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Abstract	

	

Reclame	 maakt	 onderdeel	 uit	 van	 ons	 dagelijks	 leven.	 Eender	 waar	 we	 lopen	 op	 straat	 of	 welk	

digitaal	toestel	we	benutten,		we	worden	ontelbare	keren	per	dag	geconfronteerd	met	commerciële	

beïnvloedingspogingen.	 Om	 telkens	 opnieuw	 het	 hoofd	 te	 bieden	 aan	 die	 boodschappen	 is	 het	

noodzakelijk	dat	we	ons	wapenen	met	een	mechanisme	om	reclame	kritisch	te	verwerken.	 In	deze	

studie	lag	de	focus	op	dat	mechanisme,	morele	reclamewijsheid,	bij	kinderen.	Aan	de	hand	van	een	

between-subjects	experimenteel	design	onderzochten	we	de	impact	van	de	merkprominentie	en	het	

verzamelen	van	persoonsgegevens	bij	advergames.	Er	werd	gekeken	naar	de	effecten	van	die	twee	

variabelen	 op	 de	 morele	 reclamewijsheid,	 merkattitude	 en	 gedragsintenties	 van	 kinderen.	 De	

prominentie	 van	 de	merkplaatsing	 in	 de	 advergames	 werd	 gemanipuleerd.	 Vier	 condities	 werden	

ontworpen,	een	prominente	en	subtiele	conditie	waarbij	geen	persoonsgegevens	gevraagd	werden	

en	 een	 prominente	 en	 subtiele	 conditie	 waarbij	 wel	 persoonsgegevens	 gevraagd	werden.	 Ook	 de	

gameattitude	en	de	 algemene	attitude	 tegenover	 reclame	werden	mee	 in	 rekening	 genomen.	 131	

respondenten	tussen	de	tien	en	twaalf	jaar	namen	deel	aan	het	experiment.	De	resultaten	onthullen	

een	 laag	 tot	 matig	 niveau	 van	 morele	 reclamewijsheid	 bij	 kinderen.	 De	 manipulatie	 van	 de	

prominentie	 had	 een	 invloed	 op	 de	 gedragsintenties	 maar	 niet	 op	 de	 morele	 reclamewijsheid	 of	

merkattitude.	Het	vragen	van	persoonsgegevens	maakte	dan	weer	geen	verschil	uit	voor	de	morele	

reclamewijsheid	 of	merkattitude	maar	wel	 voor	 de	 gedragsintenties.	 Tenslotte	 vonden	we	 dat	 de	

morele	reclamewijsheid	negatief	gerelateerd	was	aan	de	merkattitude	en	gedragsintenties	en	dat	de	

algemene	attitude	tegenover	reclame	fungeert	als	moderator	van	het	effect	van	de	prominentie	op	

de	morele	reclamewijsheid.			

	

Keywords:	 Aankoopintentie,	 Advergames,	 Gameattitude,	 Merkattitude,	 Merkprominentie,	 Morele	

reclamewijsheid,	Persoonsgegevens,	Persuasion	Knowledge	Model,	Pesterintentie.	

	

	

	

	

	



	
	
	

	
	

	

4	

Dankwoord	

	

Als	 sluitstuk	 van	 een	 academische	 opleiding	 is	 het	 schrijven	 van	 een	 masterproef	 geen	 simpele	

opdracht.	Het	is	een	uitdagend	parcours,	maar	wel	één	dat	je	met	de	juiste	inzet	en	begeleiding	tot	

een	 goed	 einde	 kan	 brengen.	 Daarom	 zou	 ik	 hier	 graag	 even	 de	 tijd	 en	 ruimte	 nemen	 om	 de	

personen	te	bedanken	die	mij	die	noodzakelijke	begeleiding	geboden	hebben.	Allereerst	wil	 ik	mijn	

promotor,	 Dr.	 Ini	 Vanwesenbeeck,	 bedanken	 voor	 haar	 ondersteuning	 en	 feedback.	 Ze	 was	 een	

uitstekende	 promoter	 die	 altijd	 bereid	 was	 om	mij	 verder	 te	 helpen	wanneer	 ik	 in	 de	 knoop	 zat.	

Daarbij	 lostte	 ze	 niet	 enkel	 vragen	 op,	 maar	 ging	 ze	 zelf	 ook	 actief	 op	 zoek	 naar	 oplossingen	 of	

nieuwe	ideeën.		

	

Ten	 tweede	 wil	 ik	 mijn	 ouders	 bedanken	 en	 in	 het	 bijzonder	 mijn	 moeder.	 Van	 zodra	 ik	 ergens	

vastzat	ging	ook	zij	meteen	meedenken	om	het	probleem	opgelost	te	krijgen.	Toen	ik	even	vreesde	

dat	de	advergames	voor	het	experiment	niet	correct	gemanipuleerd	zouden	kunnen	worden,	was	het	

zij	die	op	haar	werk	is	beginnen	rondvragen	of	haar	collega’s	niemand	kenden	die	behendig	genoeg	

was	 om	 een	 flashgame	 te	 bewerken.	 En	met	 succes!	 Ten	 derde	wil	 ik	 ook	 heel	 graag	mijn	 vriend	

bedanken	die	altijd	paraat	stond	voor	de	nodige	oppeppers,	maar	ook	steevast	als	mijn	technische	

assistent.	 Een	 bijzonder	woordje	 van	 dank	 gaat	 ook	 uit	 naar	 de	 Basisschool	 Sint-Lodewijkscollege,	

afdelingen	Immaculata	en	Christus-Koning,	alsook	de	Vrije	Basischool	De	Wassenaard	 in	Varsenare.	

Zonder	medewerking	van	deze	scholen	zou	ik	mijn	experiment	niet	hebben	kunnen	uitvoeren.	Ik	ben	

de	directie	van	deze	scholen	dan	ook	heel	dankbaar	voor	hun	bereidheid	om	deel	te	nemen	aan	mijn	

onderzoek.	Tenslotte	wil	ik	alle	betrokken	leerkrachten	en	kindjes	van	de	scholen	bedanken	voor	hun	

enthousiaste	deelname	aan	het	experiment.			
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Inleiding	en	probleemdefinitie		

	

It’s	a	(m)ad,	(m)ad,	(m)ad,	(m)ad	world.	Kinderen	en	jongeren	groeien	vandaag	op	in	een	wereld	die	

gekenmerkt	wordt	door	een	steeds	veranderende	mediacultuur	waarin	reclame	prominent	aanwezig	

is.	De	Pelsmacker,	Geuens	en	Van	den	Bergh	(2010)	concluderen	dat	kinderen	blootgesteld	worden	

aan	maar	 liefst	25	000	 reclameboodschappen	per	 jaar,	 en	dat	dit	 aantal	 voortdurend	blijft	 stijgen.	

Door	 de	 jaren	 heen	 hebben	 heel	 wat	 verschillende	 studies	 de	 reclamewijsheid	 van	 kinderen	

onderzocht.	Reclamewijsheid	draait	om	de	kennis	en	vaardigheden	om	reclame	het	hoofd	te	bieden	

(Boush,	Friestad	&	Rose,	1994).	In	navolging	van	Hudders,	De	Pauw	en	Cauberghe	(2016)	maakt	deze	

studie	 een	 onderscheid	 tussen	 de	 cognitieve,	 de	 affectieve	 en	 de	 morele	 dimensie	 van	

reclamewijsheid.		

	

Reclame	beperkt	zich	al	lang	niet	meer	tot	radio-	en	tv-spotjes	of	reclame	op	bushokjes.	Ook	online	

proberen	adverteerders	in	contact	te	komen	met	hun	doelgroepen.	Een	advergame	is	een	voorbeeld	

van	 zo’n	 reclameformat	 dat	 adverteerders	 online	 verspreiden.	 Het	 zijn	 interactieve	

spelletjes		 met	 	geïntegreerde	 merkboodschappen	 	(An	&	Stern,	2011).	 Bij	 advergames	 wordt	 de	

persuasieve	boodschap	 in	de	 interactieve	content	verwerkt.	 	Academici	vrezen	dat	dit	 jongeren	en	

kinderen	 voor	 nog	 grotere	 uitdagingen	 zal	 stellen	 wat	 betreft	 hun	 reclamewijsheid	 (Buijzen,	

Rozendaal	 &	 Valkenburg,	 2008).	 De	 laatste	 jaren	 zien	 meer	 en	 meer	 studies	 rond	 dit	 topic	 het	

levenslicht,	maar	wordt	voornamelijk	enkel	de	cognitieve	dimensie	van	reclamewijsheid	bij	kinderen	

onderzocht.	De	affectieve	en	vooral	ook	de	morele	dimensie	worden	vaak	vergeten.	Tot	op	heden	

bestaan	 er	 amper	 studies	 omtrent	 de	morele	 dimensie	 van	 reclamewijsheid	 en	 is	 het	momenteel	

onduidelijk	 welke	 morele	 beoordelingsstrategieën	 kinderen	 toepassen	 om	 reclameformats	 en	 -

technieken	 te	evalueren.	Dit	onderzoek	 tracht	voorgenoemd	hiaat	 in	de	 literatuur	deels	 te	dichten	

door	 te	 focussen	 op	 de	 morele	 beoordeling	 van	 kinderen	 ten	 aanzien	 van	 de	 reclame-aspecten	

prominentie	en	het	vragen	van	persoonsgegevens	bij	het	reclameformat	advergames.		

	

Traditionele	 product	 placement	 studies	 bewijzen	 dat	 het	 in	 de	 voorgrond	 (prominent)	 of	 in	 de	

achtergrond	 (subtiel)	 plaatsen	 van	 een	 merk	 een	 invloed	 kan	 hebben	 op	 de	 merkherinnering	 en	

merkevaluaties	 (Gupta	 &	 Lord,	 1998;	 Cauberghe	 &	 De	 Pelsmacker,	 2010).	 Deze	 invloed	 van	

merkplaatsing	op	merkattitudes	schrijft	de	product	placement	 literatuur	toe	aan	het	affect	transfer	

mechanism	 (Cauberghe	 &	 De	 Pelsmacker,	 2010;	 Baker,	 1999).	 Dit	 is	 een	 onbewust	 mechanisme	

waarbij	de	context	van	de	merkplaatsing	een	effect	heeft	op	de	attitude-ontwikkeling.	 In	diezelfde	
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lijn	 past	 ook	 het	 Persuasion	 Knowledge	 Model	 van	 Friedstad	 en	 Wright	 (1994).	 Zij	 stellen	 dat	

consumenten	hun	kennis	rond	overtuigingspogingen	gebruiken	om	met	deze	pogingen	om	te	gaan.	

Gezien	het	beïnvloedende	doel	bij	prominente	merkplaatsingen	veel	sterker	naar	voor	komt,	wordt	

verwacht	dat	de	kennis	van	de	consument	hier	hoger	is	en	bijgevolg	negatievere	merkattitudes	kan	

generen	 (Campbell	 &	 Kirmani	 2000).	 In	 hun	 studie	 over	 de	 invloed	 van	merkprominentie	 houden	

Cauberghe	 en	 De	 Pelsmacker	 (2010)	 expliciet	 rekening	 met	 de	 interactieve	 kenmerken	 van	

advergames	waardoor	ze	de	richting	van	de	hypothese	anders	formuleren.	Advergames	creëren	een	

leuke	spelomgeving	waardoor	verwacht	kan	worden	dat	dit	leuke	gevoel	overgedragen	wordt	op	de	

merkevaluatie,	 dit	 zowel	 bij	 een	 prominente	 als	 bij	 een	 subtiele	 plaatsing.	 In	 hun	 studie	 vonden	

Cauberghe	en	De	Pelsmacker	(2010)	ook	effectief	geen	verschil	in	merkattitude	voor	een	prominente	

versus	 een	 subtiele	 merkplaatsing	 in	 een	 advergame.	 Of	 die	 merkprominentie	 de	 morele	

reclamewijsheid	van	kinderen	bij	een	advergame	beïnvloedt	zal	in	deze	studie	onderzocht	worden.		

	

Daarbij	 is	het	internet	ook	een	ideaal	platform	voor	marketeers	om	op	strategische	wijze	een	grote	

hoeveelheid	 persoonlijke	 gegevens	 te	 verzamelen.	 Onderzoek	 heeft	 aangewezen	 dat	 87	%	 van	 de	

websites	gericht	op	kinderen	en	 jongeren	persoonlijke	data	verwerkt	(Heirman,	Walrave	&	Ponnet,	

2013).	 Vaak	 staat	 daar	 een	 soort	 incentive	 tegenover	 zoals	 gratis	 producten	 of	 toegang	 tot	 online	

content.	 	 Premazzi	 et	 al.	 (2010)	 tonen	 aan	 dat	mensen	 bereid	 zijn	 een	 deel	 van	 hun	 privacy	 in	 te	

leveren	als	daar	iets	tegenover	staat.	Daarbij	bewijzen	Earp	en	Baumer	(2003)	in	hun	onderzoek	dat	

jonge	 adolescenten	 zich	 minder	 zorgen	 maken	 dan	 volwassenen	 over	 de	 potentiële	 risico’s	 van	

zelfonthulling	 voor	 marketingdoeleinden.	 Verwacht	 kan	 worden	 dat	 zeker	 kinderen	 zich	 hier	

nauwelijks	 zorgen	om	maken.	Daarom	wil	deze	 studie	naast	prominentie	ook	onderzoeken	wat	de	

invloed	 is	 van	het	 vragen	van	persoonsgegevens	bij	 een	advergame	op	de	morele	 reclamewijsheid	

van	kinderen	tegenover	dit	reclameformat.	De	centrale	vraag	 in	deze	masterproef	 luidt	daarom	als	

volgt:	

	

Wat	is	de	impact	van	de	merkprominentie	en	het	verzamelen	van	persoonsgegevens	in	advergames	

op	 de	morele	 reclamewijsheid,	merkattitude	 en	 gedragsintenties	 van	 kinderen	 ten	 aanzien	 van	 dit	

format?	
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1.	Veranderende	mediacultuur	

	

Digitalisering	is	een	proces	van	verandering.	Dankzij	het	internet	hebben	we	overal	en	direct	toegang	

tot	 een	 heel	 brede	 informatiestroom.	 Diezelfde	 evolutie	 heeft	 ook	 heel	 wat	 verschillende	 nieuwe	

media	opgeleverd.	Die	nieuwe	media	zijn	vaak	interactieve	media	met	computergames	op	kop.	Zo’n	

voortdurend	veranderende	digitale	mediacultuur	gaat	met	heel	wat	bezorgdheid	gepaard.	

	

1.1	Mediaconsumptie	bij	kinderen	

Het	 stijgend	mediagebruik	 bij	 kinderen	 is	 een	 feit	 en	 brengt	 heel	 wat	 uitdagingen	met	 zich	mee.	

Kinderen	kunnen	vrij	 goed	aan	de	 slag	met	digitale	media.	 Ze	experimenteren	 zelf,	 vragen	hulp	of	

apen	andere	gezinsleden	na	 (“Mediagebruik	kinderen	en	 jongeren”,	2015).	Kinderen	hebben	 reeds	

op	 jonge	 leeftijd	 al	 toegang	 tot	 pc’s,	 laptops,	 tablets,	 smarthpones,	 etc.	 (Deirdre	&	 Schneeberger,	

2013).	De	 tijd	die	 kinderen	online	achter	de	 computer	of	offline	 voor	de	buis	 spenderen,	 gaat	 ten	

koste	van	andere	activiteiten	zoals	buitenspelen,	lezen	en	sporten.	Volgens	kijkwijzer	kijken	kinderen	

uit	de	basisschool	gemiddeld	twee	uur	per	dag	naar	televisie.	Spelletjes	spelen	op	de	pc	bijvoorbeeld	

neemt	per	dag	vaak	een	half	uur	in	beslag.	Omdat	dit	onderzoek	zich	focust	op	advergames,	spitsen	

we	ons	vooral	toe	op	het	internetgebruik	van	kinderen.	Kinderen	spenderen	meer	tijd	online	en	zijn	

ook	 steeds	 jonger	 wanneer	 ze	 hun	 eerste	 digitale	 stappen	 zetten	 (Livingstone,	 Haddon,	 Görzig	 &	

Olaffson,	 2011;	 Mallinckrodt	 &	 Mizerski,	 2007).	 In	 vergelijking	 met	 andere	 EU-landen,	 valt	 het	

internetgebruik	van	kinderen	en	jongeren	in	België	onder	de	noemer	‘gemiddeld’	(tussen	65	%	en	85	

%)	(Tsatsou,	Pruulmann-Vengerfeldt	&	Murru,	2009).	Volgens	Vandercammen	(2006)	zijn	de	meeste	

Belgische	kinderen	vanaf	hun	elfde	jaar	dagelijks	online.	98%	van	de	Vlaamse	gezinnen	met	kinderen	

heeft	een	computer	thuis	(Apestaartjaren,	2014;	Apestaartjaren,	2016).	In	2016	had	twee	derde	van	

deze	 kinderen	 (9-12	 jaar)	 ook	 een	 eigen	 computer	 en	 vormt	 het	 spelen	 van	 spelletjes	 hun	

voornaamste	 online	 activiteit	 (Apestaartjaren,	 2016).	Media	 bieden	 ontspanning	 en	 kinderen	 gaan	

vaak	 de	 computer	 op	 om	 een	 spelletje	 te	 spelen.	 Op	 die	 manier	 kunnen	 we	 het	 succes	 van	

advergames	makkelijk	plaatsen.				

	

1.2	Advertenties	gericht	op	kinderen	

De	veranderende	mediacultuur	brengt	niet	alleen	nieuwe	media	met	zich	mee,	maar	ook	heel	wat	

ontwikkelingen	 in	 het	 marketinglandschap.	 Marketeers	 zijn	 al	 jarenlang	 in	 de	 ban	 van	 het	

economisch	 potentieel	 dat	 de	 kindermarkt	 biedt.	 Volgens	 Calvert	 (2008)	 vallen	 er	 sinds	 kort	 toch	
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twee	nieuwe	trends	op	te	merken.	Ten	eerste	zijn	heel	wat	uitgaven	toe	te	schrijven	aan	kinderen,	

alsook	de	beïnvloeding	van	de	gezinsuitgaven.	Kinderen	hebben	tegenwoordig	een	grote	invloed	op	

de	ouderlijke	aankoopbeslissingen.	Daarbij	worden	kinderen	ook	gezien	als	een	toekomstige	markt	

en	vormen	ze	vaak	het	doelpubliek	van	campagnes	om	merkentrouw	op	jonge	leeftijd	te	bevorderen	

(Moore,	2004).	Calvert	(2008)	concludeert	dat	kinderen	opgroeien	in	een	mediaomgeving	overstelpt	

met	 commerciële	 boodschappen	die	 hun	 gedrag	 en	 voorkeuren	proberen	 te	 beïnvloeden.	Om	het	

jonge	doelpubliek	nog	vaker	en	nog	vroeger	aan	te	spreken	hebben	marketeers	zich	heel	wat	nieuwe	

technieken	 eigen	 gemaakt.	 Kenmerkend	 voor	 deze	 technieken	 is	 dat	 ze	 interactief	 en	 meer	

verborgen	 zijn	 zoals	 kinderwebsites,	 programmasponsoring	 en	 advergames.	 (Owen,	 Lewis,	 Auty	&	

Buijzen,	 2013).	 Commerciële	 boodschappen	 worden	 nu	 meer	 dan	 ooit	 in	 een	 entertainende	 of	

redactionele	context	gegoten,	beter	bekend	als	advertainment.	Een	gevolg	hiervan	is	dat	de	grenzen	

tussen	reclame,	amusement	en	informatie	vervagen	(Rozendaal,	Lapierre,	Van	Reijmersdal	&	Buijzen,	

2011b).	Onderzoekers	gaan	ervan	uit	dat	het	zo	moeilijker	wordt	voor	kinderen	om	de	persuasieve	

aard	 en	 bedoeling	 van	 de	 boodschap	 te	 begrijpen.	 Ze	 hebben	 nog	 niet	 de	 juiste	 vaardigheden	

ontwikkeld	of	voldoende	ervaring	opgedaan	om	aan	die	commerciële	verleiding	te	weerstaan.	Op	die	

manier	 vormen	 ze	 een	 kwetsbare	 doelgroep	 die	 gevoeliger	 is	 voor	 reclame-effecten.	 Hierbij	 rijst	

meteen	de	vraag	hoe	eerlijk	advertenties	naar	kinderen	zijn.		
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2.	Reclamewijsheid	

2.1	Persuasion	Knowledge	Model	

De	 manier	 waarop	 adverteerders	 consumenten	 benaderen	 is	 de	 laatste	 jaren	 sterk	 veranderd.	

Reclame	 wordt	 meer	 en	 meer	 geïntegreerd	 in	 de	 media-inhoud.	 Friestad	 &	 Wrights	 (1994)	

Persuasion	 Knowledge	 Model	 (PKM)	 toont	 aan	 dat	 reclamewijsheid	 cruciaal	 is	 om	 commerciële	

boodschappen	 te	 verwerken.	 Het	 PKM	 ontcijfert	 hoe	 de	 kennis	 van	 mensen	 van	 een	

overtuigingspoging	 hun	 reactie	 op	 die	 overtuigingspoging	 beïnvloedt	 (Friestad	 &	 Wright,	 1994).	

Individuen	 ontwikkelen	 kennis	 (persuasion	 knowledge)	 over	 wanneer,	 hoe	 en	 waarom	 een	

boodschap	hen	probeert	te	beïnvloeden.	Die	kennis	blijft	zich	ontwikkelen	gedurende	iemands	leven	

(Wright,	 Friestad	 &	 Boush,	 2005).	 Advertising	 literacy	 –	 vertaald	 reclamewijsheid	 of	

reclamegeletterdheid	–	 sluit	hier	heel	nauw	bij	aan.	Men	spreekt	over	het	begrip	en	de	kennis	die	

iemand	 heeft	 over	 de	 bedoelingen	 en	 gebruikte	 tactieken	 van	 reclamemakers	 (Cauberghe,	 De	

Pelsmacker,	Hudders,	Panic	&	Destoop,	2012).	Reclamewijsheid	kunnen	we	vervolgens	definiëren	als	

alle	kennis	en	vaardigheden	om	reclame	te	verwerken	op	een	kritische	manier	(De	Vocht,	z.j.).	In	het	

licht	 van	 het	 PKM	 wil	 dit	 zeggen	 dat	 consumenten	 doorhebben	 wanneer,	 hoe	 en	 waarom	 een	

reclameboodschap	 hen	 probeert	 te	 overtuigen.	 Die	 vaardigheden	 zijn	 bij	 kinderen	 vaak	 nog	 niet	

volledig	 ontwikkeld.	 Voorgenoemde	 kwetsbare	 doelgroep	 is	 al	 uiterst	 vatbaar	 voor	 de	 klassieke	

vormen	 van	 reclame	 en	 voor	 de	 hedendaagse	 reclameformats	 is	 dit	 niet	 anders.	 Hierdoor	 wordt	

reclame	gericht	op	kinderen	vaak	als	oneerlijk	of	onethisch	beschouwd.		

	

2.2	Dispositionele	en	situationele	reclamewijsheid	

Door	 een	 onderscheid	 te	maken	 tussen	 dispositionele	 en	 situationele	 reclamewijsheid	 en	 de	 drie	

dimensies	 daarbinnen,	 komen	 Hudders	 et	 al.	 (2016)	 tot	 een	 nieuw	 conceptueel	 model	 van	

reclamewijsheid.	Reclamewijsheid	bezitten,	betekent	niet	automatisch	dat	consumenten	deze	altijd	

gaan	 toepassen	 bij	 bloostelling	 aan	 reclame.	 Reclameboodschappen	 zijn	 tegenwoordig	 zo	 vaak	

ingebed	in	een	entertainende	context,	dat	de	ontvanger	deze	niet	meer	als	dusdanig	herkent	en	ook	

niet	gestimuleerd	wordt	om	de	boodschap	kritisch	te	verwerken.	

	

Leuke	reclame	kan	ervoor	zorgen	dat	de	reclamewijsheid	niet	uitgelokt	wordt	en	men	de	toepassing	

van	de	ontwikkelde	reclamevaardigheden	laat	varen.	Op	die	manier	kan	er	een	onderscheid	gemaakt	

worden	 tussen	 dispositionele	 en	 situationele	 reclamewijsheid.	 Het	 hebben	 van	 reclamewijsheid	

(dispositionele	reclamewijsheid)	en	het	toepassen	ervan	(situationele	reclamewijsheid)	zijn	dus	twee	
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verschillende	zaken.	 	Ook	Rozendaal	et	al.	 (2011b)	pleiten	voor	dit	onderscheid.	Volgens	hen	 is	de	

huidige	conceptualisering	van	reclamewijsheid	niet	effectief	in	het	verminderen	van	de	gevoeligheid	

van	kinderen	voor	reclame-effecten.	De	affectieve	aard	van	nieuwe	reclameformats	heeft	als	gevolg	

dat	 kinderen	 deze	 maar	 beperkt	 uitwerken	 en	 minder	 geneigd	 zijn	 om	 hun	 reclamewijsheid	 te	

gebruiken	als	een	kritisch	verdedigingsmechanisme.	Rozendaal	et	al.	 (2011b)	argumenteren	hierom	

dat	 de	 huidige	 eendimensionale	 conceptualisering,	met	 focus	 op	 conceptuele	 reclamewijsheid	 (1),		

aangevuld	 moet	 worden	 met	 twee	 extra	 dimensies:	 de	 uitvoering	 van	 de	 reclamewijsheid	

(advertising	 literacy	 performance)	 (2)	 en	 de	 attitudinale	 reclamewijsheid	 (attitudinal	 advertisising	

literacy)	 (3).	 Zo	 komen	 zij	 tot	 een	 driedimensionale	 conceptualisering	 van	 reclamewijsheid	 bij	

kinderen.	Hun	tweede	dimensie,	de	uitvoering	van	reclamewijsheid,	komt	neer	op	het	onderscheid	

dat	Hudders	et	al.	(2016)	maken	tussen	dispositionele	en	situationele	reclamewijsheid.	Het	draait	om	

de	 effectieve	 toepassing	 van	 reclamekennis	 tijdens	 de	 verwerking	 van	 reclame.	 Die	 situationele	

reclamewijsheid	is	een	proces	in	twee	stappen.	Om	de	dispositionele	reclamewijsheid	toe	te	passen,	

moeten	 mensen	 eerst	 reclame	 als	 dusdanig	 herkennen	 om	 er	 vervolgens	 afstand	 van	 te	 nemen,	

opdat	ze	de	boodschap	kritisch	kunnen	gaan	verwerken.	Dit	verwerkingsproces	wordt	gestuurd	door	

de	drie	dimensies	van	reclamewijsheid:	de	cognitieve	dimensie,	de	affectieve	dimensie	en	de	morele	

dimensie	(Hudders	et	al.,	2016).		

	

Cognitieve	reclamewijsheid	

De	cognitieve	dimensie	is	de	meest	besproken	dimensie	van	reclamewijsheid.	Het	gaat	over	iemands	

kennis	en	vaardigheden	met	betrekking	tot	reclame.	Consumenten	moeten	de	reclame	als	dusdanig	

herkennen.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 ze	 de	 commerciële	 inhoud	 van	 de	 redactionele	 content	 kunnen	

onderscheiden.	Zeker	in	de	context	van	‘verborgen’	reclame	is	zoiets	niet	evident.	Zowel	de	reclame	

herkennen	 als	 de	 commerciële	 bedoelingen	 ervan	 begrijpen	 staat	 centraal.	 Die	 commerciële	

bedoelingen	zijn	bijvoorbeeld	dat	een	reclamecampagne	de	consument	wil	overtuigen	om	bepaalde	

producten	 te	 kopen	 of	 voorgenoemde	 een	 positieve	 attitude	 te	 laten	 ontwikkelen	 tegenover	 het	

merk	of	product.			

