B groen C bruin D rood E blauw F groen G bruin H rood I  HH J LH K HV L LV 

C2 40 A rood B blauw C groen  D bruin E rood F blauw G groen H bruin I HH J LH K HV L LV 

C3 36 A bruin B rood C blauw D groen E bruin  F rood G blauw H groen I LH J HH K LV L HV 

C4 37 A groen B bruin C rood D blauw E groen  F bruin G rood H blauw I LH J HH K LV L HV 

Figuur 1: Affective Slider (Betella & Verschure, 2016) 
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3.4 Procedure 

Het experiment vond online plaats en werd afgenomen via Qualtrics. Eerst werd de participanten 

gevraagd hun geslacht en leeftijd aan te duiden. Hierna werden ze telkens willekeurig aan een van de 

vier condities toegewezen. De participanten kregen dus elk een reeks van twaalf verschillende 

advertenties te zien. Om volgorde effecten tegen te gaan werd de volgorde waarin de advertenties 

getoond werden telkens gerandomiseerd. Per advertentie werd de participanten eerst gevraagd de 

advertentie te bekijken. Daarna werd hen gevraagd hun ervaren emoties aan te duiden op de Affective 

Slider a.d.h.v. de bijhorende emoticons. Tenslotte werd aan de participanten gevraagd aan te duiden 

hoe leuk ze de advertentie vonden. Hierbij werd uiterst links van de slider vermeld ‘Ik vind deze 

advertentie helemaal niet leuk’ en uiterst rechts werd vermeld ‘Ik vind deze advertentie heel leuk’. 

Zowel bij de Affective Slider als bij de slider voor de ad likeability werd het beginpunt vastgelegd op 

het middelpunt. Verder werd geen tijdslimiet opgelegd  voor het doorlopen van het experiment.  

3.5 Datatransformatie 

De data werd geanalyseerd via het programma SPPS. Initieel nam elke respondent in de dataset één 

rij in. Iedere respondent moest twaalf verschillende advertenties beoordelen op drie aspecten nl. 

arousal, pleasure en ad likeability. De dataset bevatte dus voor iedere rij drie variabelen per 

advertentie wat dus neerkwam op 36 variabelen. Tabel 2 geeft een voorbeeld hoe een rij in de initiële 

dataset eruit zag. Deze figuur toont enkel de variabelen voor de eerste twee advertenties (A en B). In 

de dataset werd dit dus herhaald tot en met advertentie L.  

 Tabel 2: Voorbeeld van een rij uit de initiële dataset voor twee advertenties 

 

Doordat iedere respondent alle tinten te zien kreeg en zowel advertenties met een hoge als lage 

helderheid en verzadiging zag, konden met deze dataset enkel analyses uitgevoerd worden op niveau 

van de verschillende advertenties. De variabelen arousal, pleasure en ad likeability moesten echter 

telkens geanalyseerd worden voor iedere onafhankelijke variabele (tint, helderheid en verzadiging) en 

niet voor iedere advertentie. Om dit te kunnen doen werd de data getransformeerd. Voor elke 

rij/respondent uit de initiële dataset, werden in een nieuwe dataset twaalf rijen aangemaakt. Voor 

elke bekeken advertentie uit de oorspronkelijke dataset werd dus een nieuwe rij gemaakt. Voor de 

Resp nr. Leeftijd Geslacht C1_Adv_A_Ar C1_Adv_A_Pl C1_Adv_A_Adl C1_Adv_B_Ar C1_Adv_B_Pl C1_Adv_B_Adl 

1 20 2 7 6 8 3 5 4 
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variabelen leeftijd, geslacht en respondentnummer werd dit niet gedaan, deze werden per rij 

behouden. Dit resulteerde in een dataset met 1812 waarnemingen (twaalf advertenties per 

respondent, 151 respondenten, dus 1812 waarnemingen). Tabel 3 geeft een voorbeeld weer hoe de 

bewerkte dataset eruit zag voor de eerste twee advertenties die respondent 1 te zien kreeg. Op deze 

manier ontstond er één variabele arousal, één variabele pleasure en één variabele ad likeability 

waardoor analyses op dit niveau mogelijk waren.  

Tabel 3: Voorbeeld van twee rijen uit de bewerkte dataset voor twee advertenties 

Respondent ID Leeftijd Geslacht Advertentie Arousal Pleasure Ad likeability 

1 20 2 C1_Adv_A 7 6 8 

1 20 2 C1_Adv_B 3 5 4 

  



 

21 
 

4. RESULTATEN 

In het experiment werd gesteund op Field en Hole (2003) voor de assumpties rond normaliteit. Op 

basis van de centrale limietstelling die vanaf 30 observaties de data als normaal verdeeld beschouwt, 

kan gesteld worden dat dit ook in dit experiment het geval was. De resultaten werden verwerkt met 

SPSS. 

4.1 De invloed van tint op ad likeability (H1a) 

Voor het testen van hypothese 1a werd een two-way ANOVA test uitgevoerd. Hierbij werd ad 

likeability gebruikt als afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen waren geslacht en de tint 

van de achtergrondkleur van de advertentie (tabel 4 en 5). 

Er werd geen significant hoofdeffect gevonden van tint op ad likeability F(3, 1200) = 2.31, p = .075, ηρ
2 

= .006. Er werd wel een significant hoofdeffect gevonden van geslacht op ad likeability F(1,1200) = 

5.28, p = .022, ηρ
2 = .004. De effect size toonde echter aan dat het hier ging om een klein effect. 

Vrouwen (M = 6.2, SD = 2.34) gaven dus gemiddeld hogere ad likeability scores op de advertenties dan 

mannen (M = 5.86, SD = 2.42). Om te weten bij welke tint dit effect zich voordeed werd een simple 

effects analyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat vrouwen een significant hogere ad likeability vertoonden 

bij bruine tinten dan mannen, Mdiff = .71, p = .015.  Verder was er geen significant interactie effect 

tussen geslacht en tint op ad likeability F(3, 1200) = 1.18, p = .316, ηρ
2 = .003. 

Tabel 4: Gemiddelde ad likeability per tint bij     Tabel 5: Gemiddelde ad likeability per tint bij 
mannen         vrouwen 

 

  

 

 

 

 

 

Aangezien het hoofdeffect van tint op ad likeability net niet significant was op een 95% 

betrouwbaarheidsniveau werden enkele follow-up tests uitgevoerd. Voor de tinten blauw, groen en 

Tint (mannen) Ad likeability 

M SD 

Blauw 6.17 2.21 

Groen 6.16 2.29 

Rood 5.71 2.52 

Bruin 5.4 2.59 

Totaal 5.86 2.42 

Tint (vrouwen) Ad likeability 

M SD 

Blauw 6.2 2.21 

Groen 6.28 2.38 

Rood 6.2 2.32 

Bruin 6.1 2.45 

Totaal 6.2 2.34 
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rood werd een two-way Anova test uitgevoerd waarbij de ad likeability van de tint telkens vergeleken 

werd met de ad likeability voor de bruine tint, ook geslacht werd telkens meegenomen. Uit deze testen 

bleek de blauwe tint wel een significant hogere ad likeability te hebben dan de bruine tint F(1, 600) = 

4.54, p = .034, ηρ
2 = .008. Volgens deze test zou er dus sprake zijn van een gemiddeld groot effect. 

Hetzelfde gold voor de groene tint F(1, 600) = 5.04, p = .025, ηρ
2 = .008. Voor beide tinten werd geen 

effect gevonden van geslacht. De rode tint bleek  niet tot een significant hogere ad likeability te leiden 

dan de bruine tint F(1, 600) = 0.93, p = .335, ηρ
2 = .002.  We kunnen met andere woorden zeker niet 

stellen dat hypothese 1a aanvaard wordt. Wel kan er een lichte trend vastgesteld worden bij de ad 

likeability van de blauwe en groene tint in vergelijking met de bruine tint.  