	

Affectieve	reclamewijsheid	

Reclame	 roept	 ook	 emotionele	 reacties	 op	 bij	 consumenten.	 Zoals	 de	 term	 al	 doet	 vermoeden,	

verwijst	affectieve	 reclamewijsheid	voornamelijk	naar	de	attitude	 ten	opzichte	van	de	advertentie.	

Vaak	 zijn	 dit	 aangeleerde	 kritische	 attitudes.	 Mensen	 kunnen	 een	 kritische	 attitude	 hebben	 ten	

opzichte	van	reclame	in	het	algemeen,	maar	ook	op	hun	hoede	zijn	voor	specifieke	reclameformats.	

Deze	 twee	 attitudes	 vallen	 niet	 noodzakelijk	 samen.	 Mensen	 kunnen	 bijvoorbeeld	 de	 nodige	
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reclamewijsheid	bezitten	en	wantrouwig	staan	ten	opzichte	van	reclame	in	het	algemeen,	maar	dat	

ene	Kellogg’s	spelletje	toch	zo	ontzettend	leuk	vinden	(Van	den	Putte,	z.j.;	Hudders,	et	al.,	2016).	De	

affectieve	 dimensie	 van	 het	 conceptueel	model	 van	Hudders	 et	 al.	 (2015)	 kan	 vergeleken	worden	

met	 de	 ‘attitudinale	 reclamewijsheid’	 van	 Rozendaal	 et	 al.	 (2011b).	 In	 hun	 driedimensionale	

conceptualisering	 integreren	 Rozendaal	 et	 al.	 (2011b)	 ook	 affectieve	 mechanismen	 die	 weinig	

inspanning	vragen	en	effectief	kunnen	blijken	 in	het	verminderen	van	de	vatbaarheid	van	kinderen	

bij	een	beperkte	uitwerking	van	reclame.	Reclame	gericht	op	kinderen	en	jongeren	speelt	vaak	in	op	

hun	gevoelens,	waardoor	hun	gevoelsmatige	attitudes	mogelijks	ook	een	belangrijke	rol	spelen	in	dit	

verwerkingsproces	(Hudders	et	al.,	2016).	

	

Morele	reclamewijsheid	

Als	uitbreiding	op	de	 literatuur	stelt	deze	studie	de	morele	dimensie	van	reclamewijsheid	centraal.	

Het	Persuasion	Knowledge	Model	omvat	ook	de	percepties	en	evaluaties	van	beïnvloedingspogingen,	

waaronder	de	evaluatie	over	de	 fatsoenlijkheid	van	de	gebruikte	 tactiek	 (Friestad	&	Wright,	1994).	

Dit	morele	 aspect	 zat	 dus	 ook	 in	 het	 oorspronkelijke	Persuasion	 Knowledge	Model,	maar	werd	 in	

latere	 studies	 vaak	 niet	 meegenomen.	 Morele	 reclamewijsheid	 verwijst	 naar	 de	 reflectie	 van	

kinderen	over	de	gepastheid	van	de	reclamevorm	of	ook	wel	hun	morele	beoordeling	van	de	reclame	

eerlijkheid	(De	Wolf,	De	Pauw,	De	Jans,	Hudders	&	Cauberghe,	2016).	Vanwege	de	integratie	van	de	

commerciële	boodschap	in	entertainende	media,	wordt	geïntegreerde	reclame	wel	vaker	‘heimelijke	

reclame’	 genoemd.	Marketeers	 verbergen	het	doel	 van	de	 advertentie	 achter	die	 integratie.	 Zulke	

nieuwe	technieken	onderstrepen	het	belang	van	de	morele	beoordeling	en	individuele	overtuigingen	

over	een	desbetreffende	reclamepraktijk	(Nelson,	Wood	&	Paek,	2009).	Je	moraal	bepaalt	of	 je	 iets	

goed	of	fout	vindt.	Hierbij	baseer	je	je	op	waarden	en	normen	uit	de	samenleving.	Het	bezitten	van	

reclamewijsheid,	zoals	weten	dat	een	adverteerder	betaald	heeft	om	zijn	merk	in	een	advergame	te	

laten	verschijnen,	kan	ervoor	zorgen	dat	de	morele	reclamewijsheid	van	consumenten	in	actie	treedt	

en	 deze	 bijgevolg	 reflecteren	 over	 de	 fatsoenlijkheid	 van	 deze	 praktijk.	 Morele	 reclamewijsheid	

houdt	dus	ook	scepticisme	in.	Brown	en	Krishna	(2004)	omschrijven	scepticisme	met	betrekking	tot	

reclame	als	het	meer	alert	zijn	en	overwegen	of	 iets	acceptabel	 is.	Wanneer	kinderen	reclame	leuk	

vinden,	kan	het	gebeuren	dat	ze	minder	kritisch	gaan	nadenken	over	de	commerciële	inhoud	ervan	

en	 zo	 vatbaar	 zijn	 voor	 eventuele	 beïnvloeding.	 De	 morele	 dimensie	 hangt	 nauw	 samen	 met	 de	

affectieve	en	is	uiterst	belangrijk,	zeker	voor	nieuwe	reclamevormen.	Kinderen	en	jongeren	moeten	

reclame,	 en	 dan	 vooral	 de	 nieuwe	 formats,	 leren	 beoordelen	 in	 termen	 van	 eerlijkheid	 en	

gepastheid.	Op	die	manier	kunnen	ze	een	algemene	morele	attitude	ontwikkelen	om	kritisch	om	te	

gaan	met	reclame.	(Van	den	Putte,	z.j.;	Hudders	et	al.,	2016).		



	
	
	

	
	

	

15	

2.2.1	Leeftijd	en	de	ontwikkeling	van	reclamewijsheid	

Traditionele	 onderzoeken	naar	 reclamewerking	 tonen	 aan	 dat	 reclamewijsheid	 kan	 dienen	 als	 een	

cognitief	verdedigingsmechanisme	tegen	reclame.	Reclamewijsheid	kan	dan	ook	beschouwd	worden	

als	een	soort	kritische	alertheid	die	geactiveerd	wordt	wanneer	mensen	zich	bewust	worden	van	de	

werkelijke	 bedoeling	 achter	 een	 reclameboodschap	 (Cauberghe	 et	 al.,	 2012).	 Zo	 kan	 men	 de	

boodschap	anders	gaan	bekijken	dan	wanneer	men	zich	niet	bewust	is	van	de	persuasieve	intentie.	

Het	 grootste	 bezwaar	 van	 tegenstanders	 van	 reclame	 naar	 kinderen	 is	 het	 feit	 dat	 kinderen	 deze	

verdedigingsmechanismen	vaak	nog	niet	bezitten.		

	

Advertising	 litteracy	 neemt	 toe	 naarmate	 kinderen	 ouder	 worden	 en	 zich	 ontwikkelen.	 Omdat	

reclamewijsheid	grotendeels	gekoppeld	wordt	aan	de	cognitieve	ontwikkeling	van	kinderen,	 focust	

men	in	de	literatuur	vooral	op	de	cognitieve	reclamevaardigheden.	Eerder	onderzoek	bewijst	dat	de	

cognitieve	 capaciteiten	 van	 kinderen	 en	 reclamewijsheid	 zich	 samen	 ontwikkelen	 (Wright	 et	 al.,	

2005).	Het	leren	over	reclamedoelen	en	-tactieken	begint	als	jonge	kleuter	en	is	zo	goed	als	volledig	

bij	het	afstuderen	van	de	middelbare	school	(Wright	et	al.,	2005).	Algemene	cognitieve	vaardigheden	

ontwikkelen	zich	geleidelijk	tijdens	de	kindertijd	en	zorgen	ervoor	dat	kinderen	steeds	beter	in	staat	

zijn	reclame	te	herkennen	en	het	doel	ervan	te	begrijpen	(Buijzen	et	al.,	2008).	Studies	tonen	aan	dat	

kinderen	 reclame	eerder	 kunnen	herkennen	dan	dat	 ze	de	 reclame	begrijpen.	De	 leeftijd	 van	acht	

jaar	vormt	hier	een	 soort	 symbolische	kantelleeftijd.	De	meeste	onderzoekers	 zijn	het	erover	eens	

dat	kinderen	rond	hun	achtste	 levensjaar	 in	staat	zijn	het	verschil	 te	herkennen	tussen	reclame	en	

andere	 media-inhoud	 (Buijzen	 et	 al.,	 2008).	 Het	 doel	 van	 reclame	 bestaat	 uit	 twee	 specifieke	

aspecten:	 de	 verkoopintentie	 en	 de	 persuasieve	 intentie	 (Kunkel	 et	 al.,	 2004).	 Met	 de	

verkoopintentie	 willen	 adverteerders	 rechtstreeks	 het	 gedrag	 van	 consumenten	 beïnvloeden.	 Ze	

willen	 dat	 mensen	 hun	 producten	 kopen	 en	 proberen	 consumenten	 te	 overtuigen	 via	 reclame	

(Moses	 &	 Baldwin,	 2005;	 Buijzen	 et	 al.,	 2008).	 Moeilijker	 om	 te	 verstaan	 voor	 kinderen	 is	 de	

persuasieve	 intentie.	 Via	 de	 persuasieve	 intentie	 proberen	 adverteerders	 niet	 rechtstreeks	 het	

gedrag,	maar	wel	de	mentale	toestand	van	de	consument	te	beïnvloeden.	Persuasieve	intenties	van	

adverteerders	zijn	veel	complexer	dan	de	simpele	verkoopdrang.	Het	verbaast	dan	ook	niet	dat	die	

persuasieve	intentie	voor	kinderen	moeilijker	te	begrijpen	valt	en	dus	pas	op	latere	leeftijd	begrepen	

wordt	 dan	 de	 verkoopintentie	 (Moses	 &	 Baldwin,	 2005).	 In	 hun	 studie	 omtrent	 reclamewijsheid	

concluderen	Rozendaal,	Buijzen	en	Valkenburg	(2008)	dat	verschillende	onderzoekers	ervan	uitgaan	

dat	 kinderen	 op	 twaalfjarige	 leeftijd	 over	 een	 volwassen	 begripsniveau	 van	 de	 verkoop-	 en	

persuasieve	 intentie	 van	 reclame	beschikken.	Deze	 bewering	 halen	 ze	 bij	Gunter,	 Blades	 en	Oates	
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(2005)	die	zich	baseren	op	de	alom	bekende	cognitieve	ontwikkelingstheorie	van	Piaget,	waarbij	een	

kind	op	twaalfjarige	leeftijd	op	een	volwassen	manier	kan	nadenken	en	redeneren.		

	

Het	lijkt	duidelijk	dat	de	ontwikkeling	van	reclamewijsheid	makkelijk	te	linken	valt	aan	de	theorie	van	

de	cognitieve	ontwikkeling.	Inzicht	hebben	in	persuasieve	intenties	is	een	noodzakelijke	vaardigheid	

voor	 kinderen	 in	 de	 huidige	 commerciële	 wereld.	 De	 steeds	 groeiende	 consumptiemaatschappij	

smeekt	 om	hun	 aandacht.	 Kinderen	 hebben	 namelijk	 een	 grote	 spending	 power:	 ze	 kopen	 zelf	 de	

spulletjes	 die	 ze	 willen	 en	 hebben	 daarnaast	 nog	 eens	 invloed	 op	 de	 aankopen	 van	 hun	 ouders	

(Bottelberghs,	2007).	Kinderen	bij	wie	de	voorgenoemde	vaardigheid	nog	niet	volledig	ontwikkeld	is,	

bevinden	 zich	 vaak	 in	 nadelige	 posities	 in	 heel	 wat	 alledaagse	 interacties.	 Bovendien	 ontwikkelen	

kinderen	 samen	 met	 hun	 reclamewijsheid	 ook	 meer	 begrip	 rond	 het	 verloop	 van	 het	

overtuigingsproces,	de	doeltreffendheid	en	ook	de	fairness	van	bepaalde	reclametechnieken.	Het	is	

net	deze	‘fairness’	die	van	groot	belang	is	bij	heel	wat	nieuwe	reclameformats	(Wright	et	al.,	2005).	

	
Tot	nog	toe	spitsten	de	meeste	onderzoeken	rond	reclame	gericht	op	kinderen	zich	voornamelijk	toe	

op	de	gedragseffecten	van	die	reclame	en	de	ontwikkeling	van	reclamewijsheid	bij	kinderen	(Buijzen,	

Van	 Reijmersdal	 &	 Owen,	 2010).	 Buijzen,	 Van	 Reijmersdal	 en	 Owen	 (2010)	 merken	 op	 dat	 er	 te	

weinig	aandacht	geschonken	wordt	aan	de	onderliggende	mechanismen	van	het	overtuigingsproces	

en	 introduceren	daarom	het	PMCM	model	 (Buijzen	&	Valkenburg,	 2003;	Moore	&	Rideout,	 2007).	

Het	 PCMC	model,	 framework	 for	 young	 people’s	 processing	 of	 commercial	 media	 content,	 is	 een	

theoretisch	 kader	 voor	 onderzoek	 naar	 de	 verwerking	 van	 commerciële	media-inhoud	 door	 jonge	

doelgroepen	(Buijzen	et	al.,	2010).		Het	model	combineert	elementen	van	het	Elaboration	Likelihood	

Model	en	het	Limited	Capacity	Model	met	inzichten	uit	de	ontwikkelingspsychologie.	Het	model	werd	

opgesteld	 aan	 de	 hand	 van	 drie	 stappen.	 Om	 te	 beginnen	 combineren	 de	 auteurs	 volwassen	

overtuigingsmodellen	 met	 ontwikkelingstheorieën	 van	 het	 kind.	 Hierbij	 onderscheiden	 ze	 drie	

verwerkingstype’s:	 het	 systematische,	 het	 heuristische	 en	 het	 automatische	 proces	 (Buijzen	 et	 al.,	

2010).	 Het	 informatieverwerkingsniveau	 van	 de	 commerciële	 boodschap	 is	 per	 type	 verschillend	

(Petty	 &	 Cacioppo,	 1986).	 Bij	 het	 systematische	 verwerkingsproces	 wordt	 de	 boodschap	 verwerkt	

met	 aandacht	 en	motivatie	 (Heath,	 2000;	 Petty	&	 Cacioppo,	 1986;	 Petty,	 Cacioppo,	 Strathmann	&	

Priester,	2005).	Die	systematische	route	wordt	vervolgens	nog	eens	onderverdeeld	 in	een	kritische	

en	niet-kritische	versie	(Buijzen,	Van	Reijmersdal	&	Owen,	2010).	Het	heuristische	verwerkingsproces	

gaat	 gepaard	 met	 een	 gematigde	 cognitieve	 uitwerking	 en	 een	 lage	 motivatie.	 Heel	 wat	 huidige	

marketingpraktijken	gericht	op	kinderen	 zouden	 steunen	op	dit	 verwerkingsproces	omwille	 van	de	

sterke	 focus	op	emotie	en	entertainment	 (Heath,	2009;	Livingstone	&	Helsper,	2006;	Nairn	&	Fine,	
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2008).	Tenslotte	is	er	nog	het	automatische	proces	waarbij	het	minst	cognitieve	inspanning	geleverd	

wordt	(Buijzen	et	al.,	2010;	Chartrand,	2005;	Heath,	2000;	Meyers-Levy	&	Malaviya,	1999).			

	

Vervolgens	bekijken	Buijzen	et	al.	(2010)	hoe	een	commerciële	boodschap	van	invloed	kan	zijn	op	de	

aard	van	de	verwerking.	Het	gros	van	de	overtuigingsmodellen	gaat	ervan	uit	dat	de	verwerking	van	

een	commerciële	boodschap	afhankelijk	is	van	de	hoeveelheid	cognitieve	bronnen	die	de	ontvanger	

beschikbaar	 wil	 en	 kan	 stellen.	 Bovenstaand	 concept	 wordt	 onder	 de	 noemer	 resource	 allocation	

geplaatst	 (Lang,	 2000;	 Meyers-Levy	 &	 Malaviya,	 1999).	 Het	 Limited	 Capacity	 Model	 of	 Mediated	

Message	Processing	 (LCMP)	gaat	hier	verder	op	in.	Volgens	het	LCMP	is	het	verwerkingsniveau	van	

de	boodschap	niet	enkel	afhankelijk	van	de	toegewezen	bronnen	(resources	allocated,	RA),	maar	ook	

van	de	vereiste	bronnen	(resources	required,	RR)	(Gao	&	Lang,	2009;	Lang,	2000;	Lang,	Bradley,	Park,	

Shin	 &	 Chung,	 2006).	 De	 commerciële	 boodschap	 kan	 de	 hoeveelheid	 bronnen	 die	 de	 ontvanger	

bereid	is	eraan	te	weiden	beïnvloeden,	maar	het	zijn	de	vereiste	bronnen	die	het	uitwerkingsniveau	

bepalen.	Het	LCMP	wordt	in	deel	vier	van	de	literatuurstudie	nog	uitgebreider	besproken.	De	RA	en	

de	 RR	 kunnen	 beiden	 zowel	 hoog	 als	 laag	 zijn	 en	 leiden	 bij	 combinatie	 tot	 vier	 verschillende	

verwerkingssituaties	(Buijzen	et	al.,	2010).	Een	voorbeeld	van	een	verwerkingssituatie	waarbij	beide	

bronnen	 laag	 zijn,	 vinden	 we	 in	 de	 brand	 placement	 literatuur.	 Een	 subtiele	 merkplaatsing,	 zoals	

toegepast	bij	het	experiment	uit	deze	studie,	zal	noch	RA	noch	RR	uitlokken.	Gezien	de	logoplaatsing	

onopvallend	 is,	 trekt	 deze	 niet	 de	 aandacht	 en	 zal	 dit	 hoogstwaarschijnlijk	 een	 minder	 diepe	

verwerking	 uitlokken.	 Verschillende	 studies	 bewijzen	 dat	 subtiele	 merkplaatsingen	 eerder	 een	

invloed	 hebben	 op	 onbewuste	 concepten	 zoals	 merkattitude	 of	 merkkeuze	 en	 minder	 of	 geen	

invloed	 op	 de	 merkherinnering	 (Auty	 &	 Lewis,	 2004;	 Van	 Reijmersdal,	 Neijens	 &	 Smit,	 2007).	 Dit	

bevestigt	 nog	 eens	 het	 feit	 dat	 de	 ontvangers	 beïnvloed	 worden	 via	 onbewuste,	 automatische	

processen	(Buijzen	et	al.,	2010).	

	

Ten	laatste	identificeren	de	auteurs	enkele	specifieke	kenmerken	van	commerciële	media-inhoud	die	

de	 reclameverwerking	 van	 kinderen	 kunnen	 beïnvloeden.	 Persoonlijke	 relevantie	 en	 perceptuele	

prominentie	zijn	er	daar	twee	van.	Leeftijdsrelevante	merkpersonages	en	productcategorieën	zullen	

net	als	de	aanwezigheid	van	opvallende	zintuigelijke	 informatie	de	betrokkenheid	en	aandacht	van	

kinderen	verhogen	(Buijzen	et	al.,	2010;	Barr,	2008;	Lang,	2000).	Andere	factoren	zijn	de	complexiteit	

van	de	boodschap,	de	interactiviteit,	de	inhoudsstijl	en	de	integratie	van	de	commerciële	boodschap	

in	de	context	(Buijzen	et	al.,	2010).	
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3.	Advergames:	een	interactieve	manier	om	kinderen	te	bereiken	

3.1	Kinderen,	ethiek	en	de	nieuwe	(digitale)	reclamevormen	

Om	 de	 aandacht	 van	 de	 consument	 te	 verkrijgen	 in	 een	 verzadigd	 medialandschap,	 beroepen	

adverteerders	 zich	 op	 heel	 wat	 nieuwe	 reclamevormen.	 Die	 nieuwe	 formats	 zijn	 enerzijds	

belangrijker	geworden	door	de	opkomst	van	nieuwe	media	(bv.	product	placement),	of	hebben	net	

door	die	nieuwe	media	het	 licht	 gezien	 (bv.	banners).	 Kenmerkend	voor	deze	vormen	 is	dat	 ze	de	

persuasieve	 boodschap	 integreren	 in	 de	 mediacontext.	 Dergelijke	 strategie	 kan	 perfect	 verklaard	

worden	vanuit	het	principe	dat	reclame	het	grootste	effect	heeft	wanneer	consumenten	deze	niet	als	

reclame	 herkennen	 (Calvert,	 2008).	 Maar	 liefst	 73	 %	 van	 de	 online	 advertenties	 naar	 kinderen	 is	

verborgen	in	die	zin	dat	de	persuasieve	boodschap	ingebed	zit	in	de	entertainende	context	(Fielder,	

Gardner,	 Nairn	 &	 Pitt,	 2007).	 Covert	 marketing	 (vertaald	 ‘verborgen	 marketing’)	 of	 vaker	 stealth	

marketing	 genoemd,	 is	 één	 van	 de	 vele	 technieken	 die	 adverteerders	 gebruiken	 om	 de	 ware	

bedoeling	 achter	 een	 reclameboodschap	 te	 verdoezelen.	 Op	 die	 manier	 pogen	 ze	 de	 grens	 te	

vervagen	tussen	de	advertentie	en	de	media-inhoud	(Calvert,	2008).		

	

Geïntegreerde	 reclamevormen	 verschillen	 erg	 van	 de	 traditionele	 vormen.	 Er	 vallen	 ruwweg	 vier	

kenmerken	 te	 onderscheiden.	 Allereerst	 is	 er	 ‘het	 vervagen	 van	 de	 grenzen’	 wat	 vaak	 onder	 de	

noemer	 van	 integratie	 geplaatst	wordt.	 De	 persuasieve	 boodschap	wordt	 in	 de	media-inhoud	 zelf	

verwerkt.	Dat	maakt	het	praktisch	onmogelijk	om	reclame	nog	over	 te	slaan.	De	consument	wordt	

onbewust	 met	 reclame	 geconfronteerd	 tijdens	 zijn	 natuurlijke	 proces	 van	 televisie	 kijken	 of	

bijvoorbeeld	 gamen	 (forced	 exposure	 of	 gedwongen	 blootstelling)	 (Cebrzynski,	 2006).	 De	 reclame	

wordt	 tegelijkertijd	 met	 de	 media-inhoud	 getoond	 waardoor	 de	 consument	 zijn	 aandacht	 moet	

verdelen	over	twee	informatiebronnen.	Dit	resulteert	in	een	vage	lijn	tussen	reclame,	informatie	en	

entertainment	(Cauberghe	et	al.,	2012).	Ten	tweede	kiezen	adverteerders	ervoor	om		advertenties	in	

een	 interactieve	 vorm	 te	 gieten.	 Denk	 maar	 aan	 computerspelletjes	 of	 branded	 websites.	 Deze	

vormen	 bieden	meer	 interactie	met	 de	 persuasieve	 boodschap	 dan	 een	 klassieke	 televisiereclame	

bijvoorbeeld.	Bovendien	zijn	zo’n	formats	ook	gewoon	leuk,	zeker	voor	kinderen.	Wanneer	een	kind	

afgeleid	 geraakt	 door	 het	 interactieve	 of	 entertainende	 aspect	 van	 reclame,	 wordt	 hun	 kritische	

verdediging	naar	beneden	gehaald	(Bousard,	2013).	Een	derde	bijkomend	verschil	 is	personalisatie.	

Personalisatie	kan	de	 liefde	voor	een	merk	vergroten,	maar	ook	de	aankoopintentie	verhogen.	Een	

voorbeeld	 van	 deze	 techniek	 is	 een	 gepersonaliseerde	 banner.	 Personalisatie	 is	 erg	 gericht	 op	 de	

gebruiker.	Hoe	jonger	de	consument,	hoe	meer	deze	gepersonaliseerde	reclame	apprecieert.	Jonge	
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kinderen	kunnen	het	gevoel	hebben	dat	de	reclame	hen	herkent	en	dat	vinden	ze	leuk.	Vaak	wordt	

met	personalisatie	in	reclame	ook	het	verzamelen	van	persoonsgegevens	bedoeld.	Het	is	deze	vorm	

van	personalisatie	die	wij	samen	met	merkprominentie	willen	onderzoeken	bij	advergames.	Tot	slot	

mag	 het	 entertainende	 aspect	 van	 de	 nieuwe	 reclameformats	 niet	 vergeten	 worden.	 Net	 als	 bij	

interactie	kunnen	we	hier	ook	online	games	aanhalen.	Juist	omdat	zo’n	hedendaagse	reclameformats	

meestal	 entertainend	 zijn,	 gaan	 kinderen	 ook	 niet	 steeds	 gemotiveerd	 zijn	 om	 ze	 kritisch	 te	

verwerken.		

	

De	 gevoeligheid	 van	 kinderen	 voor	 reclame	 en	 de	 vraag	 of	 het	 ethisch	 verantwoord	 is	 om	 te	

adverteren	naar	 kinderen	 vormt	 al	 jaren	het	 onderwerp	 van	 tal	 van	maatschappelijke	 en	politieke	

discussies.	Vooral	de	nieuwe	reclamepraktijken	roepen	heel	wat	bezorgdheid	op	(Cauberghe	et	al.,	

2012).	 Globaal	 kunnen	 we	 twee	 tegenovergestelde	 kampen	 onderscheiden.	 De	 tegenstanders;	

beleidsmakers,	ouders	en	consumentenorganisaties,	beschouwen	reclame	gericht	naar	kinderen	als	

oneerlijk	 en	 misleidend.	 Hun	 grootste	 kritiek	 is	 dat	 het	 verbergen	 van	 reclame	 in	 aantrekkelijke	

media-inhoud	het	moeilijker	of	zelfs	onmogelijk	maakt	voor	onervaren	consumenten	zoals	kinderen	

en	 jongeren	 om	 deze	 als	 dusdanig	 te	 herkennen.	 Zij	 zijn	 dan	 ook	 van	 mening	 dat	 deze	 reclame	

manipulatief	werkt	 en	 dat	 het	materialisme	 en	 zeurgedrag	 bevordert	 (Cauberghe	 et	 al.,	 2012).	De	

voorstanders	daarentegen,	adverteerders	en	 fabrikanten	van	kinderproducten,	 zien	er	geen	graten	

in.	Volgens	hen	zijn	kinderen	in	staat	om	reclame	even	kritisch	te	verwerken	als	andere	consumenten	

(Bandyopadhyay,	Kindra	&	Sharp,	2001;	Cauberghe	et	al.,	2012;	Buijzen	et	al.,	2008).	Er	zijn	genoeg	

externe	 spelers	 en	 belanghebbenden	met	 een	 visie	 op	 reclame	 gericht	 naar	 kinderen,	maar	 in	 dit	

onderzoek	 willen	 we	 de	 focus	 verleggen	 naar	 het	 perspectief	 van	 de	 beoogde	 doelgroep.	 Hoe	

ervaren	 en	 beoordelen	 kinderen	 die	 nieuwe	 reclamevormen	 nu	 zelf?	 Hoe	 ver	 mag	 reclame	 gaan	

volgens	 hen?	Welke	 boodschappen	 vinden	 ze	 ok	 en	 welke	 niet?	 Om	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	

haalbare	te	blijven,	kozen	we	er	één	specifiek	reclameformat	uit:	advergames.		

3.2	Wat	zijn	advergames?	

Advergames	 zijn	 een	 voorbeeld	 van	 zo’n	 nieuw	 reclameformat.	 De	 spelletjes	 zijn	 een	 vorm	 van	

branded	 entertainment	 die	 reclameboodschappen,	 logo's	 en	 de	 handelsmerken	 voorziet	 in	 een	

spelvorm	(Moore,	2004).	Merkboodschappen	worden	verwerkt	in	op	maat	gemaakte	online	games.	

Advergames	 zijn	makkelijk	 aanpasbaar,	 kostenefficiënt	 en	 kunnen	beroep	doen	op	viral	marketing	

voor	 hun	 verspreiding.	 Deze	 slimme	 functies	 onderscheiden	 de	 spelletjes	 van	 traditionele	

reclamemedia	(Chen,	Shen	&	Ma,	2012;	Ipe,	2008).	De	gespendeerde	tijd	aan	advergames	ligt	rond	

de	 zeven	 tot	 dertig	 minuten,	 wat	 heel	 wat	 meer	 is	 dan	 de	 tijd	 die	 gespendeerd	 wordt	 aan	

televisiereclame	 (Ipe,	 2008).	 Deze	 meeslepende	 reclametechniek	 is	 typerend	 geworden	 voor	 de	
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reclamewereld	 gericht	 op	 kinderen	 (Soontae	 &	 Stern,	 2011).	 Heel	 wat	 bedrijven	 plaatsen	 zo’n	

spelletjes	op	hun	eigen	merkwebsites.	Zeker	in	de	voedingsindustrie	zijn	zo’n	advergames	meer	regel	

dan	 uitzondering.	 	 Lee	 &	 Youn’s	 (2008)	 inhoudsanalyse	 van	 de	 websites	 van	 de	 top	 100	

adverteerders,	wijst	 uit	 dat	 29	 van	deze	bedrijven	 in	 totaal	 zo’n	294	advergames	op	hun	websites	

huisden.	Daarbij	 bevatten	de	branded	 food	websites	 nog	 eens	 zo’n	 73	%	 spelletjes,	waarvan	97	%	

advergames.	Helaas	 zijn	het	 vaak	ongezonde	voedingsmiddelen	waarvoor	 reclame	gemaakt	wordt.	

Denk	 maar	 aan	 reclame	 voor	 ontbijtgranen	 met	 een	 te	 hoog	 suikergehalte	 of	 advertenties	 voor	

fastfoodketens.		

	

Het	 succes	 van	 advergames	 baseert	 zich	 op	 hun	 interactiviteit.	 Advergames	 vertellen	 een	 verhaal.	

Wanneer	 een	 kind	 deel	 wil	 uitmaken	 van	 dit	 verhaal,	 moet	 het	 actie	 ondernemen	 en	 bepaalde	

doelen	bereiken	 (Van	Reijmersdal,	Rozendaal	&	Buijzen,	2012).	De	consument	wordt	verleid	om	te	

spelen	in	branded	environments.	De	spelletjes	stellen	het	geadverteerde	merk	centraal	en	lenen	zich	

er	perfect	toe	om	het	merkimago	te	versterken.	Vaak	interageert	de	speler	met	het	product	zelf	of	

met	 de	merkmascotte	 (bv.	 het	Nesquik-konijn	 uit	 de	 advergame	 in	 deze	 studie)	 (Cauberghe	&	De	

Pelsmacker,	 2010).	 In	 de	 spelletjes	 zitten	 ook	 heel	 wat	 productgerelateerde	 items	 verwerkt	 in	 de	

vorm	van	bijvoorbeeld	beloningen	of	verborgen	schatten.	Daarbij	kunnen	de	games	ook	aangepast	

worden	aan	de	noden	en	interesses	van	verschillende	nichemarkten	(Mallinckrodt	&	Mizerski,	2007).	

Verschillende	advergames	kunnen	ontwikkeld	worden	naargelang	aspecten	zoals	leeftijd	of	geslacht.	

Omdat	 spelletjes	 algemeen	 een	 voornamelijk	 mannelijk	 publiek	 aantrekken,	 kunnen	 bepaalde	

advergames	zich	specifiek	focussen	op	meisjes.	Een	treffend	voorbeeld	hiervan	is	de	website	van	het	

wereldberoemde	 poppenmerk	 Barbie.	 De	 site	 beschrijft	 zichzelf	 als	 een	 online	 gemeenschap	 voor	

meisjes	en	lokt	duizenden	bezoekers	per	maand	(Mallinckrodt	&	Mizerski,	2007).	De	site	moedigt	de	

bezoekers	aan	om	via	een	uitgebreid	aanbod	aan	spelletjes	heel	wat	tijd	door	te	brengen	in	de	Barbie	

merkomgeving.	 Alle	 inhoud	 is	 gerelateerd	 aan	 Barbieproducten.	 Kinderen	 kunnen	 er	 bijvoorbeeld	

hun	eigen	Barbiehuis	ontwerpen,	cake	bakken	met	Barbie	of	verschillende	poppen	aankleden	met,	

natuurlijk,	Barbiespulletjes.		

3.3	Het	verzamelen	van	persoonsgegevens	bij	advergames	

Advergames	worden	ook	regelmatig	gebruikt	om	persoonsgegevens	te	verzamelen.	Kinderen	kunnen	

de	 spelletjes	 gratis	 spelen	 in	 ruil	 voor	 persoonlijke	 informatie	 (De	 Pelsmacker	 et	 al.,	 2010).	 Vaak	

worden	deze	gegevens	ingevuld	in	het	kader	van	een	prijsvraag	of	om	verder	te	mogen	spelen.	Zo’n	

nieuwe	 advertentievormen	 worden	 vaak	 gebruikt	 om	 een	 belangrijke	 doelgroep	 van	 jonge	

consumenten	 te	 bereiken	 die	 tevens	 intensieve	 gebruikers	 zijn	 van	 mobiele	 telefoons	 en	 andere	

technologieën	 (Zarouali	et	al.,	2015).	Digitale	 reclame	wordt	gestuurd	naar	 individuen	door	middel	
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van	 eerder	 verzamelde	 persoonsgegevens.	 Vervolgens	 kan	 de	 adverteerder	 aan	 de	 hand	 van	 die	

verzamelde	 gegevens	 de	 reclame	 aanpassen	 aan	 de	 kenmerken	 en	 voorkeuren	 van	 de	 gebruiker	

(Walrave,	 Van	 Ouytsel,	 Zarouali,	 Ponnet	 &	 Poels,	 2015).	 Zo’n	 gepersonaliseerde	 reclame	 kan	

enerzijds	 zeer	 relevant	 zijn,	 maar	 ook	 vragen	 oproepen	 wanneer	 deze	 reclame	 gericht	 is	 op	

minderjarigen.	De	uitdaging	voor	adverteerders	blijft	nog	steeds	om	hun	jonge	doelgroep	te	bereiken	

alsook	 hun	 aandacht	 vast	 te	 houden.	 Aangezien	 deze	 jonge	 generatie	 opgroeit	 met	

communicatietechnologieën,	 vormen	 digitale	 media	 zoals	 games,	 sociaalnetwerksites	 en	 andere	

applicaties	 de	 platformen	 bij	 uitstek	 om	hen	 te	 bereiken.	 Veel	 online	 communicatiediensten	 zoals	

sociaalnetwerksites	 of	 bepaalde	 apps	 worden	 ‘gratis’	 aangeboden	 terwijl	 het	 verwerken	 van	

persoonsgegevens	 van	 de	 bezoekers	 en	 het	 aanbieden	 van	 (gepersonaliseerde)	 reclame	 als		

‘verborgen’	inkomstenbron	dient	voor	deze	media	(Tucker,	2014).	Vanwege	de	focus	op	het	merk	of	

de	commerciële	boodschap	zijn	advergames	dan	ook	gratis.	Soms	wordt	er	zelfs	een	wedstrijd	gelinkt	

aan	het	spel	waarmee	persoonsgegevens	van	de	spelers	verzameld	kunnen	worden	(Santos,	Gonzalo,	

&	Gisbert,	 2007).	Advergames	worden	ook	 geïntegreerd	 in	 sociaalnetwerksites.	Onderzoek	 toonde	

aan	dat	87	%	van	websites	gericht	op	kinderen	en	jongeren	persoonlijke	data	verwerkt		(Cai	&	Zhao,	

2010).	 Die	 gegevens	 kunnen	 vervolgens	 dienen	 als	 inspiratiebron	 voor	 toekomstige	

marketingcampagnes	 of	 doorverkocht	 worden	 aan	 andere	 commerciële	 organisaties	 (Heirman,	

Walrave	&	Ponnet,	2013).	Adverteerders	hebben	heel	wat	strategieën	ontwikkeld	om	de	subjectieve	

kost	 van	 zelfonthulling	 te	 verlagen.	 Op	 die	 manier	 proberen	 ze	 het	 vrijgeven	 van	 persoonlijke	

informatie	 te	stimuleren.	Vaak	wordt	een	soort	van	 incentive	aangeboden	 in	 ruil	voor	persoonlijke	

data	(Heirman	et	al.,	2013).	Bij	zo’n	incentive	kan	het	gaan	om	gratis	producten,	kortingen,	toegang	

tot	online	content,	etc.		

	

Volgens	Hoffman,	Novak	en	Peralta	 (1999)	 is	de	bereidheid	van	consumenten	om	online	persoons-

gegevens	 te	verschaffen	cruciaal	 voor	de	commerciële	ontwikkeling	van	het	web.	 In	het	kader	van	

nieuwe	 reclamevormen	wordt	wel	 onderzoek	 gedaan	 naar	 personalisatie,	maar	weinig	 is	 geweten	

over	hoe	kinderen	dit	ervaren.	Aangezien	kinderen	en	 jongeren	een	belangrijke	doelgroep	vormen	

voor	nieuwe	gepersonaliseerde	en	 interactieve	vormen	van	online	 reclame,	kan	men	zich	de	vraag	

stellen	hoe	zij	hiermee	omgaan	en	hoe	hun	kennis	hierover	zich	ontwikkelt.	Volgens	het	Persuasion	

Knowledge	Model	 van	 Friestad	 en	Wright	 (1994)	 gaan	 consumenten	 zich	meer	 afschermen	 tegen	

reclamebeïnvloeding	wanneer	ze	zich	meer	bewust	zijn	van	de	doelstellingen	van	de	adverteerders	

om	te	beïnvloeden.	Het	vragen	van	persoonlijke	gegevens	als	voorwaarde	voor	het	spelen	van	een	

advergame	 kan	 als	 een	 soort	 ‘alarmbel’	 functioneren	 voor	 eventuele	 commerciële	 doeleinden.	

Hierdoor	kunnen	kinderen	zich	meer	bewust	worden	van	het	beïnvloedende	doel	van	het	spel.	Zoals	
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we	eerder	zagen	hangt	dit	bewustzijn	vaak	samen	met	negatievere	attitudes	tegenover	het	merk	of	

het	spel.	We	kunnen	verwachten	dat	die	negatieve	attitude	zicht	vertaalt	in	een	kritischere	houding	

tegenover	 reclame	 en	 dus	 een	 impact	 heeft	 op	 de	 morele	 reclamewijsheid	 van	 kinderen.	 Hieruit	

wordt	volgend	hoofdeffect	afgeleid:	

	

H1:	Kinderen	die	gevraagd	worden	om	persoonsgegevens	te	verschaffen	alvorens	een	advergame	te	

spelen,	 zullen	een	hogere	morele	 reclamewijsheid	 vertonen	dan	kinderen	die	 kunnen	 spelen	 zonder	

persoonlijke	data	te	bezorgen.	

	

Bovendien	 verwachten	 we	 dat	 dit	 effect	 van	 het	 vragen	 van	 persoonsgegevens	 op	 de	 morele	

reclamewijsheid	van	kinderen	versterkt	zal	worden	voor	een	prominente	merkplaatsing.		

	

H2:	 Bij	 een	 conditie	 met	 persoonsgegevens	 zal	 een	 prominente	 plaatsing	 een	 meer	 positief	 effect	

hebben	 op	 de	 morele	 reclamewijsheid	 dan	 een	 subtiele	 plaatsing.	 Bij	 een	 conditie	 zonder	

persoonsgegevens	zal	de	prominentie	geen	effect	hebben	op	de	morele	reclamewijsheid.	

	

Ook	formuleren	we	dit	interactie-effect	tussen	de	condities	voor	de	andere	afhankelijke	variabelen,	

merkattitude	en	gedragsintenties:	

	

H3:	 Bij	 een	 conditie	met	 persoonsgegevens	 zal	 een	 prominente	 plaatsing	 een	meer	 negatief	 effect	

hebben	op	de	merkattitude	dan	een	subtiele	plaatsing.	Bij	een	conditie	zonder	persoonsgegevens	zal	

de	prominentie	geen	effect	hebben	op	de	merkattitude.		

	

H4:	 Bij	 een	 conditie	met	 persoonsgegevens	 zal	 een	 prominente	 plaatsing	 een	meer	 negatief	 effect	

hebben	op	de	gedragsintenties	dan	een	subtiele	plaatsing.	Bij	een	conditie	zonder	persoonsgegevens	

zal	de	prominentie	geen	effect	hebben	op	de	gedragsintenties.	

3.4	Advergames	en	morele	reclamewijsheid	

Net	zoals	we	bij	de	cognitieve	ontwikkeling	van	het	kind	verschillende	fasen	konden	onderscheiden,	

verandert	ook	de	morele	beoordeling	van	kinderen	naarmate	ze	ouder	worden.	 In	hun	studie	over	

ethiek	 in	 het	 digitale	 tijdperk	 vatten	 Flores	 en	 James	 (2012)	 Kohlbergs	 stadiumtheorie	 over	 de	

morele	ontwikkeling	van	kinderen	kort	samen.	Ze	concluderen	dat	Kohlbergs	theorie	over	de	morele	

ontwikkeling	een	evolutie	aantoont	van	moreel	denken	op	het	niveau	van	 jezelf	 (stadium	1-2),	het	

niveau	 van	 kennissen	 (stadium	3),	 het	 niveau	 van	de	maatschappij	 (stadium	4)	 tot	 uiteindelijk	 het	

vaststellen	van	abstracte	begrippen	zoals	rechtvaardigheid	(stadium	5-6).	Deze	laatste	stadia	worden	
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evenwel	 zelden	 bereikt	 (Flores	 &	 James,	 2012).	 De	 studie	 van	 Burnam	 en	 Kafai	 (2001)	 over	 hoe	

kinderen	 van	 zeven	 tot	 twaalf	 jaar	 omgaan	met	morele	 dilemma’s,	 toont	 ons	 dat	 context	 (offline	

versus	online)	een	belangrijk	effect	heeft	op	morele	beoordeling.	Hierbij	kunnen	we	ook	Turiel	(1983)	

aanhalen	met	zijn	theoretisch	kader	omtrent	de	ethische	redenering	van	kinderen.	Hij	beweert	dat	

de	 morele	 beoordeling	 van	 kinderen	 domeingebonden	 is	 en	 dus	 wederom	 afhankelijk	 is	 van	 de	

context.	 Dit	 is	 een	 belangrijk	 aspect	 om	 rekening	 mee	 te	 houden	 in	 deze	 studie,	 aangezien	

advergames	zich	 in	het	digitale	domein	situeren.	Zo	kunnen	we	de	morele	percepties	van	kinderen	

onderhevig	achten	aan	de	activiteiten	waar	de	kinderen	op	dat	moment	bij	betrokken	zijn	(Burnam	&	

Kafai,	2001).	Wat	een	consument	als	geschikte	 reclametactiek	 ziet,	heeft	veelal	 te	maken	met	hoe	

moreel	acceptabel	ze	die	tactiek	van	de	adverteerder	beoordelen	(Friestad	&	Wright,	1994).	Ook	of	

de	 marketeer	 de	 consument	 probeert	 te	 overtuigen	 met	 onjuiste	 of	 oneerlijke	 (lees	 ‘verborgen’)	

bedoelingen,	 heeft	 een	 invloed	 op	 de	 morele	 beoordeling	 van	 diezelfde	 consument	 over	 de	

reclametactiek	(Campbell,	1995).	Anders	gezegd,	de	gepercipieerde	eerlijkheid	of	perceived	fairness	

van	 advertentiepraktijken	 beïnvloedt	 de	 consument-merk	 relatie.	 Volgens	 Yoo	 (2009)	 kan	 de	

perceptie	van	oneerlijkheid	zelfs	een	negatieve	invloed	hebben	op	de	advertentiereactie.			

	

De	 literatuur	 over	 online	 reclame	 toont	 dat	 advergames	 effectiever	 kunnen	 zijn	 dan	 traditionele	

reclame	(Wade,	2004;	Kureshi	&	Sood,	2009).	De	studie	van	Folkvord,	Reinout,	Anschütz	en	Buijzen	

(2015)	 bewijst	 dat	 het	 spelen	 van	een	 advergame	met	 verwijzingen	naar	 voedingsproducten	 (food	

cues)	ervoor	kan	zorgen	dat	de	speler	meer	van	die	voedingsproducten	zal	 innemen.	Dit	 is	relevant	

om	 te	weten	 aangezien	deze	 studie	 gebruik	maakt	 van	 een	 advergame	met	 verwijzingen	naar	 het	

voedingsmerk	Nesquik.	Voorts	onderzochten	Winkler	en	Buckner	(2006)	in	hun	experiment	de	relatie	

tussen	 attitude	 tegenover	 product	 placement	 en	 attitude	 tegenover	 reclame	 in	 het	 algemeen.	 De	

resultaten	tonen	aan	dat	71	%	van	de	participanten	die	negatief	zijn	over	reclame	in	het	algemeen,	

ook	negatief	zijn	ten	opzichte	van	reclame	in	games.	Dit	bewijst	dat	de	attitude	tegenover	reclame	in	

het	algemeen	een	belangrijke	voorspeller	kan	zijn	van	de	attitude	ten	opzichte	van	reclame	in	games	

en	dus	ook	de	morele	reclamewijsheid.	We	formuleren	volgend	hoofdeffect:		

	

H5:	 Kinderen	 die	 negatief	 staan	 tegenover	 reclame	 in	 het	 algemeen	 zullen	 een	 hogere	 morele	

reclamewijsheid	vertonen	dan	kinderen	die	positief	staan	tegenover	reclame	in	het	algemeen.		

	

De	excitation	 transfer	 theory	 van	 Zillman	 (1983)	 stelt	 dat	 een	 gevoel,	 opgewekt	 door	 een	bepaald	

iets,	 overgedragen	 kan	worden	 op	 een	 ander	 bepaald	 iets.	 Bij	 een	 leuke	 advergame	 gaat	 het	 dan	

over	 de	 positieve	 gevoelens	 die	 bij	 het	 spelen	 van	 het	 spel	 kunnen	 overgedragen	worden	 op	 het	
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geadverteerde	merk	 (Van	Reijmersdal	 et	 al.,	 2012).	Verschillende	attitude-toward-the-ad	modellen	

(bv.	Coulter	&	Punj,	1999)	stellen	dat	de	gameattitude	een	belangrijk	antecedent	is	van	merkattitude	

(Cauberghe	 &	 De	 Pelsmaker,	 2010).	 Advergames	 worden	 verondersteld	 om	 meer	 positieve	

merkattitudes	 te	 creëren	 ten	opzichte	van	de	merken	geïntegreerd	 in	het	 spel	 (Rifon	et	al.,	 2014).	

Een	model	dat	met	deze	attitudeverandering	vaak	geassocieerd	wordt	 is	het	Elaboration	Likelihood	

Model	 van	 Petty	 en	 Cacioppo	 (1986).	 Volgens	 dit	 model	 is	 een	 attitude	 een	 algemene	 opinie	 die	

mensen	hebben	over	zichzelf,	andere	mensen	of	dingen	(Petty	&	Cacioppo,	1986).	Petty	en	Cacioppo	

beschrijven	 twee	 routes	 die	 gevolgd	 kunnen	 worden	 bij	 een	 attitudeverandering.	

Attitudeveranderingen	 die	 zich	 voordoen	 via	 de	 eerste	 route	 (centrale	 route)	 resulteren	 uit	 een	

diepgaande	overweging.	De	 veranderingen	die	 zich	 voordoen	via	de	 tweede	 route	 (perifere	 route)		

ontstaan	 door	 de	 associatie	 van	 het	 object	met	 positieve	 of	 negatieve	 cues	 uit	 de	 omgeving.	 Het	

spelen	 van	 een	 leuk	 spel	 in	 de	 context	 van	 een	 advergame	 kan	 een	 positief	 effect	 hebben	 op	 de	

attitude	 van	 de	 speler	 tegenover	 het	 spel	 en	 dit	 gevoel	 kan	 overgedragen	 worden	 op	 het	 merk	

(Waiguny	&	Terlutter,	2011).	Hieruit	wordt	volgend	hoofdeffect	afgeleid:	

	

H6:	Kinderen	die	de	advergame	leuk	vonden,	zullen	een	positievere	attitude	hebben	ten	opzichte	van	

het	merk	dat	geïntegreerd	was	in	de	advergame	dan	kinderen	die	de	advergame	niet	leuk	vonden.		

	

Aangezien	 in	 deze	 studie	 de	 morele	 kant	 van	 het	 reclamewijsheidverhaal	 aan	 bod	 komt,	 wordt	

nagegaan	of	de	morele	reclamewijsheid	van	de	respondenten	hun	merkattitude	beïnvloedt.	De	Jans,	

Hudders	 en	 Cauberghe	 (2016)	 concluderen	 in	 hun	 studie	 dat	 de	 morele	 reclamewijsheid	 van	

kinderen	een	negatief	effect	heeft	op	hun	merkattitude.	Hieruit	kan	de	volgende	hypothese	afgeleid	

worden	die	het	hoofdeffect	van	morele	reclamewijsheid	op	merkattitude	beschrijft:	

	

H7:	 Kinderen	 met	 een	 hoge	 morele	 reclamewijsheid	 zullen	 een	 negatievere	 attitude	 vertonen	 ten	

opzichte	 van	 het	merk	 dat	 geïntegreerd	 was	 in	 de	 advergame	 dan	 kinderen	met	 een	 lage	morele	

reclamewijsheid.		

3.4.1	Reclame-effecten	van	advergames:	aankoopintentie	en	zeurgedrag	

Dat	 reclame	 ‘negatieve’	 gevolgen	 kan	 hebben	 zagen	 we	 reeds	 hierboven.	 Studies	 naar	 de	

gedragseffecten	van	reclame	onderzoeken	in	welke	mate	kinderen	daadwerkelijk	overtuigd	worden	

door	 reclame.	 We	 onderscheiden	 hierin	 twee	 vormen	 van	 gedrag	 (Vanwesenbeeck,	 Walrave	 &	

Ponnet,	2015).	Om	te	beginnen	hebben	kinderen	een	grote	invloed	op	de	aankopen	van	hun	ouders.	

Meer	nog,	ze	oefenen	zelfs	een	bepaalde	druk	uit.	Doordat	kinderen	vaker	met	reclame	in	aanraking	
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komen,	 geraken	 ze	 zich	 steeds	 meer	 bewust	 van	 producten	 en	 merken,	 waarna	 ze	 die	

productvoorkeuren	 proberen	 op	 te	 dringen	 aan	 hun	 ouders	 (Vanwesenbeeck	 et	 al.,	 2015).	 Dat	

fenomeen	noemt	men	ook	wel	pester	power	(Nicholls	&	Cullen,	2004;	McDermott,	O’Sullivan,	Stead	

&	Hastings,	2006).	Academische	onderzoekers	verkiezen	vaak	minder	geladen	termen	zoals	purchase	

influence	 attempts	 (PIA)	 (Galst	 &	 White,	 1976)	 of	 purchase	 request	 behaviour	 (Young,	 Webley,	

Hetherington	&	Zeedyk,	 1996).	McDermott	et	 al.	 (2006)	ontleden	het	begrip	 ‘pester	power’	 als	de	

kracht	van	kinderen	als	consumenten	(power)	en	hun	vaardigheid	om	een	reeks	van	tactieken	aan	te	

wenden	om	de	inkopen	van	iemand	anders	te	beïnvloeden	(pester).	Dat	kinderen	net	over	dit	soort	

macht	beschikken,	maakt	 van	hen	de	 ideale	 reclamedoelgroep.	Met	het	begrip	 gaan	ook	heel	wat	

bezorgdheden	gepaard	waaronder	de	 stijgende	ouder-kind	conflicten	 (McDermott	et	al.,	 2006).	Bij	

voedselmarketing	komt	daar	nog	eens	het	probleem	van	obesitas	bij.	Pester	power	kan	bedreigend	

werken	 voor	 de	 intentie	 van	 ouders	 om	 hun	 kinderen	 gezonde	 producten	 voor	 te	 schotelen.	

Adverteerders	moedigen	kinderen	aan	om	te	zeuren	bij	hun	ouders	voor	de	aankoop	van	producten	

die	ze	niet	nodig	hebben,	ze	zich	eigenlijk	niet	kunnen	veroorloven	of	producten	die	ongezond	zijn	

(Spungin,	 2004).	 McNeal	 (geciteerd	 in	 Nicholls	 &	 Cullen,	 2004)	 beweert	 in	 zijn	 discussie	 over	 het	

zeurgedrag	 van	 kinderen	 dat	 een	 kind	 gemiddeld	 vijftien	 keer	 vraagt	 om	 een	 product	 te	 kopen	

tijdens	 een	 bezoek	 aan	 de	 winkel.	 Die	 aankoop	 beïnvloedingspogingen	 verlopen	 vaak	 heel	

confronterend.	Waar	jongere	kinderen	frequenter	gaan	huilen	en	zeuren,	proberen	oudere	kinderen	

eerder	te	onderhandelen	en	leugentjes	om	bestwil	te	gebruiken	(Bandyopadhay	et	al.,	2001;	Buijzen	

&	 Valkenburg,	 2008;	Marshall,	 O’Donohoe	&	 Kline,	 2007;	 Nicholls	 &	 Cullen,	 2004;	 Turner,	 Kelly	&	

McKenna,	2006).	Pestering	is	ook	effectief	want	vaak	geven	ouders	toe	aan	het	gezeur	en	kopen	ze	

het	gevraagde	product	om	hun	kind	stil	te	krijgen	of	te	belonen	(Buijzen	&	Valkenburg,	2008).	In	het	

experiment	van	Campbell	et	al.	(2012)	gaf	73	%	van	de	158	deelnemende	ouders	aan	dat	ze	te	maken	

hadden	 gekregen	 met	 een	 productverzoek	 tijdens	 hun	 supermarktbezoek.	 De	 meest	 verzochte	

voedselitems	waren	ongezonde	artikels	zoals	chocolade	of	snoep.	70	%	van	de	ondervraagde	ouders	

gaf	aan	minstens	één	voedselproduct	te	hebben	gekocht	waarnaar	het	kind	gevraagd	had.		

	

Naast	 invloed	 op	 de	 aankopen	 van	 hun	 ouders	 hebben	 jongadolescenten	 door	 middel	 van	 hun	

zakgeld	 ook	 een	 eigen	 budget	 waarmee	 ze	 aankoopbeslissingen	 kunnen	 maken	 (Jackson,	 2011;	

Vanwesenbeeck	 et	 al.,	 2015).	 Er	 zijn	 aanwijzingen	 dat	 promoties	 de	 voorkeur	 van	 kinderen	

beïnvloeden	(Goldberg	&	Gorn,	1978;	Goldberg,	Gorn	&	Gibson,	1978).	Herhaalde	blootstelling	kan	

leiden	tot	een	verhoogde	wens	voor	het	geadverteerde	product,	een	verhoogde	voorkeur	voor	het	

merk	 of	 de	 productcategorie	 en	 een	 verhoogd	 voornemen	 om	 het	 merk	 in	 de	 toekomst	 te	

consumeren	 (Gorn	 &	 Florsham,	 1985).	 Aankoopintentie	 wordt	 frequent	 gebruikt	 als	 middel	 om	
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reclame-effectiviteit	 te	meten	en	verwijst	naar	de	 intentie	of	neiging	van	 iemand	om	een	specifiek	

product	 of	 merk	 aan	 te	 kopen	 (Panic,	 Cauberghe	 &	 De	 Pelsmacker,	 2013;	 Te’eni-Harari,	 Lehman-

Wilzig	&	Lampert,	2009;	Waiguny	&	Terlutter,	2011).	De	term	vindt	zijn	oorsprong	 in	 the	 theory	of	

reasoned	action	(zie	Fishbein,	1979	voor	een	gedetailleerde	beschrijving)	die	stelt	dat	de	intentie	om	

bepaald	 gedrag	 te	 stellen	 een	 sterke	 indicator	 is	 van	 het	 toekomstige	 gedrag	 (Ajzen,	 1991).	