4.2 Parallelle mediatie van de relatie tussen tint en ad likeability door de 

emoties pleasure en arousal (H1b) 

Bij hypothese 1b ging het om een parallelle mediatie. Tint was hier de onafhankelijke variabele (X) en 

ad likeability de afhankelijke variabele (Y). De variabelen arousal en pleasure werden beschouwd als 

mediators in de relatie tussen tint en ad likeability. Er was slechts een zwakke correlatie tussen arousal 

en pleasure (r = .379) dus konden beide mediators als parallelle mediatie geanalyseerd worden. 

Aangezien tint een multicategorische variabele was, werden voor de blauwe, groene en rode tint 

dummyvariabelen aangemaakt. De bruine tint diende als controleconditie aangezien de andere tinten 

hiermee vergeleken werden. 

4.2.1 Blauwe tint 

Er werd een significant positief effect gevonden van de blauwe tint versus de bruine tint op de ad 

likeability, B = .52, SE = .16, t(1772) = 3.36, p = .001 (figuur 2). Om deze hypothese te testen werd een 

parallelle mediatie analyse uitgevoerd met bias-corrected bootstrapping op basis van een 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond het indirecte effect van de blauwe tint. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van de PROCESS procedure van Andrew F. Hayes in SPSS, waarbij er sprake is van een mediatie effect 

wanneer nul geen onderdeel is van het betrouwbaarheidsinterval (Hayes, 2013). Uit de analyse (5000 

bootstrap samples; bias-corrected betrouwbaarheidsintervallen) bleek er een significant indirect 

effect te zijn van arousal (ab = .05, SE = .02; 95% LLCI: = .02, 95% ULCI = .09) en pleasure (ab = .38, SE 

= .12; 95% LLCI: = .14, 95% ULCI = .62) op ad likeability. Verder toonde de contrastanalyse aan dat beide 

effecten significant van elkaar verschilden (ab = -.33, SE = .12; 95% LLCI: = -.58, 95% ULCI = -.10). Een 
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blauwe tint zorgde met andere woorden dus voor een hogere ad likeability als resultaat van het 

positieve effect van de blauwe tint op arousal en pleasure.  

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Groene tint 

Ook werd een significant positief effect gevonden van de groene tint versus de bruine tint op ad 

likeability, B = .57, SE = .16, t(1772) = 3.70, p < .001 (figuur 3). Om deze hypothese te testen werd een 

parallelle mediatie analyse uitgevoerd met bias-corrected bootstrapping op basis van een 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond het indirecte effect van de groene tint. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van de PROCESS procedure van Andrew F. Hayes in SPSS, waarbij er sprake is van een mediatie effect 

wanneer nul geen onderdeel is van het betrouwbaarheidsinterval (Hayes, 2013). Uit de analyse (5000 

bootstrap samples; bias-corrected betrouwbaarheidsintervallen) bleek er een significant indirect 

effect te zijn van arousal (ab = .05, SE = .02; 95% LLCI: = .02, 95% ULCI = .09) en pleasure (ab = .49, SE 

= .13; 95% LLCI: = .24, 95% ULCI = .74) op ad likeability. Verder toonde de contrastanalyse aan dat beide 

effecten significant van elkaar verschilden (ab = -.44, SE = .13; 95% LLCI: = -.69, 95% ULCI = -.20).  Een 

groene tint zorgde met andere woorden dus voor een hogere ad likeability als resultaat van het 

positieve effect van de groene tint op arousal en pleasure. 

 

 

 

 

 

Blauwe tint 
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Groene tint 
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Arousal 
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Pleasure 
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Ad Likeability 

(Y) 

 

.47 (.13) 

 

.54 (.14) 

 

.10 (.02) 

 

.90 (.01) 

 

.57 (.16) 

 

.04 (.08) 

 

Figuur 2: Mediatie analyse van de relatie tussen blauwe tint en ad likeability door de emoties pleasure en arousal 

Figuur 3: Mediatie analyse van de relatie tussen groene tint en ad likeability door de emoties pleasure en arousal 
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4.2.3 Rode tint 