Verschillende	 onderzoekers	 namen	 reeds	 de	 gedragsintenties	 van	 kinderen	 in	 relatie	 tot	 reclame	

onder	 de	 loep	 (bv.	 Rifon	 et	 al.,	 2014;	 Te’eni-Harari	 et	 al.,	 2009;	Waiguny	 &	 Terlutter,	 2011).	 Het	

experiment	van	Van	Reijmersdal	(2010)	bij	meisjes	tussen	de	elf	en	zeventien	jaar	staaft	de	bewering	

dat	het	 spelen	van	een	 spel	met	merkintegratie	de	aankoopintentie	 kan	verhogen.	Andere	 studies	

bevestigen	het	effect	van	advergames	op	de	pesterintentie	(Rifon	et	al.,	2014).	Advergames	kunnen	

de	voorkeuren	van	kinderen	beïnvloeden	(Harris,	Speers,	Schwartz	&	Brownell,	2009;	Mallinckrodt	&	

Mizerski,	2007;	Dias	&	Agante,	2011).			

	

De	kritische	attitude	ten	aanzien	van	reclame	heeft	mogelijk	ook	een	invloed	op	de	bovenvermelde	

pester-	 en	 aankoopintentie	 (Vanwesenbeeck	 et	 al.,	 2015).	 Het	 eerder	 vermelde	 Elaboration	

Likelihood	 Model	 (Petty	 &	 Cacioppo,	 1986)	 stelt	 twee	 routes	 voor	 bij	 het	 verwerken	 van	 een	

boodschap.	 De	 eerste	 route	 is	 de	 systematische,	 diepgaande	 verwerking,	 terwijl	 de	 tweede	 route	

eerder	 gebaseerd	 is	 op	 associaties	 (Petty,	 Cacioppo	 &	 Schumann,	 1983).	 Geïntegreerde	

reclamevormen	zoals	advergames	leiden	vaker	tot	een	perifere	verwerking	van	de	boodschap,	omdat	

de	 commerciële	 boodschap	 moeilijk	 te	 onderscheiden	 valt	 van	 de	 media-inhoud	 (Buijzen	 et	 al.,	

2010).	Bovendien	zouden	kinderen	tot	en	met	twaalf	 jaar	volgens	Rozendaal	et	al.	(2011b)	sowieso	

voornamelijk	gebruik	maken	van	de	perifere	 route	voor	het	verwerken	van	 reclameboodschappen.	

Die	 automatische	 verwerking	 kan	 van	 belang	 zijn	 voor	 het	 uiteindelijke	 gedrag	 van	 kinderen	 na	

reclameblootstelling	 (Vanwesenbeeck	 et	 al.,	 2015).	 Een	 kritische	 reclameattitude	 kan	 automatisch	

overgedragen	worden	op	de	reclameboodschap	en	zo	de	gedragsintentie	verlagen	(Rozendaal,	Slot,	

Van	Reijmersdal	&	Buijzen,	2013).	Rozendaal	et	al.	(2013)	stellen	vast	dat	een	kritische	attitude	ten	

aanzien	 van	 reclame	 in	 sociaalnetwerkgames	 de	 merkvoorkeur	 verlaagt.	 In	 deze	 studie	 wordt	 de	

kritische	 reflectie	 van	 kinderen	 ten	 aanzien	 van	 reclame	 door	 middel	 van	 advergames	 gemeten,	

daarom	fomuleren	we	op	basis	hiervan	het	volgende	hoofdeffect:	

	

H8:	De	morele	reclamewijsheid	van	een	kind	ten	aanzien	van	reclame	in	een	advergame	is	negatief	

gerelateerd	aan	de	gedragsintenties	(aankoopintentie	en	pesterintentie).	
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4.	Prominentie	van	de	brand	placement	bij	advergames	

	

De	verwerking	van	merken	 in	advergames	wordt	ook	wel	brand	placement	genoemd.	Karrh	 (1998)	

definieert	 brand	 placement,	 beter	 bekend	 als	 product	 placement,	 als	 de	 opname	 van	 merken	 in	

media	 omwille	 van	 commerciële	 overwegingen.	 Bij	 traditionele	 reclame	 zal	 de	 primaire	

aandachtfocus	steeds	de	commerciële	boodschap	zelf	zijn.	Bij	product	placement	daarentegen	zal	de	

aandacht	eerder	gericht	zijn	op	de	entertainmentinhoud	in	plaats	van	op	de	merkboodschap	(Lee	&	

Faber,	 2007;	 Balasubramanian,	 Karrh	 &	 Patwardhan,	 2006).	 Het	 is	 bekend	 dat	 de	 plaatsing	 van	

reclame	 in	 online	 media	 een	 aantal	 voordelen	 biedt	 ten	 opzichte	 van	 traditionele	 reclamemedia,	

zoals	 	de	 integratie	van	merken	 in	de	omgeving	(McCrindle,	2006),	een	hoge	betrokkenheid	bij	het	

merk	(McCrindle,	2006;	Kinard	&	Hartman,	2013),	de	creatie	van	opbouwende	merkimago’s	(Rosado	

&	Agante,	2011),		subtiele	associaties	(Lee	&	Shen,	2009)	en	dergelijke	andere	voordelen	(Vashisht	&	

Sreejesh,	2015).		

4.1	Limited	capacity	model	of	motivated	mediated	message	processing	

Met	merkplaatsingen	 in	advergames	hopen	adverteerders	hun	merkbekendheid	te	verhogen.	 In	de	

literatuur	 bestaat	 helaas	 enige	 onduidelijkheid	 over	 wat	 het	 effect	 van	 advergames	 op	 de	

reclameverwerking	is.	De	meeste	studies	concluderen	dat	het	entertainende	aspect	van	advergames	

een	 positief	 effect	 heeft	 op	 de	merkattitude,	 de	merkherinnering	 en	 op	 de	 koopintentie.	 Volgens	

onderzoek	 van	 Adis	 en	 Jun	 (2013)	 bijvoorbeeld,	 blijkt	 dat	 hoe	 leuker	 een	 advergame	 is,	 hoe	

positiever	de	speler	ten	opzichte	van	de	advergame	staat.	Daarbij	stelt	Nicovich	(2010)	dat	wanneer	

een	speler	zich	betrokken	en	aanwezig	voelt,	de	reclameboodschap	meer	impact	heeft.		Aanhangers	

van	het	 limited	 capacity	model	 of	motivated	mediated	message	processing	 (LCMP)	 redeneren	hier	

echter	anders	over.	Lang’s	(2000)	LCMP	model	vindt	zijn	oorsprong	in	de	informatieverwerking	uit	de	

cognitieve	 psychologie	 en	 sociaalwetenschappelijk	 effectenonderzoek	 naar	 massacommunicatie.	

Mensen	 verwerken	 informatie	 via	 een	 cognitief	 systeem	 (Lang,	 2006).	 We	 beschikken	 over	 een	

gelimiteerd	 aantal	 cognitieve	 bronnen	 voor	 het	 selecteren	 en	 verwerken	 van	 informatie	 uit	 onze	

omgeving.	Het	verwerken	van	informatie	gebeurt	op	drie	manieren:	encoderen,	opslaan	en	opvragen	

(Vashist	&	Sreejesh,	2015).	Die	drie	processen	maken	gebruik	van	dezelfde	mentale	bronnen	(Lang,	

2000).	 Wanneer	 een	 individu	 verschillende	 taken	 tegelijkertijd	 moet	 uitvoeren,	 worden	 zijn	

cognitieve	bronnen	verdeeld:	er	wordt	een	capaciteit	toegewijd	aan	de	primaire	taak	en	een	deel	van	

de	 bronnen	 aan	 de	 secundaire	 taak.	 (Kahneman,	 1973;	 Lynch	 &	 Srull,	 1982).	 De	 capaciteit	 die	

gebruikt	wordt	voor	de	primaire	taak	is	niet	meer	beschikbaar	voor	de	secundaire	taak.	De	capaciteit	
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die	toegewijd	wordt	aan	de	secundaire	taak	is	de	reservecapaciteit.	Het	is	belangrijk	om	rekening	te	

houden	 met	 deze	 cognitieve	 verwerking	 bij	 onderzoek	 naar	 advergames.	 Gezien	 het	 feit	 dat	

geïntegreerde	 merken	 in	 advergames	 niet	 het	 centrale	 aandachtspunt	 vormen,	 is	 het	 voor	

adverteerders	 van	groot	belang	om	 te	weten	of	hun	merknamen	of	 logo’s	 gezien	worden	door	de	

spelers	of	niet	(Vashist	&	Sreejesh,	2015).	Ook	voor	gameontwikkelaars	is	het	cruciaal	om	te	weten	

hoe	ver	de	 limieten	van	de	menselijke	cognitieve	bronnen	 reiken.	 In	een	advergamecontext	vormt	

het	spelen	van	het	spel	de	primaire	taak	en	het	verwerken	van	reclame	in	het	spel	de	secundaire	taak	

(Grigorovici	&	Constantin,	2004).	Hoe	meer	cognitieve	capaciteit	het	spel	van	de	speler	vereist,	hoe	

minder	bronnen	vrij	zijn	voor	de	verwerking	van	commerciële	boodschappen.	Met	andere	woorden;	

bij	 het	 maken	 van	 een	 advergame	 moet	 de	 adverteerder	 zorgvuldig	 afwegen	 tussen	 het	

entertainende	aspect	en	de	moeilijkheidsgraad.	

	

De	 locatie	 van	 het	 merk	 in	 het	 spel	 is	 een	 van	 die	 factoren	 die,	 mede	 dankzij	 de	 gelimiteerde	

capaciteit	 om	 merkplaatsingen	 in	 advergames	 te	 verwerken,	 invloed	 heeft	 op	 de	 impact	 van	

advergames	op	de	merkherinnering	(Vashist	&	Sreejesh,	2015).	De	 locatie	van	het	merk	 in	het	spel	

wordt	 ook	 wel	 brand	 placement	 strength	 genoemd.	 Bhatnagar,	 Aksoy	 en	 Malkoc	 (2004,	 p.	 108)	

definiëren	brand	placement	strength	als	“het	aantal	merkvernoemingen,	visuele	en	verbale	opnames	

of	 beide,	 verschijning	 in	 de	 voor-	 of	 achtergrond,	 actueel	 gebruik	 en	 integratie	 in	 de	 context”.	

Volgens	Gupta	en	Lord	(1998,	p.48)	is	brand	placement	strength	“de	mate	waarin	de	verschijning	van	

het	merk	kenmerken	bezit	ontworpen	om	het	de	centrale	aandachtfocus	van	het	publiek	te	maken”.	

Verschillende	 onderzoekers	 gingen	 op	 zoek	 naar	 factoren	 die	 mogelijks	 de	 herinnering	 van	 en	

attitude	tegenover	een	merk	bij	brand	placement	kunnen	beïnvloeden	(Karrh,	1998;	Gupta	&	Lord,	

1998;	 Russell,	 2002).	 Een	 van	 de	 factoren	 die	 onderzocht	werd	was	 de	 prominentie	 van	 de	brand	

placement.	 Hierbij	 werd	 gekeken	 naar	 het	 verschil	 tussen	 een	 prominente	 en	 een	 subtiele	

merkplaatsing	(Gupta	&	Lord,	1998).	Gupta	en	Lord	(1998)	omschrijven	merkprominentie	als	volgt:		

	

Prominente	 plaatsingen	 zijn	 diegene	 waarbij	 het	 product	 (of	 een	 ander	 merksymbool)	

duidelijk	 zichtbaar	 gemaakt	 is	op	grond	van	de	grootte	of	de	positie	op	het	 scherm	of	 zijn	

centraliteit	tot		de	actie	in	de	scène.	Subtiele	plaatsingen	zijn	diegene	waarbij	het	merk	niet	

prominent	 getoond	 wordt	 en	 het	 met	 andere	 woorden	 dus	 klein	 in	 grootte	 is,	 een	

achtergronddetail	 buiten	 het	 centrale	 aandachtsveld,	 verwaarloosbaar	 tussen	 andere	

objecten	en	laag	in	blootstellingstijd.	(p.	49)	
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4.2	Prominente	en	subtiele	merkplaatsingen	in	advergames	

De	 positie	 of	 grootte	 van	 het	merk	 in	 het	 spel	 bepaalt	 de	 prominentie	 en	 zo	 ook	 het	 bijhorende	

effect	 (Vashist	 &	 Sreejesh,	 2015).	 In	 het	 kader	 van	 deze	 masterproef	 werd	 ervoor	 gekozen	 deze	

manipulatie	van	de	prominentie	toe	te	passen	bij	advergames.	Rekening	houdend	met	het	LCMP	is	

het	duidelijk	dat	gamers	zich	oorspronkelijk	meer	bekommeren	om	het	spelen	of	winnen	van	het	spel	

en	minder	aandacht	besteden	aan	merkplaatsingen	in	dat	spel.	Wanneer	een	gamer	een	advergame	

speelt	 met	 een	 prominente	 merkplaatsing	 vereist	 deze	 game	 minder	 extra	 cognitieve	 bronnen	

aangezien	 het	 verwerken	 van	 de	 prominente	 plaatsing	meer	 onderdeel	 uitmaakt	 van	 de	 primaire	

taak,	het	 spelen	 zelf.	De	verwerking	van	een	 subtiele	merkplaatsing	daarentegen	vereist	wel	meer	

reservecapaciteit	 omdat	 het	 geïntegreerde	 merk	 eerder	 perifeer	 dan	 centraal	 geplaatst	 wordt	

(Vashist	&	Sreejesh,	2015).	Merken	die	prominent	geplaatst	zijn	in	het	spel	kunnen	profiteren	van	de	

centrale	aandacht	en	zullen	zo	ook	dieper	verwerkt	worden	(Cauberghe	&	De	Pelsmacker,	2010).	Het	

affect	 transferm	 mechanism	 van	 Baker	 (1999)	 wordt	 vaak	 gebruikt	 om	 de	 impact	 van	

merkplaatsingen	op	merkattitudes	te	verklaren.	Dit	is	een	onbewust	mechanisme	waarbij	de	context	

van	 de	 merkplaatsing	 een	 effect	 heeft	 op	 de	 attitude-ontwikkeling	 (Cauberghe	 &	 De	 pelsmacker,	

2010).	Volgens	Russel	 (1998)	 	zal	die	associatie	tussen	merk	en	context	eerder	geactiveerd	worden	

voor	 subtiele	 dan	 voor	 prominente	 merkplaatsingen.	 Bij	 prominente	 plaatsingen	 komt	 het	

commerciële	 doel	 sterker	 naar	 voor	 en	 zoals	 bij	 het	Persuasion	 Knowledge	Model	 reeds	 uitgelegd	

werd	kan	die	kennis	over	een	overtuigingspoging	negatieve	merkattitudes	genereren.	 	Het	kan	dus	

verwacht	 worden	 dat	 een	 subtiele	 plaatsing	 tot	 een	 positievere	 merkattitude	 leidt	 dan	 een	

prominente	 plaatsing	 (Cauberghe	 &	 De	 Pelsmacker,	 2010).	 Cauberghe	 en	 de	 Pelsmacker	 (2010)	

hielden	 in	 hun	 studie	 rekening	 met	 de	 specifieke	 kenmerken	 van	 advergames	 en	 redeneren	 hier	

anders	over.	Vanwege	hun	 interactieve	aard	veroorzaken	advergames	een	 leuke	ervaring	die	nauw	

aanleunt	bij	eskapsime	(Refiana,	Mizerski	&	Murphy,	2005).	Hierdoor	 is	het	mogelijk	dat	het	affect	

transfer	mechanism	voorkomt	bij	zowel	een	subtiele	als	een	prominente	plaatsing.	Bijgevolg	wordt	

volgende	hypothese	opgesteld	om	dit	hoofdeffect	te	verwoorden:	

	

H9:	Er	 is	geen	verschil	 in	merkattitude	tussen	een	prominente	en	een	subtiele	merkplaatsing	 in	een	

advergame.	

	

Van	 Reijmersdal	 et	 al.	 (2012)	 onderzochten	 de	 impact	 van	merkprominentie	 op	 de	 cognitieve	 en	

affectieve	 reacties	 van	 kinderen	 bij	 advergames	 en	 kwamen	 tot	 een	 gelijkaardige	 conclusie.	

Merkprominentie	 had	 een	 positief	 effect	 op	 de	 merkherinnering	 en	 merkherkenning	 van	 het	

geadverteerde	merk.	Prominentie	had	daarentegen	wel	geen	invloed	op	de	kinderen	hun	affectieve	
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reactie	op	het	spel	of	het	merk.	Dit	omdat	jonge	kinderen	wellicht	nog	niet	beschikken	over	de	juiste	

socio-cognitieve	en	informatieverwerkingsvaardigheden	om	kritisch	om	te	gaan	met	reclame	(Moses	

&	 Baldwin,	 2005;	 Rozendaal,	 Buijzen	 &	 Valkenburg,	 2011a;	 Van	 Reijmersdal	 et	 al.,	 2012).	 Deze	

beperkte	kritische	vaardigheden	kunnen	verder	belemmerd	zijn	geweest	door	de	entertainende	aard	

van	 advergames.	 Zelfs	 een	 prominente	 plaatsing	 wordt	 geïntegreerd	 in	 een	 entertainende	

spelcontext	 waardoor	 kinderen	 hun	 rationele	 en	 kritische	 gedachten	 overstelpt	 worden.	 Het	

hoofdeffect	van	prominentie	op	morele	reclamewijsheid	koppelen	we	aan	volgende	hypothese:	

	

H10:	 Er	 is	 geen	 verschil	 in	 morele	 reclamewijsheid	 tussen	 een	 prominente	 en	 een	 subtiele	

merkplaatsing	in	een	advergame.	
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5.	De	mediërende	rol	van	morele	reclamewijsheid	en	de	modererende	rol	van	

algemene	attitude	tegenover	reclame	

	

De	Jans	et	al.	(2016)	bewijzen	in	hun	onderzoek	dat	jongere	kinderen	(7-12	jaar)	een	laag	niveau	van	

morele	 reclamewijsheid	 vertonen	 ten	 opzichte	 van	 nieuwe	 reclamevormen.	 Eerdere	 studies	

bevestigen	 dit	 en	 tonen	 aan	 dat	 nieuwe	 reclameformats	 erin	 slagen	 positievere	merkattitudes	 en	

aankoopintenties	 te	 genereren	 dan	 traditionele	 reclame	 (Hudders,	 Cauberghe,	 Panic	 &	 De	 Vos,	

2015).	 Dit	 kan	 te	 wijten	 zijn	 aan	 het	 feit	 dat	 kinderen	 het	 commercieel	 karakter	 van	 die	 nieuwe	

formats	niet	 volledig	 vatten,	wat	op	 zijn	beurt	 leidt	 tot	minder	 irritatie	of	bescherming	 tegen	 zo’n	

reclame	 (Hudders	 et	 al.	 2015).	 Omdat	 het	 reeds	 bewezen	 is	 dat	 nieuwe	 reclameformats	 zoals	

advergames	 leiden	tot	minder	 irritatie	of	afwering,	en	zo	dus	een	 lagere	 (morele)	 reclamewijsheid,	

kunnen	we	ervan	uitgaan	dat	de	morele	reclamewijsheid	van	kinderen	in	ons	experiment	een	rol	zal	

spelen	 in	de	relatie	 tussen	de	kenmerken	van	het	 format	en	de	 reclame-effectiviteit.	De	Jans	et	al.	

(2016)	 vonden	 in	 hun	 studie	 over	 reclamewijsheid	 bij	 zeven-	 tot	 twaalfjarigen	 een	mediatie-effect	

van	 morele	 reclamewijsheid	 op	 de	 relatie	 tussen	 het	 reclameformat	 en	 de	 reclame-effectiviteit.	

Aangezien	 het	 fenomeen	 reclamewijsheid	 vaak	 omschreven	 wordt	 als	 een	 soort	 van	

afweermechanisme	 dat	 kinderen,	 eens	 ze	 de	 nodige	 vaardigheden	 ontwikkeld	 hebben,	 ook	 actief	

gaan	 toepassen	 bij	 de	 verwerking	 van	 reclameboodschappen	 (Livingstone	 &	 Helsper,	 2006),	

verwachten	we	een	mediërende	rol	van	de	morele	reclamewijsheid	op	het	effect	van	de	condities	op	

de	reclame-effectiviteit	 (hier:	merkattitude	en	gedragsintenties).	Bijgevolg	 formuleren	we	volgende	

mediatie-effecten:	

	

H11:	 Het	 effect	 van	 de	 prominentie	 op	 a)	 de	 merkattitude	 	 en	 b)	 de	 gedragsintenties	 wordt	

gemedieerd	door	de	morele	reclamewijsheid.		

	

H12:	 het	 effect	 van	 de	 persoonsgegevens	 op	 a)	 de	merkattitude	 	 en	 b)	 de	 gedragsintenties	wordt	

gemedieerd	door	de	morele	reclamewijsheid.	

	

De	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 kwam	 reeds	 eerder	 in	 deze	 studie	 aan	 bod	 als	 een	

antecedent	 van	de	merkattitude.	De	 algemene	affectieve	 reactie	die	mensen	hebben	 ten	opzichte	

van	 reclame	 zou	 een	 goede	 voorspeller	 zijn	 van	 hun	 attitude	 ten	 opzichte	 van	 het	 geïntegreerde	

merk	in	de	reclame	(Lutz,	MacKenzie	&	Belch,	1983).	Eerder	formuleerden	we	reeds	de	effecten	die	

de	 condities	 zouden	hebben	op	de	morele	 reclamewijsheid	 en	 in	 voorgaande	hypothesen	ook	het	
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mediatie-effect	van	de	morele	reclamewijsheid	op	de	relatie	tussen	de	condities	en	de	merkattitude	

of	gedragsintenties.	Bijkomend	wil	dit	onderzoek	nagaan	of	het	effect	van	de	condities	op	de	morele	

reclamewijsheid	afhangt	van	en	dus	gemodereerd	wordt	door	iemands	algemene	attitude	tegenover	

reclame,	 en	 de	 uiteindelijke	 invloed	 daarvan	 op	 de	 merkattitude	 en	 gedragsintenties.	 Volgende	

hypothesen	worden	onderzocht:	

	

H13a:	De	mediatie	van	morele	reclamewijsheid	op	het	effect	van	prominentie	op	merkattitude	wordt	

gemodereerd	door	de	algemene	attitude	tegenover	reclame.	

	

H13b:	 De	mediatie	 van	morele	 reclamewijsheid	 op	 het	 effect	 van	 prominentie	 op	 gedragsintenties	

wordt	gemodereerd	door	de	algemene	attitude	tegenover	reclame	

	

H14a:	De	mediatie	van	morele	reclamewijsheid	op	het	effect	van	persoonsgegevens	op	merkattitude	

wordt	gemodereerd	door	de	algemene	attitude	tegenover	reclame.	

	

H14b:	 De	 mediatie	 van	 morele	 reclamewijsheid	 op	 het	 effect	 van	 persoonsgegevens	 op	

gedragsintenties	wordt	gemodereerd	door	de	algemene	attitude	tegenover	reclame.	
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6.	Conclusie		

	

Zowel	 het	 mediagebruik	 van	 en	 het	 aantal	 advertenties	 gericht	 op	 kinderen	 blijft	 voortdurend	

stijgen.	Reclame	is	prominent	aanwezig,	zelfs	in	het	leven	van	de	allerjongsten.	Online	of	offline,	er	is	

geen	ontsnappen	aan.	Tal	van	nieuwe	reclamevormen	proberen	de	traditionele	overtuigingsroute	te	

omzeilen	 en	 via	 alternatieve	wegen	 in	 het	 hoofd	 van	 de	 jonge	 consument	 te	 dringen.	 De	 nieuwe	

formats	 slagen	 er	 uitstekend	 in	 de	 reclameboodschap	 te	 verbergen	 en	 de	werkelijke	 bedoelingen	

ervan	 te	verdoezelen.	Om	die	 reclame	op	een	kritische	manier	 te	kunnen	verwerken	 is	 tevens	een	

stevige	portie	reclamewijsheid	nodig.	Bij	kinderen	is	deze	nog	volop	in	ontwikkeling,	waardoor	ze	een	

kwetsbare	doelgroep	vormen.	Daar	waar	kinderen	als	benadeeld	gezien	worden,	voelen	vele	partijen	

zich	geroepen	om	voor	hen	op	te	komen.	Via	bijvoorbeeld	reclame-educatie	wil	men	kinderen	helpen	

zich	 te	 wapenen	 tegen	 mogelijks	 ongewenste	 reclame-effecten	 zoals	 materialisme	 of	 zeurgedrag.	

Recente	 inzichten	 in	 het	 fenomeen	 reclamewijsheid	 benadrukken	 dat	 niet	 enkel	 de	 cognitieve	 en	

affectieve,	maar	ook	de	morele	dimensie	 van	 reclamewijsheid	 in	 rekening	 gebracht	moet	worden.	

Kinderen	spelen	graag	spelletjes	en	zien	hier	niet	snel	kwaad	in.	Aan	de	hand	van	het	experiment	in	

deze	 studie	 willen	 we	 te	 weten	 komen	 hoe	 kinderen	 advergames	 beoordelen	 naargelang	 de	

manipulatie	van	twee	aspecten,	prominentie	en	het	vragen	van	persoonsgegevens,	die	ervoor	zorgen	

dat	het	commerciële	doel	van	de	spelletjes	net	meer	of	minder	sterk	naar	voren	treedt.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
	

	
	

	

34	

	

	

	

	
	
	

		

				DEEL	2:		

					EMPIRISCH	LUIK	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
	

	
	

	

35	

1.	Inleiding	

	

In	het	theoretisch	luik	is	er	aan	de	hand	van	een	literatuurstudie	meer	inzicht	verworven	in	het	effect	

van	merkprominentie	en	het	verzamelen	van	persoonsgegevens	bij	advergames.	Hieruit	is	gebleken	

dat,	 ondanks	 het	 grote	 aantal	 studies	 naar	 reclamewijsheid	 bij	 kinderen,	 er	 weinig	 academische	

belangstelling	 is	 voor	 de	morele	 dimensie	 van	 die	 term.	 Tot	 nu	 toe	 is	 er	 weinig	 geweten	 en	 veel	

onenigheid	 over	 welke	morele	 beoordelingsstrategieën	 kinderen	 zouden	 kunnen	 toepassen	 bij	 de	

verwerking	 van	 advergames.	 Het	 is	 daarom	 belangrijk	 om	 de	 bevindingen	 uit	 het	 theoretisch	 luik	

dieper	 uit	 te	 spitten.	 Met	 dit	 experimenteel	 onderzoek	 willen	 we	 nagaan	 welke	 impact	 de	

veranderende	 kenmerken	 van	 advergames	 hebben	 op	 de	 reclame-effecten.	 Gaan	 kinderen	 de	

reclamevorm	 kritischer	 beoordelen	 als	 het	 duidelijk	 is	 dat	 het	 spelletje	 een	 bepaald	 merk	 wil	

promoten?	 En	 wat	 als	 dat	 spelletje	 hun	 persoonlijke	 informatie	 wil?	 Verandert	 de	 reclametactiek	

daarbovenop	iets	aan	hun	merkattitude	of	wil	om	het	product	aan	te	schaffen?	De	doelstelling	van	

dit	onderzoek	 is	om	aan	de	hand	van	een	experiment	na	 te	gaan	 in	welke	mate	kinderen	verblind	

worden	 door	 het	 entertainmentgehalte	 van	 advergames.	 In	 het	 empirisch	 luik	 wordt	 de	

onderzoeksmethode	toegelicht	en	getracht	een	antwoord	te	fomuleren	op	de	centrale	vraag:		

	

Wat	is	de	impact	van	de	merkprominentie	en	het	verzamelen	van	persoonsgegevens	in	advergames	

op	 de	morele	 reclamewijsheid,	merkattitude	 en	 gedragsintenties	 van	 kinderen	 ten	 aanzien	 van	 dit	

format?	

	

Om	 te	 beginnen	 wordt	 de	 onderzoeksopzet	 uiteengezet.	 Daarna	 bespreken	 we	 het	 gebruikte	

stimulusmateriaal	 en	 staan	 we	 stil	 bij	 de	 pretest.	 Vervolgens	 worden	 de	 participanten	 en	 de	

procedure	uitvoerig	besproken	om	daarna	het	eerste	deel	van	dit	tweede	luik	af	te	sluiten	met	een	

korte	uiteenzetting	van	de	gehanteerde	meetschalen.	In	het	tweede	deel	van	dit	luik	bespreken	we	

de	resultaten	aan	de	hand	van	de	gevonden	effecten	en	visuele	voorstellingen.	Daarna	wordt	in	de	

discussie	 en	 conclusie	 met	 een	 kritische	 blik	 teruggekeken	 op	 het	 experiment	 en	 de	 daaruit	

voortgekomen	resultaten.	Hierbij	worden	zowel	de	beperkingen	van	het	onderzoek	aangehaald	als	

suggesties	voor	verder	onderzoek	en	implicaties	geformuleerd.		
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2.	Methode	

2.1	Onderzoeksdesign	

Om	de	hypotheses	 te	 toetsen	 en	 vervolgens	 de	 centrale	 onderzoeksvraag	 te	 beantwoorden,	werd	

een	 beroep	 gedaan	 op	 kwantitatief	 onderzoek.	 De	 steekproef	 werd	 aan	 een	 klein	 experiment	

onderworpen,	gevolgd	door	een	 follow-up	survey.	Uit	de	 literatuur	kwam	dit	onderzoekstype	vaak	

naar	voren.	 In	heel	wat	voorgaande	studies	werden	kinderen	aan	een	experiment	onderworpen	bij	

het	 spelen	 van	 een	 advergame	 in	 de	 computerklas.	 Van	 Reijmersdal	 et	 al.	 (2012)	 bijvoorbeeld	

werkten	een	experiment	uit	bij	105	kinderen	van	zeven	tot	twaalf	jaar.	Hun	experiment	vond	plaats	

in	het	computerlokaal	van	de	school.	Ook	Soontae	en	stern	 (2011)	voerden	een	experiment	uit	bij	

112	kinderen	van	acht	tot	elf	 jaar	om	het	effect	van	advertising	breaks	 te	meten	op	de	 impact	van	

advergames.	Cauberghe	et	 al.	 (2012)	 kozen	eveneens	 voor	een	 survey	om	de	 reclamewijsheid	 van	

jongeren	 ten	aanzien	 van	 vijf	 reclamevormen	 te	 testen.	 Telkens	opnieuw	werden	de	participanten	

gevraagd	een	advergame	te	spelen	en	daarna	enkele	vragen	te	beantwoorden.		

	

Deze	studie	werd	ontworpen	volgens	een	2	(subtiel	vs.	prominent)	x	2	(geen	persoonsgegevens	vs.	

wel	 persoonsgegevens)	 between-subjects	 design	 (zie	 tabel	 1).	 Elk	 van	 de	 deelnemers	 werd	

blootgesteld	aan	slechts	één	conditie.	Hierbij	werd	ervoor	gezorgd	dat	de	respondenten	willekeurig	

toegewezen	werden	aan	een	van	de	vier	verschillende	condities.		

	

Tabel	1	2	x	2	between-subjects	design	
	 	 																		Prominentie	

Subtiel																															Prominent	

	 Ja	 Conditie	1	 Conditie	2	

Persoonsgegevens	

	

	

Nee	

	

Conditie	4	

	

Conditie	3	

	

Een	 tijdsplanning	 vormt	 een	 belangrijk	 onderdeel	 binnen	 een	 onderzoek.	 Daarom	 werd	

onderstaande	planning	opgesteld	voor	het	verloop	van	het	onderzoek	(zie	tabel	2).	
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Tabel	2	Tijdsplanning		masterproef	

Oktober	2016	 November	2016	 December	2016	 Januari	2017	

- Probleemstelling	

en	methode	

	

- Ontwikkelen	

advergames	

- Opmaken	van	het	

onderzoeksdesign	

- Opmaken	van	de	

vragenlijst	

	

- Ontwikkelen	

van	de	

advergames	

- Examens	

- Ontwikkelen	van	

de	advergames	

- Examens	

Februari	2017	 Maart	2017	 April	2017	 Mei	2017	

- Uitvoeren	van	

de	pretest	

- Analyseren	en	

rapporteren	van	

de	pretest	

- Uitvoeren	van	het	

experiment	

- Data	van	het	

experiment	

analyseren	

- Data	van	het	

experiment	

analyseren	en	

rapporteren	

- Discussie	en	

conclusie	

uitschrijven	

- Nalezen	en	

opmaak	van	de	

masterproef	

- Deadline:	18	mei	

	

2.2	Stimulusmateriaal	

Alle	gegevens	werden	verzameld	via	een	papieren	vragenlijst	(zie	bijlage	4)	en	later	verwerkt	met	het	

statistisch	 softwareprogramma	SPSS	Statistics	24.	Als	advergame	werd	gekozen	voor	een	bestaand	

spel	 van	 het	 merk	 Nesquik	 aangezien	 het	 spel	 makkelijk	 te	 besturen	 was	 en	 elk	 kind	 het	 merk	

Nesquik	 kent.	De	bedoeling	 van	het	 spel	was	om	het	 konijn	 van	Nesquik	 tot	 aan	 zijn	 geliefde	 glas	

chocomelk	 te	 krijgen.	 Onderweg	 komt	 de	 speler	 heel	 wat	 obstakels	 tegen	 die	 verwijderd	 kunnen	

worden	 door	 erop	 te	 klikken	 of	 ze	 te	 verplaatsen.	 Het	 spel	 kent	 acht	 levels,	 maar	 voor	 het	

experiment	mochten	 de	 kinderen	 vanuit	 praktisch	 opzicht	 en	wegens	 tijdsgebrek	maar	 spelen	 tot	

level	drie.	Vanaf	level	vier	werd	het	spel	te	moeilijk.			

	

Om	de	prominentie	te	manipuleren	werd	de	oorspronkelijke	advergame	door	een	professionele	IT-er	

aangepast	met	als	doel	het	merk	Nesquik	net	meer	of	minder	zichtbaar	te	maken.	Uiteindelijk	werd	

zo	 een	 subtiele	 en	 een	 prominente	 versie	 van	 het	 spel	 bekomen.	 In	 bijlage	 1	 zijn	 van	 beide	

spelversies	 enkele	 screenshots	 te	 vinden.	 In	 de	 subtiele	 versie	 verschijnt	 het	merklogo	 statisch	 en	

slechts	 eenmaal	 in	 het	 klein	 op	 de	 achtergrond.	 Het	 kleine	 logo	 blijft	 gedurende	 heel	 de	 game	 in	
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beeld.	 In	 de	 prominente	 versie	 verschijnt	 het	 merklogo	 ook	 statisch	 maar	 meer	 dan	 eenmaal	 en	

groter	 op	 de	 achtergrond.	 De	 drie	 grote	 logo’s	 blijven	 gedurende	 heel	 de	 game	 in	 beeld.	Om	 het	

vragen	 van	 de	 persoonsgegevens	 te	 kunnen	manipuleren	werd	 in	 alle	 condities	 gewerkt	met	 een	

webpagina	 die	 de	 onderzoeker	 zelf	 ontworpen	 had	 aan	 de	 hand	 van	 het	 programma	Wix.	 Dit	 om	

maximale	controle	over	het	experiment	te	kunnen	uitoefenen.	Voor	elke	nieuwe	conditie	werd	een	

andere	 webpagina	 aangemaakt.	 De	 vier	 ontwikkelde	 webpagina’s	 (zie	 bijlage	 2)	 kwamen	 overeen	

met	de	vier	verschillende	condities	en	zagen	er	als	volgt	uit:	

	

Conditie	1	is	de	conditie	met	subtiele	merkplaatsing	waarbij	persoonsgegevens	gevraagd	worden.	De	

webpagina	start	met	een	groot	geel	scherm	en	de	respondent	wordt	gevraagd	om	eerst	naam	en	e-

mailadres	 in	 te	 vullen	 alvorens	 via	 de	 blauwe	 knop	 naar	 het	 spel	 te	 gaan.	 Na	 het	 invullen	 en	

verzenden	van	de	gegevens	kan	de	blauwe	knop	aangeklikt	worden	om	door	te	gaan	naar	het	spel.	

Na	het	aanklikken	van	de	knop	laadt	een	nieuwe	pagina	waarop	de	subtiele	versie	van	de	advergame	

verschijnt.	Conditie	1	valt	online	te	bezichtigen	op:	https://margotdhoore.wixsite.com/masterproef-

s-mp.	

	

Conditie	 2	 is	 de	 conditie	 met	 prominente	 merkplaatsing	 waarbij	 persoonsgegevens	 gevraagd	

worden.	De	webpagina	start	met	een	groot	geel	scherm	en	de	respondent	wordt	gevraagd	om	eerst	

naam	en	e-mailadres	in	te	vullen	alvorens	via	de	blauwe	knop	naar	het	spel	te	gaan.	Na	het	invullen	

en	 verzenden	 van	de	 gegevens	 kan	 de	 blauwe	 knop	 aangeklikt	worden	om	door	 te	 gaan	naar	 het	

spel.	 Opnieuw	 laadt	 hier	 een	 nieuwe	 pagina	 waarop	 de	 prominente	 versie	 van	 de	 advergame	

verschijnt.	Conditie	2	valt	online	te	bezichtigen	op:	https://margotdhoore.wixsite.com/masterproef-

p-mp.	

	

Conditie	 3	 is	 de	 conditie	met	 prominente	merkplaatsing	waarbij	 geen	 persoonsgegevens	 gevraagd	

worden.	De	webpagina	 start	met	een	groot	 geel	 scherm	met	daarop	een	blauwe	knop	die	 tot	het	

spel	leidt.	Na	het	aanklikken	van	de	knop	laadt	een	nieuwe	pagina	waarop	de	prominente	versie	van	

de	advergame	gespeeld	kan	worden.	Conditie	3	valt	online	te	bezichtigen	op:	https://margotdhoore.

wixsite.com/masterproef-p-zp.	

	

Conditie	 4	 is	 de	 conditie	 met	 subtiele	 merkplaatsing	 waarbij	 geen	 persoonsgegevens	 gevraagd	

worden.	De	webpagina	 start	met	een	groot	 geel	 scherm	met	daarop	een	blauwe	knop	die	 tot	het	

spel	 leidt.	 Opnieuw	 laadt	 hier	 een	 nieuwe	 pagina	 waarop	 de	 subtiele	 versie	 van	 de	 advergame	
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gespeeld	kan	worden.	Conditie	4	valt	online	te	bezichtigen	op:	https://margotdhoore.wixsite.com/	

masterproef-s-zp.	

2.2.1	Pretest	

Een	within-subjects	pretest,	met	behulp	van	een	vragenlijst	 (zie	bijlage	3),	werd	afgenomen	om	de	

manipulaties	vooraf	te	testen	en	om	de	keuzes	van	het	eigenlijke	experiment	te	onderbouwen	en	te	

rechtvaardigen.	Om	na	 te	gaan	of	het	gekozen	stimulusmateriaal	geschikt	was	voor	dit	onderzoek,	

werd	de	pretest	(N=16)	uitgevoerd	bij	kinderen	uit	het	vijfde	leerjaar	(Mleeftijd	=	10.44,	SD	=	0.51)	van	

de	Basisschool	Immaculata	op	24	februari	2017.	De	steekproef	voor	de	pretest	bestond	uit	evenveel	

jongens	 (N=8)	als	meisjes	 (N=8).	De	verzamelde	gegevens	werden	verwerkt	met	SPSS	Statistics	24.	

Het	algemeen	geldende	significantieniveau	van	de	statistische	analyses	bedroeg	5	%.	

	

In	 de	 pilotstudie	 werd	 specifiek	 nagegaan	 of	 de	 merkprominentie	 van	 het	 merk	 Nesquik	 correct	

gemanipuleerd	 was	 in	 de	 aangepaste	 advergames.	 De	 onderzoeker	 koos	 er	 bewust	 voor	 om	 de	

respondenten	uit	de	pretest	aan	slechts	twee	in	plaats	van	vier	condities	te	onderwerpen,	namelijk	

de	prominente	 conditie	met	persoonsgegevens	en	de	 subtiele	 conditie	met	persoonsgegevens.	Dit	

simpelweg	omdat	het	niet	erg	veel	nut	had	om	de	manipulatie	van	de	persoonsgegevens	te	testen,	

gezien	 deze	 variabele	 niet	 echt	 gemanipuleerd	 werd	 maar	 gewoon	 aan-	 of	 afwezig	 was.	 Daarom	

werd	er	voor	gekozen	om	de	condities	waarin	persoonsgegevens	gevraagd	worden	te	gebruiken	en	

hier	eenvoudigweg	na	te	gaan	hoe	vlot	het	invullen	van	die	gegevens	verliep.	De	pretest	vond	plaats	

in	het	computerlokaal	van	de	school	waar	elke	respondent	plaatsnam	aan	een	eigen	computer.	Na	

een	korte	inleiding	door	de	onderzoeker	mochten	de	kinderen	de	vragenlijst	openslaan	en	de	eerste	

helft	 ervan	 invullen.	 De	 vragenlijst	 startte	 met	 enkele	 screenshots	 van	 beide	 versies	 van	 de	

advergame,	telkens	gevolgd	door	de	vraag	“In	welke	mate	vind	jij	dat	het	logo	van	het	merk	Nesquik	

prominent	 geplaatst	was	 in	 het	 spel?	Om	 volgorde-effecten	 te	 vermijden,	werden	 er	 twee	 versies	

van	de	vragenlijst	opgesteld.	Waarbij	de	ene	versie	begon	met	screenshots	van	de	subtiele	versie	van	

de	 advergame,	 begon	 de	 andere	 versie	 met	 screenshots	 van	 de	 prominente	 versie.	 De	

merkprominentie	 werd	 gemeten	 aan	 de	 hand	 van	 een	 vijfpunten	 semantische	 differentiaal	 die	

overgenomen	werd	uit	de	 studie	van	Vashisht	&	Royne	 (2016).	De	antwoordmogelijkheden	gingen	

van	(1)	heel	subtiel	geplaatst	tot	(5)	heel	prominent	geplaatst.		

	

Op	basis	van	een	Wilcoxon	rangtekentoets	(zie	bijlage	1	op	de	USB-stick)	werd	gecontroleerd	of	het	

verschil	 tussen	 de	 condities	 significant	was.	 Ondanks	 dat	 de	 beide	 variabelen	Prom_bij_subtiel	 en	

Prom_bij_prominent	van	metrisch	niveau	waren,	konden	we	geen	gebruik	maken	van	een	gepaarde	

t-toets	aangezien	de	variabelen	allebei	geen	normale	verdeling	kenden	(zie	bijlage	1	op	de	USB-stick).	
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Wanneer	niet	aan	de	assumptie	van	een	normale	verdeling	van	de	populatie	wordt	gedaan	bij	een	

parametrische	test,	moet	men	kiezen	voor	de	nonparametrische	variant.	De	populatie	van	de	pretest	

bestond	 uit	minder	 dan	 dertig	 observaties	waardoor	 de	 centrale	 limietstelling	 niet	 van	 toepassing	

was.	Met	de	Wilcoxon	rangtekentoets	wordt	gekeken	of	twee	gerelateerde	steekproeven	(dezelfde	

respondenten	ondervraagd)	dezelfde	mediaan	en	verdeling	hebben.	In	het	kader	van	dit	onderzoek	

werd	 voor	 de	 pretest	 dus	 gekeken	 of	 de	 twee	 gerelateerde	 steekproeven	 (de	 respondenten	 die	

zowel	 de	 subtiele	 als	 de	 prominentie	 versie	 van	 het	 spel	 beoordeelden	 op	 merkprominentie)	

dezelfde	verdeling	hadden.	Aangezien	p	<	.001,	is	het	verschil	significant	en	wordt	de	nulhypothese,	

die	 stelde	 dat	 er	 geen	 verschil	 was,	 verworpen.	 De	 subtiele	 en	 de	 prominentie	 versie	 van	 de	

advergame	verschillen	significant	van	elkaar	en	werden	dus	correct	gemanipuleerd.		

	

Na	 het	 beoordelen	 van	 de	 schermafbeeldingen	 mochten	 de	 respondenten	 online	 de	 advergame	

spelen,	 om	daarna	het	 vervolg	 van	de	 vragenlijst	 in	 te	 vullen.	 Er	werd	bovendien	 gevraagd	om	de	

vragen	aandachtig	te	lezen,	deze	zo	eerlijk	mogelijk	te	beantwoorden	en	benadrukt	dat	er	geen	juiste	

of	 foute	 antwoorden	waren.	 De	 respondenten	 kregen	 de	 garantie	 dat	 de	 gegevens	 uitsluitend	 en	

anoniem	verwerkt	 zouden	worden	 in	het	 kader	 van	het	 onderzoek.	 In	 tegenstelling	 tot	 het	 spelen	

van	de	advergame	werd	er	bij	het	beantwoorden	van	de	vragenlijst	geen	tijdslimiet	opgesteld.	Dit	om	

de	 kinderen	 niet	 op	 te	 jagen	 en	 hen	 aan	 te	moedigen	 om	 zorgvuldig	 over	 hun	 antwoorden	 na	 te	

denken.	In	de	pilotstudie	werden	buiten	de	prominentie	nog	vier	andere	concepten	gemeten.	Om	de	

gameattitude	te	meten	werd	de	zevenpunten,	4-item	bipolaire	schaal	van	Holbrook	en	Batra	(1987)	

gebruikt.	 De	 schaal	 werd	 aangepast	 zodat	 alle	 gebruikte	 concepten	 in	 de	 pretest	 op	 vijf	 punten	

gemeten	werden.	Deze	schaal	blijkt	zeer	betrouwbaar	te	zijn	(α	=	.93).	Merkattitude	werd	gemeten	

aan	de	hand	van	een	vijfpunten,	4-item	schaal	gebaseerd	op	de	bestaande	schalen	van	MacKenzie,	

Lutz	&	Belch	(1986).	Ook	deze	schaal	bleek	betrouwbaar	(α	=	.91).	Aangezien	de	algemene	attitude	

ten	opzichte	van	reclame	als	een	belangrijke	antecedent	van	de	merkattitude	beschouwd	wordt,	en	

we	verwachten	dat	deze	ook	gerelateerd	 is	aan	de	morele	 reclamewijsheid,	werd	het	concept	ook	

meegenomen	 in	 de	 meting.	 De	 algemene	 attitude	 ten	 opzichte	 van	 reclame	 werd	 bevraagd	 met	

behulp	 van	 een	 vijfpunten,	 3-item	 semantische	 differentiaal	 (Muehling,	 1987).	 Opnieuw	 was	 de	

interne	 consistentie	 van	 de	 items	 in	 orde	 (α	 =	 .88).	 De	 morele	 reclamewijsheid	 tenslotte	 werd	

afgeleid	van	Rozendaal	et	al.	(2014)	en	Campbell	(1999)	(perceived	fairness).	Een	hogere	score	op	de	

vijfpunten,	 3-item	 semantische	 differentiaal	 wijst	 op	 een	 hogere	 afkeuring	 en	 een	meer	 kritische,	

sceptische	attitude	tegenover	de	reclamevorm.	Ook	deze	schaal	bleek	betrouwbaar	(α	=	.85).	Na	het	

verwerken	van	de	data	uit	de	pretest	bleek	dat	heel	wat	respondenten	bij	de	vijfpuntenschalen	vaak	

de	 middelste	 optie	 gekozen	 hadden.	 Om	 die	 reden	 opteerde	 de	 onderzoeker	 ervoor	 om	 alle	
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vijfpuntenschalen	 aan	 te	 passen	 naar	 slechts	 vier	 antwoordopties,	 om	 die	 vertekening	 bij	 het	

hoofdonderzoek	te	vermijden.	Vandaar	dat	dezelfde	concepten	in	de	pretest	en	het	hoofdonderzoek	

op	een	verschillende	puntenschaal	gemeten	zijn.		

2.3	Procedure	&	participanten	

In	 totaal	 namen	 er	 131	 respondenten	 deel	 aan	 deze	 empirische	 studie	 die	 ad	 random	 aan	 een	

conditie	toegewezen	werden.	Er	werd	een	minimum	van	dertig	respondenten	per	conditie	voorzien.	

De	 steekproef	 bestond	uit	 43,5	%	 jongens	 en	 56,5	%	meisjes,	 proportioneel	 verdeeld	 over	 de	 vier	

condities.	Het	 feit	dat	de	steekproef	uit	meer	meisjes	dan	 jongens	bestond,	 is	uitsluitend	te	wijten	

aan	 het	 feit	 dat	 er	 in	 de	 geselecteerde	 klassen	 toevallig	 meer	 meisjes	 dan	 jongens	 zaten.	 De	

respondenten	werden	als	volgt	over	de	condities	verdeeld:	

	

Tabel	3	Verdeling	respondenten	over	de	condities	

	 Frequentie	 Percentage	

Conditie	1	 33	 25,2	%	

Conditie	2	

Conditie	3	

Conditie	4	

Totaal	

32	

34	

32	

131	

24,4	%	

26	%	

24,4	%		

100	%	

	

De	 kinderen	 waren	 tussen	 de	 10	 en	 12	 jaar	 oud	 (M=	 10.99,	 SD=	 .70).	Meer	 dan	 de	 helft	 van	 de	

respondenten	had	de	gemiddelde	leeftijd	van	11	jaar	(51,1	%).	Uit	de	studie	van	Opree	en	Rozendaal	

(2015)	 bleek	 dat	 kinderen	 tussen	 10	 en	 12	 jaar	 beter	 in	 staat	 zijn	 om	 reclame	 van	 redactionele	

content	te	onderscheiden	dan	kinderen	tussen	8	en	10	 jaar.	Hun	studie	demonstreerde	ook	dat	de	

attitudinale	reclamewijsheid	van	kinderen	zoals	beschreven	 in	de	 literatuurstudie,	significant	hoger	

lag	bij	kinderen	uit	het	zesde	leerjaar	(11-12	jaar).	Die	reclamewijsheid	stijgt	dus	met	de	leeftijd	en	zo	

hebben	11-	en	12-jarigen	meer	kritische	attitudes	dan	jongere	kinderen.	Ook	het	weerstand	bieden	

aan	 reclame	was	meer	 ingeburgerd	 bij	 deze	 leeftijdsgroep	 (Opree	&	 Rozendaal,	 2015).	 Aangezien	

deze	studie	de	nadruk	legt	op	de	kritische	attitude	van	kinderen	tegenover	advergames	werd	ervoor	

gekozen	om	 te	werken	met	 kinderen	 vanaf	 10	 jaar	 en	 niet	 jonger.	Drie	 verschillende	basisscholen	

namen	 deel	 aan	 het	 onderzoek,	waarvan	 één	 school	 gebruikt	werd	 voor	 de	 pretest	 en	 de	 andere	

twee	scholen	voor	het	hoofdonderzoek.	De	basisscholen	bevonden	zich	 in	Sint-Michiels,	Varsenare	

en	Brugge.	Voor	de	pretest	werd	het	experiment	afgenomen	bij	een	klas	uit	het	vijfde	leerjaar	van	de	

basisschool	 Immaculata	 in	Sint-Michiels.	Het	hoofdonderzoek	werd	afgenomen	bij	 twee	klassen	uit	
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het	zesde	 leerjaar	van	de	basisschool	De	Wassenaard	 in	Varsenare	en	vier	klassen	uit	het	vijfde	en	

zesde	leerjaar	van	de	basisschool	Christus-Koning	in	Brugge.			

	

We	gingen	op	zoek	naar	scholen	die	over	de	benodigde	infrastructuur	beschikten	om	het	onderzoek	

uit	te	voeren.	Uiteindelijk	werden	scholen	geselecteerd	die	een	apart	computerlokaal	met	vaste	pc’s	

hadden.	Oorspronkelijk	werd	er	een	aanvraag	tot	onderzoek	verstuurd	naar	acht	scholen,	waarvan	er	

drie	toehapten.	Toelating	om	het	onderzoek	uit	te	voeren	werd	eerst	verkregen	via	de	directie	van	

de	betrokken	scholen.	Zij	zorgden	ervoor	dat	de	aanvraag	tot	deelname	bij	de	leerkrachten	terecht	

kwam	en	deze	mochten	dan	zelf	beslissen	wie	interesse	had	tot	deelnemen.	Na	het	vastleggen	van	

de	 momenten	 voor	 data-afname	 kregen	 alle	 kinderen	 een	 toelatingsbrief	 mee	 naar	 huis.	 De	

bedoeling	was	dat	ouders	die	liever	niet	hadden	dat	hun	kind	deelnam,	een	brief	terugstuurden.	Zo	

werd	er	 gewerkt	met	een	passieve	 consent	wat	normaal	 leidt	 tot	 een	hogere	 toestemmingsgraad.	

Enkel	kinderen	die	toestemming	hadden	van	hun	ouders	mochten	deelnemen	aan	het	experiment.	