Tenslotte werd ook een significant positief effect gevonden van de rode tint versus de bruine tint op 

ad likeability, B = .37, SE = .16, t(1772) = 2.38, p = .018 (figuur 4). Om deze hypothese te testen werd 

een parallelle mediatie analyse uitgevoerd met bias-corrected bootstrapping op basis van een 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond het indirecte effect van de rode tint . Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van de PROCESS procedure van Andrew F. Hayes in SPSS, waarbij er sprake is van een mediatie effect 

wanneer nul geen onderdeel is van het betrouwbaarheidsinterval (Hayes, 2013). Uit de analyse (5000 

bootstrap samples; bias-corrected betrouwbaarheidsintervallen) bleek er een significant indirect 

effect te zijn van arousal (ab = .05, SE = .02; 95% LLCI: = .03, 95% ULCI = .10) en pleasure (ab = .28, SE 

= .13; 95% LLCI: = .04, 95% ULCI = .52) op ad likeability. De contrastanalyse toonde echter aan dat beide 

effecten niet significant van elkaar verschilden (ab = -.23, SE = .12; 95% LLCI: = -.46, 95% ULCI = .00). 

Dit duidt er hoogstwaarschijnlijk op dat het hier slechts om een heel klein effect gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 De invloed van helderheid op ad likeability (H2a) 

Voor het testen van hypothese 2a werd een two-way ANOVA test uitgevoerd. Hierbij werd ad 

likeability gebruikt als afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen waren geslacht en de 

helderheid van de achtergrondkleur van de advertentie (tabel 5 en 6). 

Rode tint 

(X) 

 

Arousal 

(M) 

 

Pleasure 

(M) 

 

Ad Likeability 

(Y) 

 

.54 (.13) 

 

.31 (.14) 

 

.10 (.02) 

 

.90 (.01) 

 

.37 (.16) 

 

.04 (.08) 

 

Figuur 4: Mediatie analyse van de relatie tussen rode tint en ad likeability door de emoties pleasure en arousal 
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Er werd geen significant hoofdeffect gevonden van helderheid op ad likeability F(1, 298) = 3.78, p = 

.053, ηρ
2 = .013. Ook was er geen significant hoofdeffect van geslacht op ad likeability F(1, 298) = .041, 

p = .839, ηρ
2 = .000.  Tenslotte was er ook geen interactie effect tussen geslacht en helderheid op ad 

likeability F(1, 298) = 1.24, p = .267, ηρ
2 = .004. Helderheid bleek dus geen significante invloed te hebben 

op de ad likeability van de advertenties. Wel balanceerde dit op de rand van significantie dus kan er 

met enige voorzichtigheid een lichte trend vastgesteld worden dat achtergrondkleuren met een 

hogere helderheid neigen naar een hogere ad likeability.  

Tabel 5: Gemiddelde ad likeability voor helderheid bij       Tabel 6: Gemiddelde ad likeability voor helderheid bij 

mannen              vrouwen  

 

4.4 Parallelle mediatie van de relatie tussen helderheid en ad likeability door 

de emoties pleasure en arousal (H2b) 

Bij hypothese 2b ging het om een parallelle mediatie. Helderheid was hier de onafhankelijke variabele 

(X) en ad likeability de afhankelijke variabele (Y). De variabelen arousal en pleasure werden beschouwd 

als mediators in de relatie tussen helderheid en ad likeability. Er was slechts een matige correlatie 

tussen arousal en pleasure (r = .491) dus konden beide mediators als parallelle mediatie geanalyseerd 

worden.  

Er werd geen significant effect gevonden van helderheid op ad likeability, B = .38, SE = .23, t(300) = 

1.66, p = .098 (figuur 5). Om deze hypothese te testen werd een parallelle mediatie analyse uitgevoerd 

met bias-corrected bootstrapping op basis van een 95% betrouwbaarheidsinterval rond het indirecte 

effect van helderheid . Hiervoor werd gebruik gemaakt van de PROCESS procedure van Andrew F. 