De	klassen	werden	 telkens	 in	 twee	helften	gedeeld	en	om	de	beurt	door	de	onderzoeker	naar	het	

computerlokaal	geleid.	Vooraf	had	de	onderzoeker	uitgestippeld	welke	klashelft	aan	welke	conditie	

onderworpen	moest	worden	om	een	gelijke	verdeling	over	de	vier	condities	 te	verkrijgen.	De	data	

werd	afgenomen	tussen	24	februari	en	20	maart	2017.	Voor	de	start	van	het	experiment	werd	aan	

de	kinderen	meegedeeld	dat	ze	deelnamen	aan	een	onderzoek	in	het	kader	van	de	masterproef	van	

een	laatstejaarsstudent	Communicatiewetenschappen	aan	de	Universiteit	van	Gent.	Het	doel	van	het	

onderzoek	werd	voor	het	experiment	niet	verklapt.	Bij	aanvang	van	het	experiment	werd	benadrukt	

dat	dit	geen	toets	was	en	dus	ook	helemaal	niet	op	punten	stond.	Aan	alle	kinderen	werd	gevraagd	

of	 ze	het	 spelen	van	een	spelletje	gevolgd	door	een	korte	vragenlijst	 zagen	zitten.	Het	experiment	

zelf	nam	 tussen	de	dertig	en	veertig	minuten	per	 klashelft	 in	beslag.	Om	 te	beginnen	mochten	de	

kinderen	aan	eender	welke	computer	gaan	zitten	waar	een	vragenlijst	bij	 lag.	De	onderzoeker	had	

vooraf	op	alle	PC’s	de	webpagina’s	met	de	juiste	conditie	opengezet.	Tussen	de	aparte	experimenten	

bij	 de	 verschillende	 klashelften,	 zette	 de	 onderzoeker	 telkens	 de	 bijhorende	 webpagina	 open.	 De	

kinderen	werden	gevraagd	om	de	vragenbundel	nog	even	dicht	 te	 laten	en	eerst	 te	 luisteren	naar	

een	woordje	uitleg.	Op	het	teken	van	de	onderzoeker	mochten	de	kinderen,	indien	nodig,	eerst	hun	

gegevens	invullen	en	daarna	doorgaan	naar	het	spelletje.	Vervolgens	werd	gewacht	tot	bij	elk	kind	de	

gegevens	succesvol	verzonden	waren	en	het	spelletje	geopend	was.	De	instructies	van	de	advergame	

waren	in	het	Engels,	maar	de	onderzoeker	legde	op	voorhand	duidelijk	uit	wat	het	doel	van	het	spel	

was	en	hoe	het	bestuurd	moest	worden.	Voor	de	kinderen	begonnen	met	spelen	werd	benadrukt	dat	

ze	maar	tot	level	3	mochten	spelen	en	niet	verder.	Bij	het	voltooien	van	level	3	werd	hen	gevraagd	te	

stoppen	met	spelen	en	te	wachten	tot	de	rest	van	hun	klasgenoten	klaar	waren.		
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De	 laatste	 stap	 bestond	 uit	 het	 invullen	 van	 de	 vragenlijst.	 Alle	 vragen	 werden	 samen	 met	 de	

kinderen	overlopen	en	waar	nodig	dieper	uitgelegd.	Aangezien	de	vragenlijst	met	bipolaire	schalen	

werkte,	werd	zelfs	een	ingevuld	voorbeeld	even	in	de	lucht	gehouden	om	te	tonen	hoe	je	zo’n	schaal	

invult.	Na	het	voorlezen	van	de	vraag	kregen	de	kinderen	even	de	tijd	om	de	desbetreffende	vraag	in	

te	vullen	alvorens	over	te	gaan	tot	de	volgende	vraag.	Na	het	finaliseren	van	de	vragenlijst	moesten	

de	kinderen	deze	 indienen	bij	de	onderzoeker	en	aan	de	deur	van	het	computerlokaal	verzamelen	

om	gezamenlijk	terug	naar	klas	te	wandelen.		

2.4	Meetschalen	

Om	 de	 vooropgestelde	 hypothesen	 te	 onderzoeken,	 is	 het	 nodig	 de	 gebruikte	 concepten	 te	

operationaliseren.	De	vragenlijst	werd	aangepast	aan	het	niveau	van	de	kinderen.	Er	werd	gewerkt	

met	illustraties	en	kaders	om	de	vragenlijst	 leuker	te	maken	(Malincrodt	&	Mizerski,	2007;	Panic	et	

al.,	2013).	

	

Aankoopintentie	en	pesterintentie	(gedragsintenties)	

Om	de	aankoopintentie	te	meten	kregen	de	respondenten	de	volgende	instructie:	‘Beeld	je	in	dat	je	

thuis	dit	spelletje	zou	spelen.	Ben	 je	dan	akkoord	met	de	volgende	stellingen?’,	gevolgd	door	twee	

stellingen	met	betrekking	 tot	de	aankoopintentie	 (bv.	 ‘Ik	zou	wel	Nesquik	willen	aankopen’).	Beide	

items	werden	gemeten	op	een	vierpuntenschaal	gaande	van	(1)	helemaal	niet	mee	akkoord	tot	 (4)	

helemaal	mee	akkoord	(α	=	.83)	(Vanwesenbeeck	et	al.,	2015).		

	

Om	de	pesterintentie	te	meten,	kregen	de	respondenten	opnieuw	dezelfde	instructie:	‘Beeld	je	in	dat	

je	thuis	dit	spelletje	zou	spelen.	Ben	je	dan	akkoord	met	de	volgende	stellingen?’,	gevolgd	door	twee	

stellingen	met	betrekking	tot	de	pesterintentie	(bv.	‘Ik	zou	mijn	ouders	voorstellen	om	Nesquik	aan	

te	kopen’).	Beide	items	werden	gemeten	op	een	vierpuntenschaal	gaande	van	(1)	helemaal	niet	mee	

akkoord	tot	(4)	helemaal	mee	akkoord	(α	=	.94)	(Vanwesenbeeck	et	al.,	2015).	

	

Aangezien	 beide	 concepten	 zo	 dicht	 bij	 elkaar	 aanleunen,	werd	 besloten	 om	 ze	 samen	 te	 voegen	

onder	de	noemer	‘gedragsintenties’	(M=	2.80,	SD=	.96,	α	=	.91).		

	

Algemene	attitude	tegenover	reclame	

De	 algemene	 attitude	 van	 de	 respondenten	 ten	 opzichte	 van	 reclame	 werd	 gemeten	 volgens	 de	

schaal	 van	Muehling	 (1987)	 net	 zoals	 bij	 Cauberghe	 en	 De	 Pelsmacker	 (2010).	 De	 oorspronkelijke	

schaal	is	een	semantische	vijfpunten	differentiaal	bestaande	uit	drie	items.	Voor	dit	onderzoek	werd	
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de	 schaal	 aangepast	 en	 gemeten	 aan	 de	 hand	 van	 een	 vierpuntenschaal	 (α	 =	 .83)	 volgens	 de	

statement	“Ik	vind	reclame	over	het	algemeen...”	(M=	2.60,	SD=	.74).	

o Slecht	–	goed	

o Negatief	–	positief	

o Ongunstig	–	gunstig	

	

Gameattitude	

Dit	 concept	 werd	 gemeten	 aan	 de	 hand	 van	 de	 schaal	 van	 Holbrook	 &	 Batra	 (1987)	 net	 zoals	 bij	

Kazakova,	 Cauberghe,	 Hudders	 en	 Labyt	 (2016).	 De	 oorspronkelijke	 schaal	 is	 een	 bipolaire	

zevenpuntenschaal	 bestaande	 uit	 vier	 items	 (Positive	 versus	 Negative;	 Bad	 versus	 Good;	 Dislike	

versus	Like;	Favorable	versus	Unfavorable).	Voor	dit	onderzoek	werd	de	schaal	vertaald	en	gemeten	

aan	de	hand	van	een	vierpuntenschaal	(α	=	.70)	volgens	de	statement	“Ik	vond	het	spelletje	dat	ik	net	

speelde...”	(M=	3.17,	SD=	.53).		

o Negatief	–	positief	

o Slecht	–	goed	

o Onprettig	–	prettig		

o Ongunstig	–	gunstig	

	

Merkattitude	

De	merkattitude	ten	opzichte	van	het	merk	Nesquik	in	de	advergame	werd	net	als	bij	Cauberghe	en	

De	Pelsmacker	(2010)	gemeten	volgens	een	4-item	schaal,	gebaseerd	op	de	bestaande	schalen	van	

MacKenzie	 et	 al.	 (1986)	 (Good	 versus	Bad;	 Lovable	 versus	Not	 lovable;	Desired	 versus	Not	desired;	

Positive	 versus	 Negative).	 Voor	 dit	 onderzoek	werd	 de	 oorspronkelijke	 vijfpuntenschaal	 aangepast	

naar	een	vierpuntenschaal	(α	=	.80)	en	gemeten	volgens	de	statement	“Ik	vind	het	merk	Nesquik...”	

(M=	3.41,	SD=	.60).	

o Negatief	–	positief	

o Slecht	–	goed	

o Niet	lief	–	lief		

o Ongewenst	–	Gewenst	

	

Merkprominentie		

Om	de	merkprominentie	te	meten	werden	de	respondenten	gevraagd	om	na	het	spelen	aan	te	geven	

in	welke	mate	zij	vonden	dat	het	merk	prominent	geplaatst	was	 in	het	spel.	Onder	de	vraag	stond	

een	korte	alinea	met	uitleg	over	de	betekenis	van	een	prominente	of	subtiele	merkplaatsing.			
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De	schaal	werd	overgenomen	uit	het	artikel	van	Vasisht	&	Royne	(2016)	en	was	oorspronkelijk	een	

vijfpunten	 semantische	differentiaal.	 In	 het	 kader	 van	dit	 onderzoek	met	 kinderen	werd	de	 schaal	

aangepast	 naar	 een	 vierpuntenschaal.	 Het	 concept	 werd	 gemeten	 volgens	 de	 vraag:	 “Ik	 vind	 de	

plaatsing	van	het	merk	Nesquik	in	het	spelletje...”	gaande	van	(1)	heel	subtiel	geplaatst	tot	(4)	heel	

prominent	geplaatst	(M=	2.95,	SD=	.85).			

	

Morele	reclamewijsheid	

De	morele	 beoordeling	werd	 net	 zoals	 bij	 De	 Jans	 et	 al.	 (2016)	 afgeleid	 van	 Rozendaal,	 Opree	 en	

Buijzen	(2014)	en	Campbell	(1999)	(perceived	fairness).	Het	concept	werd	gemeten	aan	de	hand	van	

een	 3-item,	 vierpuntenschaal	 (α	 =	 .76).	 Na	 het	 ingeven	 van	 de	 data	 in	 SPSS	 werden	 de	 items	

omgeschaald	zodat	een	hogere	score	op	de	variabelen	wijst	op	een	hogere	afkeuring	en	een	meer	

kritische	 attitude	 tegenover	 de	 reclamevorm.	 Volgend	 statement	 werd	 aan	 de	 respondenten	

voorgelegd:	“Bij	het	spelen	van	dit	spelletje	vond	ik	de	reclame	voor	Nesquik...”	(M=	3.23,	SD=	.61).	

o Verkeerd	–	goed	

o Oneerlijk	-	eerlijk	

o Verboden	–	toegelaten	

	

Sociodemografische	gegevens	

Aan	het	begin	van	de	vragenlijst	werden	de	respondenten	gevraagd	om	hun	leeftijd	en	geslacht	aan	

te	geven.		
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3.	Resultaten	

3.1	Overzicht	

In	dit	deel	worden	de	resultaten	van	het	empirisch	onderzoek	 (N=	131)	besproken.	De	hypothesen	

die	 vanuit	 de	 literatuur	 geformuleerd	werden,	worden	nu	 getest,	 gerapporteerd	 en	waar	mogelijk	

visueel	 weergegeven.	 Alle	 analyses	 werden	 uitgevoerd	 met	 behulp	 van	 het	 statistisch	

softwareprogramma	SPSS	Statistics	24	en	waar	nodig,	werd	gebruik	gemaakt	van	de	PROCESS	macro	

voor	 SPSS,	 geschreven	 door	 Andrew	 F.	 Hayes	 (2013).	Het	 gehanteerde	 significantieniveau	 van	 de	

statistische	 analyses	 bedroeg	 de	 algemeen	 geldende	 .05,	 wat	 overeenstemt	 met	 een	

betrouwhaarheidsniveau	 van	 95	 %.	 Om	 te	 beginnen	 werd	 een	 datacleaning	 uitgevoerd	 op	 de	

resultaten	verkregen	uit	het	experiment.	Dit	met	als	doel	om	onregelmatigheden	of	fouten	in	de	data	

op	te	sporen.	Vervolgens	werd	ook	een	manipulatiecheck	uitgevoerd	om	na	te	gaan	of	de	condities	

‘subtiel’	 en	 ‘prominent’	 op	een	 juiste	manier	 gemanipuleerd	waren.	 Tenslotte	werden	de	analyses	

uitgevoerd	op	de	data	om	na	te	gaan	welke	verbanden	er	bestonden	tussen	de	onafhankelijke	en	de	

afhankelijke	variabelen.	De	interactie-effecten	uit	hypothese	2,	3	en	4	werden	getest	als	eenvoudige	

moderatie-analyses	aan	de	hand	van	modellen	1	in	de	PROCESS	macro.	Hypothese	5	en	6	werden	als	

enige	 hypothesen	 niet	 aan	 de	 hand	 van	 PROCESS	 getest,	 maar	 door	 middel	 van	 gewone	

Pearsoncorrelatietesten	 om	 het	 verband	 tussen	 twee	 metrische	 variabelen	 na	 te	 gaan.	 De	 vier	

mediatie-effecten	uit	hypothesen	11a,	11b,	12a	en	12b	werden	getest	aan	de	hand	van	modellen	4	in	

de	 PROCESS	 macro.	 We	 voerden	 tevens	 voor	 die	 mediatie-effecten	 een	 gemodereerde	 mediatie-

analyse	(Model	7;	Hayes,	2013)	uit,	aangezien	we	een	vermoeden	hadden	dat	de	algemene	attitude	

tegenover	reclame	een	modererende	rol	uitoefende	op	de	relatie	tussen	de	condities	en	de	morele	

reclamewijsheid.		

3.2	Datacleaning	en	databewerking	

Vooraleer	 de	 testen	 uitgevoerd	 konden	 worden,	 werd	 de	 data	 gecleaned.	 Door	 het	 trekken	 van	

frequentietabellen	voor	alle	variabelen	werden	onmogelijke	waarden	opgespoord.	In	totaal	waren	er	

drie	respondenten	van	de	131	waarbij	missings	voorkwamen.	Deze	respondenten	werden	niet	uit	de	

dataset	verwijderd	omdat	de	ontbrekende	waarden	als	missings	aangegeven	waren	bij	het	invoeren	

van	de	data	in	SPSS.	Op	die	manier	rekent	SPSS	bovenvermelde	respondenten	niet	mee	bij	de	testen	

met	de	variabelen	waarvoor	er	missings	waren.	Ook	bleven	die	respondenten	nog	bruikbaar	voor	de	

analyses	waarvoor	 ze	wel	 volledige	 antwoorden	hadden	 gegeven.	 Voor	 elke	 afhankelijke	 variabele	

werd	een	boxplot	opgesteld	om	outliers	te	vinden	(zie	bijlage	2	op	de	USB-stick).	Er	werden	slechts	

twee	outliers	gevonden	bij	de	afhankelijke	variabele	gameattitude,	waarvoor	in	de	antwoordenreeks	
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werd	nagegaan	of	 er	 niet-serieuze	 antwoorden	waren	om	deze	uit	 de	dataset	 te	 filteren.	Dat	was	

niet	het	geval.	Het	betrof	gewoon	een	respondent	die	het	spel	blijkbaar	niet	zo	leuk	had	gevonden	en	

daarom	 veel	 lager	 scoorde	 dan	 het	 gemiddelde.	 Ondanks	 deze	 extreme	 waarden	 mocht	 de	 data	

vanwege	de	centrale	limietstelling	als	normaal	verdeeld	beschouwd	worden,	aangezien	er	meer	dan	

dertig	observaties	per	conditie	waren.	Voorts	werden	ook	vijf	somschalen	opgesteld	(Gameattitude	=	

MEAN(Game_att1	 +	 Game_att2	 +	 Game_att3	 +	 Game_att4);	 Merkattitude	 =	 MEAN(Merk_att1	 +	

Merk_att2	 +	 Merk_att3	 +	 Merkatt4);	 Gedragsintenties	 =	 MEAN(AI1	 +	 AI2	 +	 PI1	 +PI2);	 Algemene	

attitude	 tegenover	 reclame	 =	 MEAN(Alg_att_recl1	 +	 Alg_att_recl2	 +	 Alg_att_recl3);	 Morele	

reclamewijsheid	recoded	=	MEAN(Mor_RW1rec	+	Mor_RW2rec	+	Mor_RW3rec)).		

3.3	Manipulatiecheck	

In	 een	 experiment	 is	 het	 belangrijk	 om	 na	 te	 gaan	 of	 de	 manipulatie	 van	 de	 variabelen	 effectief	

geslaagd	 is.	 Om	 deze	 reden	 werd	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 de	 analyses	 een	 manipulatiecheck	

doorgevoerd	 (zie	 bijlage	 3	 op	 de	 USB-stick).	 Op	 deze	manier	 kon	 nagegaan	 worden	 of	 de	 stimuli	

congrueerden	met	de	resultaten	uit	de	pretest	en	nog	steeds	door	de	respondenten	correct	werden	

ervaren.	Via	een	Mann-Whitney	vonden	we	dat	de	subtiele	en	de	prominente	conditie	significant	van	

elkaar	 verschilden	 (zie	 figuur	 1).	 Zo	 bleek	 dat	 de	 respondenten	 die	 de	 subtiele	 conditie	 zagen	 de	

merkprominentie	 ook	 subtieler	 beoordeelden	 (M=	 2.78,	 SD=	 .94)	 dan	 respondenten	 die	 de	

prominente	conditie	(M=	3.12,	SD=	.71)	zagen,	U=	1	712.50,	Z=	-2.11	,	p=	.035.		

	

																																 	
																																								Figuur	1	Manipulatiecheck	merkprominentie	

Aangezien	 de	 manipulatiecheck	 geslaagd	 was,	 kon	 worden	 overgegaan	 tot	 de	 eigenlijke	

hypothesetoetsing.		

3.4	Testen	van	de	hypothesen	

Aangezien	 heel	wat	 van	 de	 hoofdeffecten	mee	behandeld	worden	 in	 de	Hayes	modellen,	was	 het	

niet	steeds	mogelijk	om	de	hypothesen	te	bespreken	in	dezelfde	volgorde	als	de	literatuurstudie.	
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3.4.1	 Interactie-effecten	 van	 de	 condities	 op	 morele	 reclamewijsheid,	 merkattitude	 en	

gedragsintenties	

Een	moderatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	model	1,	5000	bootstrap	samples)	werd	uitgevoerd	

om	de	modererende	rol	van	prominentie	te	onderzoeken	op	de	relatie	tussen	persoonsgegevens	en	

morele	 reclamewijsheid	 (zie	 matrix	 1	 in	 de	 outputbijlage	 1	 op	 de	 USB-stick).	 We	 vonden	 geen	

significant	 interactie-effect	 van	 de	 condities	 persoonsgegevens	 en	 prominentie	 op	 de	 morele	

reclamewijsheid	(zie	figuur	2).	Een	grafische	weergave	van	de	moderatie	(zie	figuur	3)	toont	een	iets	

hogere	 morele	 reclamewijsheid	 wanneer	 de	 conditie	 prominent	 was	 en	 er	 persoonsgegevens	

gevraagd	werden.	 Gezien	 dit	 verschil	 in	morele	 reclamewijsheid	 niet	 erg	 groot	 is	 en	 dus	 ook	 niet	

significant,	kan	hypothese	2	niet	bevestigd	worden.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	2	Statistisch	diagram	moderatie	persoonsgegevens*prominentie*morele	reclamewijsheid	(hypothese	2)	

	

																																			 	
																							Figuur	3	Modererende	rol	van	prominentie	op	de	impact	van	persoonsgegevens	op	morele	reclamewijsheid	

Om	de	modererende	rol	van	prominentie	op	de	relatie	tussen	persoonsgegevens	en	merkattitude	te	

onderzoeken	werd	een	tweede	moderatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	model	1,	5000	bootstrap	

samples)	uitgevoerd	(zie	matrix	2	in	de	outputbijlage	1	op	de	USB-stick).		
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Uit	 die	 analyse	 bleek	 een	 significant	 interactie-effect	 (b3=	 -.55,	 p=	 .006)	 van	 de	 condities	

persoonsgegevens	 en	 prominentie	 op	 de	 merkattitude	 (zie	 figuur	 4).	 Meer	 specifiek,	 de	

respondenten	die	persoonsgegevens	moesten	verschaffen	en	daarna	de	prominente	versie	van	het	

spel	 speelden,	 hadden	 een	 lagere	 merkattitude	 (M=	 3.05,	 SD=	 .75)	 dan	 respondenten	 die	

persoonsgegevens	moesten	verschaffen,	maar	daarna	de	subtiele	versie	speelden	(M=	3.50,	SD=	.51)	

(zie	 figuur	5).	Op	die	manier	hangt	het	effect	van	persoonsgegevens	op	de	merkattitude	af	van	de	

prominentie	van	de	conditie	en	zal	een	prominente	plaatsing	bij	een	conditie	met	persoonsgegevens	

een	 meer	 negatief	 effect	 hebben	 op	 de	 merkattitude	 dan	 een	 subtiele	 plaatsing.	 Hierdoor	 kan	

hypothese	3	bevestigd	worden.	Bij	een	subtiele	merkplaatsing	is	er	geen	verschil	in	merkattitude	bij	

het	wel	of	niet	vragen	van	persoonsgegevens.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	4	Statistisch	diagram	moderatie	persoonsgegevens*prominentie*merkattitude	(hypothese	3)	

	

																									 	
															Figuur	5	Modererende	rol	van	prominentie	op	de	impact	van	persoonsgegevens	op	merkattitude	

Tenslotte	werd	nog	een	derde	moderatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	model	1,	5000	bootstrap	

samples)	uitgevoerd	om	de	modererende	rol	van	prominentie	te	onderzoeken	op	de	relatie	 tussen	

persoonsgegevens	en	gedragsintenties	(zie	matrix	3	in	de	outputbijlage	1	op	de	USB-stick).		
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Hieruit	bleek	een	significant	 interactie-effect	 (b3=	-.75,	p=	.021)	van	de	condities	persoonsgegevens	

en	prominentie	op	de	gedragsintenties	(zie	figuur	6).	Respondenten	die	persoonsgegevens	moesten	

verschaffen	en	daarna	de	prominente	versie	van	het	spel	speelden,	vertoonden	minder	neiging	om	

het	 product	 aan	 te	 vragen	 of	 aan	 te	 kopen	 (M=	 2.29,	 SD=	 1.05)	 dan	 respondenten	 die	

persoonsgegevens	moesten	verschaffen,	maar	daarna	de	subtiele	versie	speelden	(M=	2.80,	SD=	.51)	

(zie	figuur	7).	Dit	bewijst	dat	het	effect	van	persoonsgegevens	op	de	gedragsintenties	afhankelijk	 is	

van	 de	 prominentie	 van	 de	 conditie.	 Een	 prominente	 plaatsing	 bij	 een	 conditie	 met	

persoonsgegevens	 zal	 een	 meer	 negatief	 effect	 hebben	 op	 de	 gedragsintenties	 dan	 een	 subtiele	

plaatsing,	waardoor	 hypothese	 4	 bevestigd	wordt.	 Bij	 een	 subtiele	merkplaatsing	 is	 er	 amper	 een	

verschil	in	gedragsintenties	bij	het	wel	of	niet	vragen	van	persoonsgegevens.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	6	Statistisch	diagram	moderatie	persoonsgegevens*prominentie*gedragsintenties	(hypothese	4)	

	

																																					 	
																												Figuur	7	Modererende	rol	van	prominentie	op	de	impact	van	persoonsgegevens	op	gedragsintenties	

3.4.2	Mediërende	rol	van	morele	reclamewijsheid	op	de	merkattitude	en	gedragsintenties	

Om	 na	 te	 gaan	 of	 de	morele	 reclamewijsheid	 van	 de	 respondenten	 het	 drijvende	mechanisme	 is	

achter	het	effect	van	prominentie	op	merkattitude,	werd	een	eenvoudige	mediatie-analyse	(Hayes,	

2013;	PROCESS,	model	4,	5000	bootstrap	samples)	uitgevoerd	(zie	matrix	1.1	in	de	outputbijlage	2	op	
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de	 USB-stick).	 De	 resultaten	 onthulden	 een	 niet-	 significant	 mediatie-effect	 van	 morele	

reclamewijsheid	(a*b=	-.07,	SD=	.05,	95%	CI=	[-.18,	.02]).	Ook	na	toevoeging	van	gameattitude	of	de	

algemene	attitude	tegenover	reclame	als	covariaat,	bleef	de	mediatie	afwezig	(zie	matrix	1.2,	1.3	en	

1.4	 in	 de	 outputbijlage	 2	 op	 de	 USB-stick).	 Vanwege	 de	 afwezige	 mediatie	 van	 morele	

reclamewijsheid	op	de	relatie	tussen	prominentie	en	merkattitude	kan	hypothese	11a	niet	aanvaard	

worden	(zie	figuur	8).	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	8	Statistisch	diagram	mediatie	prominentie*morele	reclamewijsheid*merkattitude	(hypothese	11a)	

	

Wanneer	we	de	afzonderlijke	effecten	bekijken,	zien	we	een	niet-significant	hoofdeffect	(a=	.17,	SD=	

.11,	p=	 .118)	 van	 de	 prominentie	 van	 de	 conditie	 op	 de	morele	 reclamewijsheid.	Dit	 betekent	 dat	

respondenten	die	bij	 het	experiment	de	 subtiele	 versie	 van	het	 spel	 speelden,	 geen	 lagere	morele	

reclamewijsheid	ten	opzichte	van	het	 format	vertoonden	(M=	1.68,	SD=	 .58)	dan	respondenten	die	

de	prominente	versie	van	het	spel	speelden	(M=	1.85,	SD=	.62).	Dit	bevestigt	onze	verwachting	dat	er	

geen	 verschil	 is	 in	morele	 reclamewijsheid	 tussen	 een	 subtiele	 en	 prominente	 conditie,	 waardoor	

hypothese	 10	 aanvaard	 mag	 worden.	 De	 morele	 reclamewijsheid	 is	 op	 zijn	 beurt	 wel	 negatief	

gerelateerd	aan	merkattitude	(b=	-.44,	SD=	.08,	p	<	.001).	Hoe	hoger	de	morele	reclamewijsheid	(hoe	

kritischer	 ze	 zijn	 ten	 opzichte	 van	 advergames),	 hoe	 lager	 de	 merkattitude	 (hoe	 negatiever	 hun	

merkattitude)	of	hoe	 lager	de	morele	reclamewijsheid	(hoe	minder	kritisch	ze	zijn	ten	opzichte	van	

advergames),	 hoe	 hoger	 de	 merkattitude	 (hoe	 positiever	 hun	 merkattitude).	 Op	 basis	 van	 dit	

duidelijk	 negatief	 verband	 tussen	de	morele	 reclamewijsheid	 en	de	merkattitude	 kan	hypothese	 7	

aanvaard	worden.		

	

Verder	heeft	prominentie	geen	direct	effect	op	merkattitude	(c’=	-.09,	p=	.344).		De	merkattitude	van	

respondenten	in	de	subtiele	conditie	(M=	3.50,	SD=	.49)	en	respondenten	in	de	prominente	conditie	

(M=	3.33,	SD=	 .68)	verschilde	niet	significant	van	elkaar.	Dit	betekent	dat	 respondenten	die	bij	het	

experiment	de	subtiele	versie	van	het	spel	speelden,	geen	positievere	attitude	ten	opzichte	van	het	
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Morele	
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a	=	.17,	p	=	.118	 b	=	-.44,	p	<	.001	
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merk	 Nesquik	 vertoonden	 dan	 respondenten	 die	 de	 prominente	 versie	 van	 het	 spel	 speelden.	

Aangezien	 dit	 niet-significante	 hoofdeffect	 van	 prominentie	 op	 merkattitude	 volgens	 onze	

verwachtingen	uit	de	literatuur	verloopt,	mag	hypothese	9	aanvaard	worden.		

	

Ook	voor	de	gedragsintenties	van	de	respondenten	werd	eenzelfde	mediatie-effect	getest	(zie	matrix	

2.1	in	de	outputbijlage	2	op	de	USB-stick).	Een	eenvoudige	mediatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	

model	 4,	 5000	 bootstrap	 samples)	 wees	 opnieuw	 een	 niet-significant	 mediatie-effect	 van	 morele	

reclamewijsheid	uit	(a*b=	-.13,	SD=	.09,	95%	CI=	[-.33,	.02]).	Ook	na	toevoeging	van	gameattitude	of	

de	algemene	attitude	tegenover	reclame	als	covariaat,	bleef	de	mediatie	afwezig	(zie	matrix	2.2,	2.3	

en	 2.4	 in	 de	 outputbijlage	 2	 op	 de	 USB-stick).	 Net	 zoals	 bij	 de	 vorige	 analyse	 resulteerde	 een	

prominente	 conditie	 niet	 in	 een	 hogere	 morele	 reclamewijsheid	 (a=	 .17,	 p=	 .118),	 maar	 was	 die	

morele	 reclamewijsheid	 wel	 negatief	 gerelateerd	 aan	 gedragsintenties	 (b=	 -.80,	 p	 <	 .001).	 Verder	

heeft	prominentie	ook	geen	direct	effect	op	gedragsintenties	(c’	=	.01,	p	=	.093).	Hypothese	11b	kan	

net	 als	 de	 vorige	 niet	 aanvaard	 worden,	 aangezien	 morele	 reclamewijsheid	 de	 relatie	 tussen	

prominentie	en	gedragsintenties	niet	medieert	(zie	figuur	9).		

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	9	Statistisch	diagram	mediatie	prominentie*morele	reclamewijsheid*gedragsintenties	(hypothese	11b)	

	

Beide	mediatie-analyses	werden	herhaald	voor	het	effect	van	de	andere	conditie,	persoonsgegevens,	

op	de	afhankelijke	variabelen	merkattitude	en	gedragsintenties.	Om	de	mediërende	rol	van	morele	

reclamewijsheid	 op	 het	 effect	 van	 persoonsgegevens	 op	 merkattitude	 na	 te	 gaan,	 werd	 een	

eenvoudige	mediatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	model	4,	5000	bootstrap	samples)	uitgevoerd	

(zie	matrix	3.1	 in	de	outputbijlage	2	op	de	USB-stick).	Hierbij	vonden	we	geen	significant	mediatie-

effect	van	morele	reclamewijsheid	 (a*b=	-.04,	SD=	 .05,	95%	CI=	[-.14,	 .05]).	Ook	na	toevoeging	van	

gameattitude	 of	 de	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 als	 covariaat,	 bleef	 de	mediatie	 afwezig	

(zie	matrix	3.2,	3.3	en	3.4	in	de	outputbijlage	2	op	de	USB-stick).	Vanwege	de	ontbrekende	mediatie	

van	morele	reclamewijsheid	op	de	relatie	tussen	persoonsgegevens	en	merkattitude	kan	hypothese	
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12a	niet	aanvaard	worden	(zie	figuur	10).	Daarbij	vonden	we	ook	geen	effect	van	persoonsgegevens	

op	de	morele	reclamewijsheid	(a	=	.10,	p	=	.358).	De	morele	reclamewijsheid	van	respondenten	in	de	

conditie	 met	 persoonsgegevens	 (M=	 1.82,	 SD=	 .59)	 en	 respondenten	 in	 de	 conditie	 zonder	

persoonsgegevens	 (M=	 1.71,	 SD=	 .63)	 verschilde	 niet	 significant	 van	 elkaar.	 Het	 vragen	 van	

persoonsgegevens	 bij	 een	 advergame	 leidde	 niet	 zoals	 verwacht	 tot	 de	 activering	 van	 de	 morele	

reclamewijsheid.	 Op	 basis	 hiervan	 kan	 hypothese	 1	 niet	 bevestigd	 worden.	 Verder	 heeft	

persoonsgegevens	een	significant	direct	effect	op	merkattitude	(c’	=	-.22,	p	=	.02).		

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	10	Statistisch	diagram	mediatie	persoonsgegevens*morele	reclamewijsheid*merkattitude	(hypothese	12a)	

	

Ook	voor	de	gedragsintenties	van	de	respondenten	werd	hetzelfde	mediatie-effect	getest	(zie	matrix	

4.1	in	de	outputbijlage	2	op	de	USB-stick).	Een	eenvoudige	mediatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	

model	4,	5000	bootstrap	samples)	onthulde	opnieuw	een	niet-significant	mediatie-effect	van	morele	

reclamewijsheid	uit	(a*b=	-.08,	SD=	.09,	95%	CI=	[-.26,	.09]).	Ook	na	toevoeging	van	gameattitude	of	

de	algemene	attitude	tegenover	reclame	als	covariaat,	bleef	de	mediatie	afwezig	(zie	matrix	4.2,	4.3	

en	 4.4	 in	 de	 outputbijlage	 2	 op	 de	USB-stick).	 Hypothese	 12b	 kan	 net	 als	 de	 vorige	 niet	 aanvaard	

worden,	aangezien	morele	reclamewijsheid	de	relatie	tussen	persoonsgegevens	en	gedragsintenties	

niet	medieert	(zie	figuur	11).		

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	11	Statistisch	diagram	mediatie	persoonsgegevens*morele	reclamewijsheid*gedragsintenties	(hypothese	12b)	
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Wanneer	 we	 de	 afzonderlijke	 effecten	 uit	 het	 model	 bekijken,	 zien	 we	 dat	 de	 morele	

reclamewijsheid	opnieuw	negatief	gerelateerd	is	aan	de	gedragsintenties	(b	=	-.77,	p	<	.001).	Onder	

de	 noemer	 gedragsintenties	 vielen	 de	 variabelen	 aankoopintentie	 en	 pesterintentie.	 Deze	

samenhang	 loste	 onze	 verwachtingen	 vanuit	 de	 literatuur	 in	 en	 toonde	 een	 duidelijk	 negatief	

verband	tussen	de	morele	reclamewijsheid	en	de	gedragsintenties	van	de	respondenten.	Hoe	hoger	

de	 morele	 reclamewijsheid	 (hoe	 kritischer	 ze	 zijn	 ten	 opzichte	 van	 advergames),	 hoe	 lager	 de	

gedragsintenties	 (minder	 neiging	 om	 te	 handelen)	 of	 hoe	 lager	 de	 morele	 reclamewijsheid	 (hoe	

minder	kritisch	ze	zijn	 ten	opzichte	van	advergames),	hoe	hoger	de	gedragsintenties	 (meer	neiging	

om	 te	 handelen).	 Het	 feit	 dat	 de	 morele	 reclamewijsheid	 een	 negatief	 effect	 heeft	 op	 de	

gedragsintenties	 levert	 een	 bewijs	 voor	 de	 bevestiging	 van	 hypothese	 8.	 Verder	 vonden	 we	 een	

significant	direct	effect	van	persoonsgegevens	op	gedragsintenties	(c’	=	-.41,	p	=	.005).	

3.4.3	De	invloed	van	de	gameattitude	op	de	merkattitude	

Uit	 een	 Pearson	 correlatietest	 (r=	 .18,	 p=	 .036)	 voor	 het	 verband	 tussen	 gameattitude	 en	

merkattitude	 bleek	 een	 zeer	 lage,	 verwaarloosbare	 positieve	 correlatie.	 Normaliter	 zou	 met	 de	

gevonden	 p-waarde	 de	 nulhypothese	 verworpen	 mogen	 worden,	 maar	 aangezien	 de	 correlatie	

verwaarloosbaar	 is,	 zijn	 we	 genoodzaakt	 deze	 te	 aanvaarden.	 Dit	 betekent	 dat	 er	 geen	 bewijs	

gevonden	werd	voor	een	verband	tussen	de	gameattitude	en	merkattitude,	waardoor	hypothese	6	

niet	bevestigd	kan	worden.	

3.4.4	De	algemene	attitude	tegenover	reclame	als	antecedent	van	de	morele	reclamewijsheid	

In	tegenstelling	tot	wat	we	verwachtten	uit	de	literatuurstudie,	bleek	uit	een	Pearson	correlatietest	

(r=	 -.20,	 p=	 .02)	 slechts	 een	 aanwezig,	 maar	 zwak	 negatief	 verband	 tussen	 de	 algemene	 attitude	

tegenover	 reclame	 en	 de	 morele	 reclamewijsheid.	 Hoe	 hoger	 de	 algemene	 attitude	 tegenover	

reclame	 (hoe	 positiever	 ze	 staan	 tegenover	 reclame),	 hoe	 lager	 de	 morele	 reclamewijsheid	 (hoe	

minder	kritisch	 ze	 zijn	 ten	opzichte	van	advergames)	of	hoe	 lager	de	algemene	attitude	 tegenover	

reclame	 (hoe	 negatiever	 ze	 staan	 tegenover	 reclame),	 hoe	 hoger	 de	morele	 reclamewijsheid	 (hoe	

kritischer	 ze	 zijn	 ten	 opzichte	 van	 advergames).	 Dit	 levert	 een	 (al	 dan	 niet	 zwak)	 bewijs	 van	 de	

algemene	attitude	tegenover	reclame	als	voorspeller	van	de	morele	reclamewijsheid	bij	advergames	

waardoor	hypothese	5	bevestigd	kan	worden.			
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3.4.5	Modererende	rol	van	algemene	attitude	tegenover	reclame	op	de	mediatie	van	merkattitude	

en	gedragsintenties	

We	voerden	een	gemodereerde	mediatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	model	7,	5000	bootstrap	

samples)	 uit	 met	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 als	 de	 moderator	 op	 het	 effect	 van	

prominentie	 op	 de	 merkattitude	 via	 morele	 reclamewijsheid.	 Gameattitude	 werd	 ingevoerd	 als	

covariaat	 (zie	 matrix	 4.2	 in	 de	 outputbijlage	 1	 op	 de	 USB-stick).	 De	 analyse	 onthulde	 dat	 de	

gemodereerde	mediatie-index	significant	was	op	het	95	%	betrouwbaarheidsniveau	(B=	.12,	SD=	.06,	

95%	CI=	[.01,	.26]).	Uit	dit	resultaat	kunnen	we	afleiden	dat	het	indirecte	effect	van	prominentie	op	

merkattitude	 via	 morele	 reclamewijsheid	 verschilt	 over	 verschillende	 waarden	 van	 de	 algemene	

attitude	tegenover	reclame.	Verder	blijkt	ook	uit	het	model	 (zie	 figuur	12)	dat	hoe	prominenter	de	

merkplaatsing,	hoe	hoger	de	morele	reclamewijsheid	(a1=	 .83,	p=	 .02).	Waar	we	daarnet	 (zie	3.4.3)	

nog	 een	 significant	 effect	 vonden	 van	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame,	 verdwijnt	 dit	 na	

toevoeging	van	het	covariaat	gameattitude	(a2=	-.01,	p=	.95).	Verder	is	het	effect	van	prominentie	op	

morele	 reclamewijsheid	 inderdaad	 afhankelijk	 van	 de	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame,	 zoals	

blijkt	uit	de	 statistisch	 significante	 interactie	 tussen	de	onafhankelijke	variabele	prominentie	en	de	

moderator	algemene	attitude	tegenover	reclame	(a3=	-.27,	p=	.04).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	 12	 Statistisch	diagram	gemodereerde	mediatie	prominentie*algemene	attitude	 reclame*morele	 reclamewijsheid*	

merkattitude	(hypothese	13a)	

	

Het	direct	effect	van	prominentie	op	merkattitude	was	uiteraard	opnieuw	niet	significant	(c’	=	-.09,	p	

=	.347),	dus	onderzochten	we	vervolgens	het	voorwaardelijke	indirecte	effect	over	de	verschillende	

niveaus	(laag,	gemiddeld,	hoog)	van	algemene	attitude	tegenover	reclame.	De	resultaten	wezen	uit	

dat	bij	 een	 lage	algemene	attitude	 tegenover	 reclame	 (-1SD=	1.87),	 de	prominentie	een	negatieve	
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impact	had	op	merkattitude	doorheen	een	verhoogde	morele	reclamewijsheid	(B=	-.15,	SD=	.07,	95%	

CI=	 [-.32,	 -.03]),	 terwijl	 het	 indirect	 effect	 van	 prominentie	 op	 merkattitude	 doorheen	 morele	

reclamewijsheid	 niet	 significant	 (B=	 -.06,	 SD=	 .05,	 95%	 CI=	 [-.16,	 .02])	 was	 voor	 een	 gemiddelde	

algemene	attitude	tegenover	reclame	(M=	2.60)	en	ook	niet	significant	(B=	.03,	SD=	.06,	95%	CI=	[-

.08,	 .16])	voor	een	hoge	algemene	attitude	tegenover	reclame	(+1SD=	3.34).	Bij	een	 lage	algemene	

attitude	 tegenover	 reclame	 medieert	 morele	 reclamewijsheid	 het	 effect	 van	 prominentie	 op	 de	

merkattitude,	 waardoor	 er	 dus	 sprake	 is	 van	 een	 gemodereerde	 mediatie	 en	 hypothese	 13a	

bevestigd	kan	worden.	

	

Uiteraard	 herhalen	 we	 dezelfde	 procedure	 nog	 eens	 voor	 de	 andere	 afhankelijke	 variabele	

gedragsintenties	 (zie	 figuur	 13).	 We	 voerden	 een	 gemodereerde	 mediatie-analyse	 (Hayes,	 2013;	

PROCESS,	model	 7,	 5000	 bootstrap	 samples)	 uit	met	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 als	 de	

moderator	 op	 het	 effect	 van	 prominentie	 op	 de	 gedragsintenties	 via	 morele	 reclamewijsheid.	

Gameattitude	werd	 opnieuw	 toegevoegd	 als	 covariaat	 (zie	matrix	 5.2	 in	 de	 outputbijlage	 1	 op	 de	

USB-stick).	 De	 analyse	 onthulde	 dat	 de	 gemodereerde	mediatie-index	 significant	was	 op	 het	 95	%	

betrouwbaarheidsniveau	 (B=	 .20,	SD=	 .10,	95%	CI=	 [.20,	 .43]).	Uit	dit	 resultaat	kunnen	we	afleiden	

dat	 het	 indirecte	 effect	 van	 prominentie	 op	 gedragsintenties	 via	morele	 reclamewijsheid	 verschilt	

over	verschillende	waarden	van	de	algemene	attitude	tegenover	reclame.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	 13	 Statistisch	diagram	gemodereerde	mediatie	prominentie*algemene	attitude	 reclame*morele	 reclamewijsheid*	

gedragsintenties	(hypothese	13b)	
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De	 resultaten	 wezen	 uit	 dat	 bij	 een	 lage	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 (-1SD=	 1.87),	 de	

prominentie	 een	 negatieve	 impact	 had	 op	 gedragsintenties	 doorheen	 een	 verhoogde	 morele	

reclamewijsheid	(B=	-.25,	SD=	.11,	95%	CI=	[-.51,	-.06]),	terwijl	het	indirect	effect	van	prominentie	op	

gedragsintenties	doorheen	morele	reclamewijsheid	niet	significant	 (B=	 -.10,	SD=	 .08,	95%	CI=	[-.27,	

.04])	 was	 voor	 een	 gemiddelde	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 (M=	 2.60)	 	 en	 ook	 niet	

significant	(B=	.05,	SD=	.10,	95%	CI=	[-.14,	.25])	voor	een	hoge	algemene	attitude	tegenover	reclame	

(+1SD=	 3.34).	 Bij	 een	 lage	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	medieert	morele	 reclamewijsheid	

het	effect	van	prominentie	op	de	gedragsintenties,	waardoor	er	dus	sprake	is	van	een	gemodereerde	

mediatie	en	hypothese	13b	bevestigd	kan	worden.	

	

Tenslotte	 voeren	we	 beide	 gemodereerde	mediatie-analyses	 opnieuw	 uit	 voor	 de	 andere	 conditie	

persoonsgegevens.	We	herhalen	een	gemodereerde	mediatie-analyse	(Hayes,	2013;	PROCESS,	model	

7,	5000	bootstrap	samples)	met	algemene	attitude	tegenover	reclame	als	de	moderator	op	het	effect	

van	persoonsgegevens	op	de	merkattitude	via	morele	reclamewijsheid.	Gameattitude	werd	uiteraard	

opnieuw	ingevoerd	als	covariaat	(zie	matrix	6.1	in	outputbijlage	1	op	de	USB-stick).	We	vonden	geen	

significante	gemodereerde	mediatie	(B=	-.04,	SD=	.07,	95%	CI=	[-.18,	 .08])	waardoor	hypothese	14a	

niet	 bevestigd	 wordt.	 Verder	 was	 er	 geen	 significante	 interactie	 tussen	 persoonsgegevens	 en	

algemene	attitude	tegenover	reclame	op	morele	reclamewijsheid	 (a3=	 .08,	SD=	 .14,	t=	 .59	p=	 .55)	 .	

Wel	 vonden	 we	 zoals	 bij	 figuur	 10	 een	 significant	 direct	 effect	 van	 persoonsgegevens	 op	

merkattitude	(c’	=	-.22,	p	=	.02)	(zie	figuur	14).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	 14	 Statistisch	 diagram	 gemodereerde	 mediatie	 persoonsgegevens*algemene	 attitude	 reclame*morele	

reclamewijsheid*	merkattitude	(hypothese	14a)	
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Om	de	laatste	hypothese	te	testen,	voeren	we	opnieuw	een	gemodereerde	mediatie-analyse	(Hayes,	

2013;	PROCESS,	model	7,	5000	bootstrap	samples)	uit	met	algemene	attitude	tegenover	reclame	als	

de	 moderator	 op	 het	 effect	 van	 persoonsgegevens	 op	 de	 gedragsintenties	 via	 morele	

reclamewijsheid.	Gameattitude	fungeerde	opnieuw	als	covariaat	(zie	matrix	6.2	in	de	outputbijlage	1	

op	de	USB-stick).	We	vonden	geen	significante	gemodereerde	mediatie	(B=	-.06,	SD=	.11,	95%	CI=	[-

.27,	 .15])	 waardoor	 hypothese	 14b	 niet	 bevestigd	 wordt.	 Wel	 vonden	 we	 zoals	 bij	 figuur	 11	 een	

significant	direct	effect	van	persoonsgegevens	op	gedragsintenties	(c	=	-.40,	p=	.01)	(zie	figuur	15).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	 15	 Statistisch	 diagram	 gemodereerde	 mediatie	 persoonsgegevens*algemene	 attitude	 reclame*morele	

reclamewijsheid*	gedragsintenties	(hypothese	14b)	
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4.	Discussie	en	conclusie	

	

Dit	onderzoek	had	als	doel	om	na	te	gaan	wat	het	effect	 is	van	de	merkprominentie	en	het	vragen	

van	 persoonsgegevens	 bij	 advergames	 op	 de	 morele	 reclamewijsheid,	 merkattitude	 en	

gedragsintenties	van	tien-	tot	twaalfjarigen.	Bovendien	werd	ook	nagegaan	of	er	interactie-effecten	

waren	van	de	condities	op	de	afhankelijke	variabelen	en	wat	de	rol	van	morele	reclamewijsheid	als	

mediator	 en	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 als	moderator	 kon	 zijn.	Om	 te	 beginnen	wordt	

een	kort	overzicht	gegeven	van	de	resultaten	uit	beide	luiken	en	een	antwoord	geformuleerd	op	de	

centrale	onderzoeksvraag.	Vervolgens	worden	de	 resultaten	van	het	experiment	kritisch	overlopen	

om	 daarna	 de	 beperkingen	 ervan	 aan	 te	 halen	 en	 uiteindelijk	 enkele	 aanbevelingen	 voor	 verder	

onderzoek	te	formuleren.	Na	het	bespreken	van	de	academische	en	praktische	implicaties	eindigen	

we	met	een	finale	conclusie	over	wat	het	onderzoek	nu	concreet	heeft	aangetoond.	

4.1	Overzicht	van	de	resultaten	

Studies	rond	de	reclamewijsheid	van	kinderen	zijn	niet	nieuw.	Wat	wel	opviel	uit	de	literatuurstudie	

was	 dat	 het	 de	 studies	 rond	 de	 cognitieve	 reclamewijsheid	waren	 die	 de	 boventoon	 voerden.	 De	

affectieve	en	vooral	de	morele	dimensie	werden	heel	wat	minder	onderzocht.		Verschillende	studies	

tonen	 aan	 dat	 nieuwe	 reclameformats	 als	 advergames	 erin	 slagen	 positievere	 merkattitudes	 en	

aankoopintenties	 te	 genereren	 dan	 traditionele	 reclame	 (Hudders	 et	 al.,	 2015).	 Deze	 resultaten	

worden	meestal	 gekoppeld	 aan	 het	 feit	 dat	 advergames	 een	 hoog	 entertainmentgehalte	 hebben,	

wat	 een	 positief	 effect	 zou	 hebben	 op	 de	 reclame-effecten	 van	 dit	 format.	 Net	 door	 dat	 hoge	

entertainmentgehalte	 is	 het	 commerciële	 doel	 van	 de	 reclamevorm	minder	 expliciet	 aanwezig	 en	

bewezen	 de	 spelletjes	 zich	 effectiever	 dan	 traditionele	 reclame.	 Een	 advergame	 kan	 echter	

verschillende	 merkintegraties	 kennen.	 Bij	 prominente	 plaatsingen	 komt	 het	 commerciële	 doel	

sterker	naar	voor	en	zoals	het	Persuasion	Knowledge	Model	(Friestad	&	Wright,	1994)	voorspelt	kan	

die	 kennis	 over	 een	 overtuigingspoging	 negatieve	 merkattitudes	 genereren.	 Cauberghe	 en	 De	

Pelsmacker	 (2010)	 hielden	 echter	 rekening	 met	 de	 specifieke	 kenmerken	 van	 advergames	 en	

concluderen	 dat	 er	 geen	 verschil	 is	 tussen	 een	 subtiele	 en	 een	 prominente	 merkplaatsing	 qua	

reclame-effecten.	 Beide	 situaties	 leiden	 volgens	 hen	 tot	 positieve	 uitkomsten.	 Het	 was	 dus	

noodzakelijk	 om	 deze	 tegenstellingen	 in	 de	 literatuur	 te	 onderzoeken.	 Aan	 de	 hand	 van	 een	

computerexperiment	 hebben	 we	 nagegaan	 wat	 de	 effecten	 zijn	 van	 de	 merkprominentie	 bij	

advergames	op	de	morele	reclamewijsheid,	merkattitude	en	gedragsintenties	van	kinderen.	Daarbij	

wilden	 we	 ook	 aandacht	 hebben	 voor	 de	 verborgen	 inkomstenbron	 van	 het	 verzamelen	 van	
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persoonsgegevens	 bij	 zo’n	 online	 spelletjes.	 Aangezien	 het	 Persuasion	 Knowledge	Model	 stelt	 dat	

consumenten	zich	meer	gaan	afschermen	tegen	reclamebeïnvloeding	wanneer	ze	zich	meer	bewust	

zijn	 van	 de	 doelstellingen	 van	 de	 adverteerder	 om	 te	 beïnvloeden,	 wilden	 we	 nagaan	 of	 deze	

gegevensverzameling	 de	 morele	 reclamewijsheid	 van	 kinderen	 activeert	 en	 een	 negatieve	 impact	

heeft	 op	 de	 reclame-effecten	 van	 advergames.	 De	 doelstelling	 van	 deze	 wetenschappelijke	

verhandeling	was	om	een	antwoord	te	bieden	op	de	centrale	onderzoeksvraag:	wat	is	de	impact	van	

de	 merkprominentie	 en	 het	 verzamelen	 van	 persoonsgegevens	 in	 advergames	 op	 de	 morele	

reclamewijsheid,	merkattitude	en	gedragsintenties	van	kinderen	ten	aanzien	van	dit	format?	Om	dit	

na	 te	 gaan	 hebben	 we	 de	 effecten	 van	 prominentie	 en	 persoonsgegevens	 op	 de	 afhankelijke	

variabelen	 morele	 reclamewijsheid,	 merkattitude	 en	 gedragsintenties	 geanalyseerd.	 Voorgaande	

onderzoeken	hebben	tevens	gewezen	op	het	feit	dat	gameattitude	en	algemene	attitude	tegenover	

reclame	een	 invloed	hebben	op	de	effecten	van	advergames.	Daarom	hebben	we	gameattitude	als	

covariaat	 opgenomen	 in	 het	 onderzoek	 en	 tevens	 gekeken	 of	 de	 algemene	 attitude	 tegenover	

reclame	voorgenoemde	effecten	beïnvloedt.	

	

De	 empirische	 studie	 toonde	 aan,	 in	 lijn	met	 onze	 verwachtingen,	 dat	 kinderen	 tussen	 de	 tien	 en	

twaalf	jaar	over	een	zeer	laag	niveau	van	morele	reclamewijsheid	beschikken.	Ook	vertonen	ze	een	

vrij	hoog	niveau	van	algemene	attitude	tegenover	reclame	wat	betekent	dat	ze	weinig	kritisch	staan	

tegenover	 commerciële	 beïnvloedingspogingen.	 Persoonsgegevens	 en	 prominentie	 hadden	 beiden	

geen	significante	invloed	op	de	morele	reclamewijsheid,	noch	was	er	een	significant	interactie-effect	

van	de	condities	op	diezelfde	morele	reclamewijsheid.	Wel	zorgden	de	condities	voor	een	significant	

interactie-effect	 op	 de	 afhankelijke	 variabelen	 merkattitude	 en	 gedragsintenties.	 Ten	 tweede	

veroorzaakt	morele	 reclamewijsheid	een	negatievere	merkattitude	en	 lagere	gedragsintenties.	 Ten	

derde	zijn	er	geen	significante	mediatie-effecten	van	morele	 reclamewijsheid	op	de	 relaties	 tussen	

de	 condities	 en	 de	 afhankelijke	 variabelen	 merkattitude	 en	 gedragsintenties.	 Wel	 wordt	 het	

mediatie-effect	 van	 morele	 reclamewijsheid	 op	 de	 relatie	 tussen	 prominentie	 en	 de	 afhankelijke	

variabelen	 merkattitude	 of	 gedragsintenties	 significant	 gemodereerd	 door	 de	 algemene	 attitude	

tegenover	 reclame.	 Zo	 zorgt	 de	 wisselwerking	 tussen	 prominentie	 en	 de	 algemene	 attitude	

tegenover	 reclame	voor	een	significant	 interactie-effect	op	de	morele	 reclamewijsheid,	wat	op	zijn	

beurt	 een	 impact	 heeft	 op	de	merkattitude	of	 gedragsintenties.	Diezelfde	 gemodereerde	mediatie	

was	evenwel	niet	significant	voor	de	conditie	persoonsgegevens.	Er	was	geen	significant	 interactie-

effect	 van	 persoonsgegevens	 en	 de	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame	 op	 de	 morele	

reclamewijsheid.	Ten	slotte	heeft	de	covariaat	gameattitude	geen	effect	op	de	merkattitude,	maar	

wel	een	negatief	effect	op	de	morele	reclamewijsheid.		
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4.2	Kritische	bespreking	van	het	onderzoek	

Uit	de	resultaten	van	het	empirisch	gedeelte	is	duidelijk	geworden	dat	de	steekproef	een	laag	niveau	

van	morele	 reclamewijsheid	 bezit	 (M=	 1.77).	 Dit	 resultaat	 kunnen	 we	 plaatsen	 binnen	 bestaande	

onderzoeken	 zoals	 dat	 van	De	 Jans	 et	 al.	 (2016)	waarin	 zij	 bewezen	dat	 kinderen	 tussen	 zeven	en	

twaalf	 jaar	 een	 laag	 niveau	 van	 morele	 reclamewijsheid	 vertonen	 ten	 opzichte	 van	 nieuwe	

reclamevormen.	Voorgaande	studies	toonden	eerder	al	aan	dat	nieuwe	reclameformats	erin	slagen	

positievere	merkattitude	en	aankoopintenties	te	genereren	dan	traditionele	reclame	(Hudders	et	al.,	

2015).	 Dit	 kan	 te	 wijten	 zijn	 aan	 het	 feit	 dat	 kinderen	 het	 commercieel	 karakter	 van	 die	 nieuwe	

formats	niet	 volledig	 vatten,	wat	op	 zijn	beurt	 leidt	 tot	minder	 irritatie	of	bescherming	 tegen	 zo’n	

reclame	(Hudders	et	al.,	2015).	Friestad	&	Wright	(1994)	stellen	dat	wat	een	consument	als	geschikte	

reclametactiek	 ziet,	 veelal	 te	 maken	 heeft	 met	 hoe	 moreel	 acceptabel	 ze	 die	 tactiek	 van	 de	

adverteerder	beoordelen.	Gezien	een	van	de	hoofddoelen	van	deze	studie	was	om	na	te	gaan	hoe	

moreel	acceptabel	kinderen	de	reclametactiek	advergames	vinden,	was	het	belangrijk	om	te	weten	

hoe	eerlijk	ze	deze	tactiek	beoordelen.	De	literatuur	stelt	dat	de	gepercipieerde	eerlijk	of	perceived	

fairness	van	advertentiepraktijken	de	consument-merk	relatie	beïnvloedt.	Volgens	Yoo	(2009)	kan	de	

perceptie	van	oneerlijkheid	zelfs	een	negatieve	invloed	hebben	op	de	advertentiereactie.	De	morele	

reclamewijsheid	 van	de	kinderen	uit	de	 steekproef	 in	deze	 studie	werd	gemeten	aan	de	hand	van	

drie	 vragen,	waaronder	 de	 vraag	 hoe	 eerlijk	 ze	 de	 reclame	 van	 het	merk	 Nesquik	 in	 het	 spelletje	

vonden.	Wanneer	we	hun	scores	op	die	vraag	bekijken,	wordt	duidelijk	dat	de	respondenten	weinig	

probleem	hebben	met	zo’n	manier	van	reclame	maken.	De	gemiddelde	score	van	de	proefpersonen	

(M=	 1.80)	 voor	 die	 gepercipieerde	 eerlijkheid	 komt	 neer	 op	 een	 gemiddeld	 oordeel	 tussen	 de	

antwoordopties	‘eerlijk’	en	‘eerder	eerlijk’.	Dit	wil	zeggen	dat	ze	advergames	niet	als	een	oneerlijke	

reclametactiek	beoordelen,	wat	logischerwijs	leidt	tot	de	gevonden	lage	morele	reclamewijsheid	uit	

het	onderzoek.		