Hayes in SPSS, waarbij er sprake is van een mediatie effect wanneer nul geen onderdeel is van het 

betrouwbaarheidsinterval (Hayes, 2013). Uit de analyse (5000 bootstrap samples; bias-corrected 

betrouwbaarheidsintervallen) bleek er geen significant indirect effect te zijn van arousal (ab = .02, SE 

= .04; 95% LLCI: = -.05, 95% ULCI = .11), en pleasure (ab = .18, SE = .18; 95% LLCI: = -.18, 95% ULCI = 

Helderheid (mannen) Ad likeability Helderheid (vrouwen) Ad likeability 

M SD M SD 

Lage helderheid 5.53 1.99 Lage helderheid 5.76 2.07 

Hoge helderheid 6.29 1.84 Hoge helderheid 5.96 2.04 

Totaal 5.91 2.01 Totaal 5.86 2.05 
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.53) op ad likeability. Er was dus geen sprake van een mediatie effect van de emoties arousal en 

pleasure in de relatie tussen helderheid en ad likeability. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 De invloed van verzadiging op ad likeability (H3a) 

Voor het testen van hypothese 3a werd een two-way ANOVA test uitgevoerd. Hierbij werd ad 

likeability gebruikt als afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen waren geslacht en de 

verzadiging van de achtergrondkleur van de advertentie (tabel 7 en 8). 

Er werd geen significant hoofdeffect gevonden van verzadiging op ad likeability F(1, 298) = 0.02, p = 

.903, ηρ
2 = .000. Ook was er geen significant hoofdeffect van geslacht op ad likeability F(1, 298) = 0.00, 

p = .964, ηρ
2 = .000.  Tenslotte was er ook geen interactie effect tussen geslacht en verzadiging op ad 

likeability F(1, 298) = .214, p = .644, ηρ
2 = .001. Verzadiging bleek dus geen significante invloed te 

hebben op de ad likeability van de advertenties. 

Tabel 7: Gemiddelde ad likeability voor verzadiging bij     Tabel 8: Gemiddelde ad likeability voor verzadiging bij 
 mannen              vrouwen 

 

Verzadiging (mannen) Ad likeability Verzadiging (vrouwen) Ad likeability 

M SD M SD 

Lage verzadiging 5.10 2.30 Lage verzadiging 5.27 2.63 

Hoge verzadiging 5.29 2.46 Hoge verzadiging 5.16 2.21 

Totaal 5.18 2.36 Totaal 5.22 2.45 
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Arousal 

(M) 

 

Pleasure 

(M) 

 

Ad Likeability 

(Y) 

 

.13 (.21) 

 

.21 (.21) 

 

.16 (.04) 

 

.86 (.04) 

 

.38 (.23) 

 

.19 (.12) 

 

Figuur 5: Mediatie analyse van de relatie tussen helderheid en ad likeability door de emoties pleasure en arousal 
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4.6 Parallelle mediatie van de relatie tussen verzadiging en ad likeability door 

de emoties pleasure en arousal (H3b) 

Bij hypothese 3b ging het om een parallelle mediatie. Verzadiging was hier de onafhankelijke variabele 

(X) en ad likeability de afhankelijke variabele (Y). De variabelen arousal en pleasure werden beschouwd 

als mediators in de relatie tussen verzadiging en ad likeability. Er was slechts een zwakke correlatie 

tussen arousal en pleasure (r = .372) dus konden beide mediators als parallelle mediatie geanalyseerd 

worden.  

Er werd geen significant effect gevonden van verzadiging op ad likeability, B = -.01, SE = .30, t(264) = -

.04, p = .968 (figuur 6). Om deze hypothese te testen werd een parallelle mediatie analyse uitgevoerd 

met bias-corrected bootstrapping op basis van een 95% betrouwbaarheidsinterval rond het indirecte 

effect van verzadiging . Hiervoor werd gebruik gemaakt van de PROCESS procedure van Andrew F. 

Hayes in SPSS, waarbij er sprake is van een mediatie effect wanneer nul geen onderdeel is van het 

betrouwbaarheidsinterval (Hayes, 2013). Uit de analyse (5000 bootstrap samples; bias-corrected 

betrouwbaarheidsintervallen) bleek er geen significant indirect effect te zijn van arousal (ab = .04, SE 

= .05; 95% LLCI: = -.02, 95% ULCI = .17) en van pleasure (ab = -.19, SE = .23; 95% LLCI: = -.67, 95% ULCI 

= .24) op ad likeability.  
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Figuur 6: Mediatie analyse van de relatie tussen verzadiging en ad likeability door de emoties pleasure en arousal 
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4.7 De invloed van geslacht op ad likeability bij een rode tint (H4) 

Om deze hypothese te testen werd voor de rode tint een one-way Anova test uitgevoerd waarbij 

geslacht werd gebruikt als onafhankelijke variabele en ad likeability, arousal en pleasure als 

afhankelijke variabelen. Hieruit bleek dat geslacht voor de rode tint geen significant effect had op ad 

likeability F(1, 300) = 2.70, p = .101, ηρ
2 = .009. Geslacht bleek ook geen significant effect te hebben op 

arousal F(1, 300) = .419, p = .518, ηρ
2 = .001. Geslacht bleek echter wel een significant effect te hebben 

op pleasure F(1, 300) = 27.66, p = .013, ηρ
2 = .02. De effect size toont aan dat het hier echter om een 

klein effect gaat. In tegenstelling tot de verwachtingen bleek de rode tint dus niet te leiden tot 

verschillen in ad likeability bij mannen en vrouwen. Ook voor arousal was dit niet zo. Vrouwen (M = 

6.29, SE = .15) gaven wel significant hogere scores op pleasure bij de rode tint dan mannen (M = 5.64, 

SE = .20).   
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5. DISCUSSIE 

Heel wat onderzoek rond kleurvoorkeuren toonde reeds aan dat er een algemene voorkeur bestaat 

voor blauwe en groene tinten (Hurlbert & Ling, 2007; Dutton, 2003). Ook blijken heldere kleuren 

verkozen te worden boven minder heldere kleuren en sterk verzadigde boven minder verzadigde 

kleuren (Hemphill, 1996; Antonietti & Mohr, 2015). De Ecological Valence Theory impliceerde reeds 

dat er een sterk verband was tussen kleurvoorkeuren en kleuremoties aangezien ze beide een 

evolutionaire achtergrond hebben. Of deze kleurvoorkeuren zich ook vertaalden naar ad likeability van 

printreclameboodschappen werd nog niet onderzocht, net als de mogelijkheid van een mediërend 

effect van kleur op ad likeability via de emoties pleasure en arousal.  

In tegenstelling tot de verwachtingen bleken de blauwe en de groene tint in de initiële testen niet te 

resulteren in een hogere ad likeability dan de bruine tint. Wel werd dan weer in de follow-up testen 

een middelgroot effect vastgesteld en bleken de blauwe en groene tinten hogere ad likeability op te 

leveren. Het is echter belangrijk dat dit resultaat met enige voorzichtigheid benaderd wordt. Het feit 

dat de resultaten op beide testen elkaar tegenspreken, vraagt om vervolgonderzoek. Wat verrassend 

naar voor kwam was dat vrouwen een significant hogere ad likeability vertoonden dan mannen bij de 

advertenties met een bruine tint als achtergrondkleur. Hierop werd geen geslachtsverschil verwacht, 

maar dit resultaat kan te maken hebben met de evolutionaire rol van vrouwen als verzamelaars 

(Hurlbert & Ling, 2007). Een bruine kleur kan immers ook wijzen op voedsel als noten en bepaalde 

vruchten. Vrouwen hadden als verzamelaars dan ook vaak met deze kleur te maken wat dit verschil 

mogelijks kan verklaren. Dit kan er op wijzen dat een bruine tint een sterker avoidance signal uitstuurt 

naar mannen dan naar vrouwen. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit ook in andere contexten 

geldt. 

Wel werd conform de verwachtingen een mediërend effect vastgesteld van de emoties arousal en 

pleasure op ad likeability bij de blauwe en groene tint versus de bruine tint. Wat echter inging tegen 

de verwachtingen was dat de blauwe en groene tint, in tegenstelling tot wat Clarke en Costal (2007) 

ondervonden, niet leidden tot een lage arousal. De blauwe en groene tint wekten echter meer arousal 

op dan de bruine tint. Deze combinatie van hoge arousal en hoge pleasure leidde op zich dan weer tot 

een hoge ad likeability in vergelijking met de bruine tint. Deze bevindingen ondersteunen de 

evolutionaire relatie tussen kleurvoorkeuren en kleuremoties die centraal staat in de Ecological 

Valance Theory van Palmer en Schloss (2010). Ook werd bij de rode tint eenzelfde effect vastgesteld. 

Dit effect is hoogstwaarschijnlijk eerder klein aangezien de contrastanalyse hier geen verschil 

vaststelde tussen het effect voor arousal en het effect voor pleasure.  
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Voor de rode tint werd verder ook een hogere ad likeability verwacht bij vrouwen dan bij mannen. Dit 

was in het experiment niet het geval. Vrouwen bleken echter wel hogere scores te geven op pleasure 

dan mannen. Dit kan te verklaren zijn doordat vrouwen een rode kleur mogelijks onbewust meer gaan 

associëren met hun evolutionaire rol als verzamelaars en moeders (Eals & Silverman, 1994; Hurlbert & 

Ling, 2007), maar dat dit verschil niet groot genoeg is om te leiden tot een hogere ad likeability.  

Uit eerder onderzoek bleek een voorkeur te bestaan voor heldere en sterk verzadigde kleuren 

(Hemphill, 1996; Antonietti & Mohr, 2015). Verzadiging bleek tegen de verwachtingen in niet te leiden 

tot een hogere ad likeability. Bij helderheid was dit marginaal significant. Er kan dus niet met absolute 

zekerheid gesteld worden dat printreclameboodschappen met een heldere achtergrondkleur 

resulteren in een hogere ad likeability dan printreclameboodschappen met een donkerdere 

achtergrondkleur. We kunnen echter wel spreken van een lichte trend die we aanraden in toekomstige 

studies verder te onderzoeken. Een verklaring voor het feit dat hier geen  significant effect gevonden 

werd, kan terug te brengen zijn tot de manipulaties voor helderheid en verzadiging. Er werd geopteerd 

voor een helderheid en verzadiging van +50 en -50. Indien bijvoorbeeld gekozen werd voor een meer 

extreme manipulatie van +75 en -75, zou er misschien sneller een effect gevonden worden. In 

toekomstig onderzoek kan zeker voor een extremere manipulatie geopteerd worden. Het blijft echter 

cruciaal dat de manipulaties de geloofwaardigheid van de advertenties niet schaden.  

Tenslotte bleken uit eerder onderzoek  helderheid en verzadiging minstens even belangrijk te zijn als 

tint in de relatie tussen kleur en emoties (Gao et al, 2007). Voor zowel helderheid als verzadiging werd 

echter geen mediërend effect vastgesteld van arousal en pleasure op ad likeability. Opnieuw kan dit 

resultaat eventueel verklaard worden door de aard van de manipulatie. Een extremere manipulatie 

zou mogelijks kunnen leiden tot een mediërend effect.  

5.1 Beperkingen en aanbevelingen 

Deze studie heeft mogelijks beperkingen omtrent het stimulimateriaal. Er werd gewerkt met 

advertenties. Uiteraard is de inhoud van advertenties nooit helemaal neutraal (Gao et al, 2007). Er 

werd getracht hieraan tegemoet te komen door eerst en vooral te kiezen voor advertenties van 

onbekende merken. Op deze manier kunnen bestaande associaties met merken de emoties en ad 

likeability niet beïnvloeden. Verder werden zo goed als mogelijk genderneutrale advertenties 

geselecteerd en producten waar niet meteen traditioneel een bepaald kleur aan gelinkt wordt. Het 

blijven echter nog steeds advertenties met een bepaalde inhoud die verschillende effecten kan teweeg 

brengen op verschillende personen.  
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Een andere beperking kan het grote aandeel vrouwelijke respondenten zijn. Er waren dubbel zoveel 

vrouwen als mannen die deelnamen aan het experiment. Dit kan een invloed uitgeoefend hebben op 

het niet vinden van significante geslachtsverschillen in ad likeability bij de advertenties met een rode 

tint. In ieder geval raden we aan om in vervolgonderzoek er zeker op te letten dat er ongeveer evenveel 

mannelijke als vrouwelijke participanten zijn. 

Een laatste mogelijke beperking van het onderzoek is de uitgevoerde databewerking. Dit was 

noodzakelijk door het onderzoeksdesign. Er werden vier condities opgesteld waarbij elke conditie 

telkens alle tinten en zowel een hoge als een lage verzadiging en helderheid te zien kreeg.  Zoals 

uitgelegd in het methodeluik werden voor elke respondent in de dataset twaalf rijen aangemaakt zodat 

er analyses konden uitgevoerd worden voor elk van de onafhankelijke variabelen. Dit zorgde ervoor 

dat de dataset transformeerde van 151 waarnemingen naar 1812 waarnemingen. Het nadeel van dit 

experimenteel design is dat een dergelijke toename van het aantal waarnemingen er automatisch voor 

zorgt dat resultaten mogelijks sneller significant zijn. Om dit op te vangen werden waar mogelijk effect 

sizes vermeld. Het blijft echter van cruciaal belang de gevonden resultaten met enige voorzichtigheid 

te benaderen. Het voordeel van dit experimenteel design is echter dat er op deze manier zoveel 

mogelijk randomisatie was. Elke respondent kreeg dus niet slechts een enkele tint te zien of enkel hoge 

of lage helderheid en verzadiging, maar alle drie de tinten en zowel hoge als lage verzadiging en 

helderheid. Dit is een afweging die in eventueel verder onderzoek zeker ook gemaakt moet worden. 

Verder kunnen in vervolgonderzoek ook een aantal extra tinten worden opgenomen. Zo kan er zeker 

verder onderzoek gedaan worden naar de rol van een bruine tint bij vrouwelijke respondenten. Ook 

kan de invloed van specifieke kleurcombinaties onderzocht worden zoals de combinatie van een rode 

tint op een groene achtergrond (Hurlbert & Ling, 2007) 

5.2 Conclusie 

Dit onderzoek heeft vanuit een evolutionair perspectief bijgedragen aan de literatuur rond 

kleuronderzoek in een advertentiecontext. De emoties arousal en pleasure kunnen beschouwd 

worden als mediators in de relatie tussen tint en ad likeability van achtergrondkleuren bestaande uit 

blauwe en groene tinten versus bruine tinten. Bij helderheid en verzadiging blijkt dit niet het geval te 

zijn. Verder blijken vrouwen hogere ad likeability scores te geven dan mannen op 

printreclameboodschappen met achtergrondkleuren bestaande uit bruine tinten. Belangrijk is dat 

deze resultaten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden en aan verder onderzoek 

onderworpen worden.  
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7. BIJLAGEN 

7.1 Bijlage A: Stimulimateriaal 

Advertentie A: manipulatie tint 
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Advertentie B – manipulatie tint 
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Advertentie C – manipulatie tint 
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Advertentie D – manipulatie tint 

 

  



 

41 
 

Advertentie E – manipulatie tint 
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Advertentie F – manipulatie tint 
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Advertentie G – manipulatie tint 
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Advertentie H – manipulatie tint 
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Advertentie I – manipulatie helderheid 
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Advertentie J – manipulatie helderheid 
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Advertentie K – manipulatie verzadiging 
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Advertentie L – manipulatie verzadiging 
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7.2  Bijlage B: overzicht digitale drager 

7.2.1 Assumptiechecks 

7.2.2 Output hypothesetoetsing 

7.2.3 Dataset 

7.2.4 Vragenlijst 