	

Verder	 vonden	 we	 geen	 significant	 hoofdeffect	 van	 prominentie	 op	 morele	 reclamewijsheid.	 De	

merkprominentie	in	het	spel	bepaalt	het	bijhorende	effect		en	werd	in	deze	studie	gemanipuleerd	bij	

advergames	(Vashist	&	Sreejesh,	2015).	Rekening	houdend	met	Limited	Capacity	Model	of	Mediated	

Message	Processing	is	het	duidelijk	dat	gamers	de	voorkeur	geven	aan	het	spelen	of	winnen	van	het	

spel	 in	plaats	van	zich	te	bekommeren	om	merkplaatsingen.	Het	spelen	van	het	spel	vormt	dan	de	

primaire	 focus	 waardoor	 er	 minder	 spelersaandacht	 vrij	 is	 voor	 reclameverwerking.	 Aangezien	

prominente	 plaatsingen	 meer	 onderdeel	 uitmaken	 van	 het	 spel	 zelf,	 zullen	 deze	 gemakkelijker	

opgenomen	 worden.	 Subtiele	 merkplaatsingen	 in	 de	 perifere	 omgeving	 van	 het	 spel	 moeten	 het	

stellen	met	 eventueel	 overige	of	 extra	 aandacht	 van	de	 speler.	Nu	 komt	het	 commerciële	doel	 bij	
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prominente	 merkplaatsingen	 sterker	 naar	 voren	 wat	 volgens	 het	 Persuasion	 Knowledge	 Model	

negatieve	gevolgen	heeft	voor	de	merkattitudes.	Aangezien	subtiele	merkplaatsingen	subtieler	zijn,	

kennen	deze	minder	negatieve	gevolgen	voor	de	reclame-effecten.	De	algemene	verwachting	 in	de	

literatuur	luidt	dat	een	subtiele	plaatsing	tot	een	positievere	merkattitude	leidt	dan	een	prominente	

plaatsing	(Cauberghe	&	De	Pelsmacker,	2010).	Cauberghe	en	De	Pelsmacker	(2010)	redeneerden	hier	

in	hun	studie	echter	anders	over	en	concludeerden	dat	vanwege	het	 leuke	gevoel	die	advergames	

opwekken,	de	prominentie	geen	verschil	uitmaakt	voor	de	merkattitude.	In	onze	studie	trokken	we	

deze	lijn	door	en	keken	we	of	datzelfde	verschil	ontbrak	voor	de	morele	reclamewijsheid.		De	studie	

van	Van	Reijmersdal	et	al.	(2012)	toonde	een	impact	van	merkprominentie	op	de	cognitieve	reacties	

van	kinderen	bij	advergames,	maar	niet	op	de	affectieve	reacties.	Ook	in	onze	studie	kwamen	we	tot	

gelijkaardige	resultaten	aangezien	de	merkprominentie	bij	advergames	geen	significant	effect	had	op	

de	morele	 reclamewijsheid	van	de	kinderen.	Zelfs	een	prominente	plaatsing	wordt	geïntegreerd	 in	

een	entertainende	 spelcontext	waardoor	 kinderen	hun	 rationele	 en	 kritische	 gedachten	overstelpt	

worden.		

	

Ook	de	andere	experimentele	conditie,	persoonsgegevens,	kende	geen	significant	hoofdeffect	op	de	

morele	reclamewijsheid.	Voor	dat	ze	konden	doorgaan	naar	het	spelen	van	de	advergame,	moesten	

respondenten	in	deze	conditie	eerst	hun	naam	en	e-mailadres	invullen.	Onder	de	invulstroken	stond	

de	informatieve	mededeling	“Deze	gegevens	worden	mogelijks	gebruikt	voor	marketingdoeleinden”.	

Met	 het	Persuasion	 Knowledge	Model	 in	 het	 achterhoofd,	 verwachtten	we	 dat	 het	 vragen	 van	 de	

persoonlijke	gegevens	in	combinatie	met	de	informatieve	mededeling,	stimulerend	zou	werken	voor	

de	kritische	attitude	van	de	kinderen.	Achteraf	blijkt	dat	niet	het	geval.	Dit	zou	te	wijten	kunnen	zijn	

aan	het	feit	dat	de	informatieve	mededeling	niet	voldoende	opviel	of	niet	duidelijk	genoeg	was	voor	

de	 jonge	 respondenten.	 Het	 vragen	 van	 persoonsgegevens	 bij	 een	 advergame	 fungeerde	 bij	 de	

steekproef	 dus	 niet	 zoals	 oorspronkelijk	 verwacht	 als	 een	 soort	 ‘alarmbel’	 om	 hun	 morele	

reclamewijsheid	 te	 activeren.	 Gezien	 de	 hoofdeffecten	 van	 beide	 condities	 op	 de	 morele	

reclamewijsheid	niet	significant	waren,	werd	als	laatste	een	eventueel	interactie-effect	van	de	twee	

condities	 op	 de	 afhankelijke	 variabele	 getest.	 Ook	 dit	 effect	 bleek	 niet	 significant	 aanwezig.	 Dit	

betekent	dat	het	effect	van	de	prominentie	op	de	morele	reclamewijsheid	niet	afhangt	of	beïnvloed	

wordt	door	het	al	dan	niet	vragen	van	persoonsgegevens	en	omgekeerd.	Voor	de	andere	afhankelijke	

variabelen,	merkattitude	en	gedragsintenties,	 vonden	we	doorheen	het	onderzoek	wel	 significante	

interactie-effecten	van	de	condities.	Er	bleek	een	significant	interactie-effect	van	persoonsgegevens	

en	prominentie	op	de	merkattitude,	alsook	een	significant	interactie-effect	van	diezelfde	condities	op	

de	 gedragsintenties	 van	 de	 respondenten.	 Dit	 betekent	 dat	 het	 effect	 van	 het	 vragen	 van	
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persoonsgegevens	 op	 de	merkattitude	 of	 de	 gedragsintenties	 afhangt	 van	 de	 prominentie	 van	 de	

conditie,	waarbij	 telkens	 de	 combinatie	 van	het	 vragen	 van	persoonsgegevens	 en	 een	prominente	

merkplaatsing	 de	 meest	 negatieve	 invloed	 had	 op	 de	 afhankelijke	 variabelen.	 De	 afzonderlijke	

effecten	 van	 de	 condities	 op	 de	merkattitude	 of	 de	 gedragsintenties	 verschilden	 daarentegen	wel	

van	elkaar.	Gezien	deze	hoofdeffecten	van	de	condities	op	die	afhankelijke	variabelen,	zoals	ze	naar	

voor	kwamen	uit	de	Hayes	modellen,	niet	steeds	dezelfde	waarde	hadden,	besloten	we	om	die	vier	

effecten	achteraf	nog	apart	te	testen	aan	de	hand	van	vier	ANOVA’s.	De	ANOVA’s	kwamen	overeen	

met	 de	 effecten	 zoals	 we	 ze	 gevonden	 hadden	 in	 de	 Hayes	 modellen	 uit	 figuren	 8,	 9,	 10	 en	 11,	

vandaar	dat	we	ervoor	kozen	om	deze	te	interpreteren.	Om	te	beginnen	vonden	we	geen	significant	

effect	van	de	prominentie	op	de	merkattitude.		Dit	strookt	met	onze	bovenstaande	uiteenzetting	bij	

het	 effect	 van	de	prominentie	 op	de	morele	 reclamewijsheid.	We	 volgenden	de	 redenering	uit	 de	

studie	 van	 Cauberghe	 en	 De	 pelsmacker	 (2010)	 en	 vonden	 in	 lijn	 met	 hun	 stelling	 dat	 er	 geen	

significante	 verschillen	 zijn	 in	 merkattitude	 tussen	 een	 prominente	 en	 een	 subtiele	 conditie.	 De	

oorzaak	hiervan	 ligt	wellicht	 in	het	 feit	dat	advergames	 zo’n	 leuke	ervaring	creëren	dat	dat	gevoel	

overgedragen	wordt	op	het	merk	(affect	transfer)	bij	zowel	een	subtiele	als	een	prominente	plaatsing	

(Refinana	et	al.,	2005).	Aansluitend	bij	deze	resultaten	vonden	we	ook	een	niet-significant	effect	van	

de	prominentie	op	de	gedragsintenties.	Het	vragen	van	persoonsgegevens	daarentegen	had	wel	een	

significant,	 negatief	 effect	 op	 de	 merkattitude,	 alsook	 een	 significant,	 negatief	 effect	 op	 de	

gedragsintenties.	 Een	 conditie	 waarin	 persoonsgegevens	 gevraagd	 werden,	 leidde	 tot	 een	 lagere	

merkattitude	of	 lagere	gedragsintenties	dan	een	conditie	waarbij	geen	persoonsgegevens	gevraagd	

werden.	We	kunnen	ons	hier	afvragen	hoe	het	komt	dat	het	vragen	van	persoonsgegevens	wel	een	

significant	 negatieve	 impact	 had	 op	 de	merkattitude	 en	 gedragsintenties,	maar	 niet	 op	 de	morele	

reclamewijsheid.	 Een	 mogelijke	 verklaring	 hiervoor	 zou	 kunnen	 zijn	 dat	 de	 respondenten	 ervan	

uitgingen	dat	het	spel	door	Nesquik	zelf	gemaakt	en	verspreid	was.	Dit	zou	er	kunnen	toe	leiden	dat	

de	 kinderen	 de	 reclame	 in	 het	 spel	 als	 eerlijk	 en	 toegelaten	 beoordeelden,	 aangezien	 ze	 kunnen	

redeneren	dat	Nesquik	zo’n	spelletje	anders	niet	zou	maken.		

	

De	gameattitude	 ten	opzichte	van	het	 spel	waarin	het	merk	geplaatst	 is,	 kan	een	positieve	 impact	

hebben	op	de	merkattitude	(Mau,	Kehres	&	Silberer,	2006).	Die	 invloed	werd	 in	dit	onderzoek	niet	

gevonden.	We	vonden	geen	verband	tussen	gameattitude	en	merkattitude.	Wellicht	valt	dit	resultaat	

te	wijten	 aan	 het	 feit	 dat	 het	 geïntegreerde	merk	Nesquik	 in	 de	 advergames	 een	 zeer	 bekend	 en	

geliefd	merk	 is	 bij	 kinderen,	waardoor	 ze	 sowieso	 een	 positieve	merkattitude	 vertonen,	 ongeacht	

hun	attitude	ten	opzichte	van	het	spel.		
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De	Jans	et	al.	(2016)	vonden	in	hun	studie	over	morele	reclamewijsheid	bij	zeven-	tot	twaalfjarigen	

een	 mediatie-effect	 van	 morele	 reclamewijsheid	 op	 de	 relatie	 tussen	 het	 reclameformat	 en	 de	

reclame-effectiviteit.	Reclamewijsheid	wordt	vaak	omschreven	als	een	soort	afweermechanisme	dat	

kinderen	 gaan	 toepassen	 bij	 reclameverwerking,	 om	 zo	 minder	 vatbaar	 te	 zijn	 voor	 commerciële	

beïnvloeding	(Livingstone	&	Helsper,	2006).	We	verwachtten	dat	dit	afweermechanisme	een	rol	zou	

spelen	 in	 de	 relatie	 tussen	 de	 kenmerken	 van	 het	 spel	 en	 de	 reclame-effecten.	We	 testten,	maar	

vonden	 geen	 significante	 mediatie-effecten	 van	 morele	 reclamewijsheid	 op	 de	 relaties	 tussen	 de	

condities	en	de	afhankelijke	variabelen	merkattitude	en	gedragsintenties.	Ook	na	het	toevoegen	van	

gameattitude	of	de	algemene	attitude	tegenover	reclame	als	covariaat	bleef	de	mediatie	afwezig.	De	

morele	 reclamewijsheid	 is	dus	niet	het	drijvende	mechanisme	achter	de	afzonderlijke	effecten	van	

de	condities	op	de	afhankelijke	variabelen	merkattitude	en	gedragsintenties.	Dit	 resultaat	komt	als	

geen	verrassing	meer	aangezien	we	reeds	zagen	dat	er	geen	significant	effect	van	de	condities	was	

op	de	morele	reclamewijsheid.	Als	de	condities	geen	invloed	hebben	op	de	morele	reclamewijsheid,	

kan	de	 invloed	van	die	condities	op	de	merkattitude	of	gedragsintenties	niet	doorgegeven	worden	

via	 de	morele	 reclamewijsheid	 en	 kan	 er	 dus	 geen	mediatie	 plaatsvinden.	Wel	 zagen	 we	 dat	 het	

mediatie-effect	van	morele	reclamewijsheid	op	de	relatie	tussen	de	prominentie	en	de	afhankelijke	

variabelen	 merkattitude	 of	 gedragsintenties	 significant	 gemodereerd	 werd	 door	 de	 algemene	

attitude	tegenover	reclame.	Bij	verwijdering	van	het	covariaat	gameattitude	viel	deze	gemodereerde	

mediatie-analyse	echter	wel	weg.	De	 resultaten	 van	de	 gemodereerde	mediatie-analyse	wezen	uit	

dat	 bij	 een	 lage	 algemene	 attitude	 tegenover	 reclame,	 het	 effect	 van	 de	 prominentie	 op	 de	

merkattitude	gemedieerd	werd	door	morele	reclamewijsheid.	Ook	het	effect	van	de	prominentie	op	

de	gedragsintenties	kende	diezelfde	mediatie	voor	een	 lage	algemene	attitude	 tegenover	 reclame.	

Dit	wijst	uit	dat	de	morele	reclamewijsheid	van	de	respondenten	enkel	een	belangrijke	rol	speelt	in	

de	relatie	tussen	de	prominentie	en	de	reclame-effecten	bij	diegenen	die	reeds	een	kritische	attitude	

hebben	 ten	 opzichte	 van	 reclame	 in	 het	 algemeen.	 Hieruit	 zouden	 we	 kunnen	 afleiden	 dat	 een	

algemene	kritische	attitude	ten	opzichte	van	reclame	een	voorwaarde	is	voor	een	degelijk	niveau	van	

morele	 reclamewijsheid.	Diezelfde	 gemodereerde	mediatie	 vonden	we	niet	 voor	het	 effect	 van	de	

persoonsgegevens	op	de	afhankelijke	variabelen.	Het	vragen	van	persoonsgegevens	had	rechtstreeks	

een	negatieve	impact	op	de	merkattitude	en	de	gedragsintenties.	Heel	wat	kinderen	vroegen	tijdens	

het	experiment	of	het	noodzakelijk	was	dat	ze	ook	hun	achternaam	 invulden.	Dit	wijst	erop	dat	ze	

toch	enige	terughoudendheid	vertonen	bij	het	geven	van	te	veel	persoonlijke	informatie.	De	lagere	

merkattitude	of	gedragsintenties	als	gevolg,	zouden	kunnen	voortkomen	uit	het	feit	dat	kinderen	er	

zich	niet	goed	bij	voelen	dat	het	merk,	of	in	hun	ogen	het	spelletje,	zoveel	wil	weten	over	hen.		Tegen	

onze	verwachting	in	vonden	we	in	dit	onderzoek	slechts	een	aanwezig,	maar	zwak	negatief	verband	
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tussen	de	algemene	attitude	tegenover	reclame	en	de	morele	reclamewijsheid.	De	resultaten	uit	het	

onderzoek	 van	Winkler	 en	 Buckner	 (2006)	 hadden	 aangetoond	 dat	 71	%	 van	 de	 participanten	 die	

negatief	 waren	 over	 reclame	 in	 het	 algemeen,	 ook	 negatief	 waren	 ten	 opzichte	 van	 reclame	 in	

games.	 Op	 basis	 van	 deze	 resultaten	 verwachtten	 we	 dat	 de	 attitude	 tegenover	 reclame	 in	 het	

algemeen	een	belangrijke	voorspeller	zou	zijn	van	de	attitude	ten	opzichte	van	reclame	in	games	en	

zo	ook	de	morele	reclamewijsheid.	Het	gevonden	effect	hiervoor	in	onze	studie	was	significant,	maar	

de	correlatie	erg	zwak	waardoor	we	deze	met	enige	voorzichtigheid	moeten	interpreteren.	Tenslotte	

halen	we	nog	aan	dat	de	morele	reclamewijsheid	van	de	respondenten	negatief	gerelateerd	was	aan	

de	merkattitude	en	de	gedragsintenties.	Dit	bewijst	dat	hoewel	kinderen	een	laag	niveau	van	morele	

reclamewijsheid	vertonen,	deze	(indien	aanwezig)	wel	een	verschil	kan	uitmaken	en	de	merkattitude	

of	 gedragsintenties	 negatief	 beïnvloedt.	 De	 resultaten	 hebben	 zowel	 academische	 als	 empirische	

implicaties	op	het	onderzoek	van	advergames.	

4.3	Implicaties	

Deze	wetenschappelijke	verhandeling	trachtte	een	meerwaarde	te	vormen	in	het	onderzoek	naar	het	

effect	 van	merkprominentie	 en	het	 verzamelen	 van	persoonlijke	 gegevens	bij	 advergames.	Daarbij	

kan	het	ook	als	bron	gehanteerd	worden	voor	verder	academisch	onderzoek	naar	advergames.	Ten	

eerste	 zou	 de	 gehanteerde	 methode,	 een	 computerexperiment	 gevolgd	 door	 een	 papieren	

vragenlijst,	 overgenomen	 kunnen	 worden	 in	 toekomstig	 onderzoek.	 Ten	 tweede	 kunnen	 de	

gebruikte	 schalen	 op	 een	 betrouwbare	manier	 toegepast	 worden	 om	 de	morele	 reclamewijsheid,	

merkattitude	en	gedragsintenties	bij	advergames	 te	meten.	Onze	gemanipuleerde	condities	bleken	

significant	van	elkaar	te	verschillen,	waardoor	deze	manipulatie	van	de	merkprominentie	toegepast	

zou	kunnen	worden	 in	 verdere	onderzoeken	naar	de	effecten	van	de	prominentie	bij	 advergames.	

Aan	de	hand	van	metingen	van	de	gameattitude,	merkattitude,	gedragsintenties,	algemene	attitude	

tegenover	reclame	en	morele	reclamewijsheid,	kunnen	we	ons	een	idee	vormen	over	hoe	kinderen	

reageren	 op	 advergames.	 Deze	 resultaten	 kunnen	 niet	 enkel	 van	 belang	 zijn	 voor	 bedrijven	 of	

producenten	 van	 advergames,	 maar	 ook	 voor	 de	 educatieve	 sector.	 In	 hun	 onderzoeksrapport	 in	

opdracht	van	de	Vlaamse	Overheid	pleitten	Cauberghe,	et	al.	(2012)	voor	de	integratie	van	reclame-

educatie	 in	het	onderwijscurriculum.	Voorgaande	 studies	waaronder	die	van	Brucks,	Armstrong	en	

Goldberg	 (1988)	 en	 Buijzen	 (2007),	 zagen	 een	 positief	 effect	 van	 educatie	 op	 reclamewijsheid.	

Reclame-educatie	 zou	 de	 kennis	 over	 advertenties,	 de	 doelstellingen	 en	 gebruikte	 technieken	

kunnen	verhogen	(Donohue,	Henke,	&	Meyer,	1983;	Feshbach,	Feshbach,	&	Cohen,	1982;	Hobbs	&	

Frost,	2003).		
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Zo’n	 integratie	 van	 reclame-educatie	 in	 het	 onderwijscurriculum,	 kunnen	 we	 met	 de	 gevonden	

resultaten	 uit	 onze	 studie	 enkel	 toejuichen.	 Het	 werd	 nog	 maar	 eens	 bewezen	 dat	 de	 morele	

reclamewijsheid	van	kinderen	 jonger	dan	 twaalf	 slechts	 laag	 tot	matig	 is.	Bovendien	vonden	we	 in	

het	onderzoek	wel	dat	deze	morele	reclamewijsheid,	indien	aanwezig,	een	negatieve	impact	heeft	op	

de	 merkattitude	 en	 gedragsintenties	 van	 kinderen.	 Dit	 bewijst	 dat	 het	 stimuleren	 van	 de	 morele	

reclamewijsheid	 kinderen	 dus	wel	 degelijk	 zou	 kunnen	 ‘wapenen’	 tegen	 ongewenste	 commerciële	

beïnvloeding.	 Vandaar	 dat	 we	 naast	 de	 loutere	 integratie	 van	 reclame-educatie	 in	 het	 onderwijs-

curriculum,	ook	opperen	voor	meer	aandacht	en	ruimte	voor	die	morele	reclamewijsheid.	Net	zoals	

er	 in	 de	 academische	 wereld	 meer	 aandacht	 moet	 komen	 voor	 de	 morele	 dimensie	 van	

reclamewijsheid,	geldt	dit	ook	voor	reeds	bestaande	en	toekomstige	educatie-pakketten.	De	morele	

reclamewijsheid	kan	wel	degelijk	 in	het	voordeel	spelen	van	kinderen	en	zou	dus	ook	benoemd	en	

gestimuleerd	 moeten	 worden.	 Ook	 zouden	 de	 educatiepakketten	 aangevuld	 kunnen	 worden	 met	

sensibiliseringscampagnes	vanuit	de	overheid.	Kinderen	zouden	het	kritisch	verwerken	van	reclame	

sneller	 en	 natuurlijker	 aanleren	wanneer	 het	 op	 regelmatige	 tijdstippen	 onder	 de	 aandacht	wordt	

gebracht.	Tot	slot	kunnen	we	geen	implicaties	formuleren	zonder	te	denken	aan	de	grootste	speler	in	

dit	verhaal,	de	 reclamesector.	Zij	 zouden	hun	verantwoordelijkheid	moeten	nemen	en	verder	gaan	

dan	 enkel	 de	 opgelegde	 regels	 uit	 het	 Vlaams	 Mediadecreet.	 Kinderen	 hebben	 zo’n	 lage	

reclamewijsheid	 ten	opzichte	van	nieuwe	 reclamevormen	omdat	deze	 zo	moeilijk	herkend	worden	

als	reclame.	Formats	zoals	advergames	moeten	duidelijker	herkenbaar	gemaakt	worden	als	reclame	

en	 dat	 kan	 enkel	 als	 vertrokken	wordt	 vanuit	 de	 sector	 zelf.	Momenteel	 kennen	 advergames	 nog	

geen	verplichte	herkenningscue	en	daar	zou	verandering	in	moeten	komen.		

4.4	Beperkingen	en	suggesties	voor	verder	onderzoek	

Aan	dit	onderzoek	zijn	natuurlijk	een	aantal	beperkingen	verbonden	waarmee	 in	verder	onderzoek	

rekening	kan	gehouden	worden.	In	eerste	instantie	zijn	er	een	aantal	restricties	aan	het	werken	met	

een	 experimenteel	 onderzoeksdesign.	 Zo	 waren	 de	 kinderen	 ervan	 op	 de	 hoogte	 dat	 ze	 een	

vragenlijst	 zouden	 invullen	 in	 het	 kader	 van	 een	 onderzoek.	 Aangezien	 heel	 wat	 respondenten	

vroegen	of	de	vragenlijst	om	een	toets	ging,	kunnen	we	de	vraag	stellen	of	de	respondenten	buiten	

de	experimentele	situatie	op	dezelfde	manier	zouden	geantwoord	hebben.	Ondanks	het	feit	dat	de	

onderzoeker	voor	aanvang	benadrukt	had	dat	er	geen	juiste	of	foute	antwoorden	waren,	kunnen	de	

kinderen	misschien	specifieke	antwoordopties	aangeduid	hebben,	omdat	ze	dachten	dat	dat	degene	

zouden	zijn	die	de	onderzoeker	verwachtte	of	omdat	hun	buurman-	of	vrouw	dat	antwoord	had.	We	

werkten	met	jonge	kinderen	tussen	de	tien	en	twaalf	jaar	oud	die	op	zich	nog	niet	zo’n	uitgebreide	

kennis	hebben	over	reclame.	Het	werken	met	zo’n	jonge	doelgroep	had	gevolgen	voor	de	gebruikte	

schalen.	 Juist	 omdat	 er	 gewerkt	 werd	 met	 kinderen	 konden	 we	 niet	 steeds	 gebruik	 maken	 van	
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schalen	met	een	groot	aantal	items.	Vandaar	dat	de	gebruikte	schalen	in	het	onderzoek	een	beperkt	

aantal	 items	 bevatten	 en	 zo	 de	 onderzochte	 constructen	 misschien	 niet	 altijd	 even	 goed	

weerspiegelen.	Ook	moesten	de	vragen	en	verwoordingen	simpel	gehouden	worden	en	waar	nodig	

anders	verwoord.	Hierin	kan	de	essentie	van	enkele	 items	verloren	gegaan	 zijn.	We	zijn	ons	ervan	

bewust	dat	de	algemene	attitude	tegenover	reclame	een	ingewikkeld	concept	is	dat	eigenlijk	niet	te	

vatten	 is	 in	 drie	 items.	 Onderzoek	 met	 een	 grotere	 steekproef	 levert	 natuurlijk	 altijd	 meer	

betrouwbare	 resultaten	op,	maar	wegens	een	beperkte	 respons	 van	de	aangeschreven	 scholen	en	

tijdsgebrek	 moesten	 we	 genoegen	 nemen	met	 een	 kleiner	 aantal	 respondenten.	 Daarbij	 zou	 een	

combinatie	 van	 kwalitatief	 en	 kwantitatief	 onderzoek	 wenselijk	 geweest	 zijn	 om	 meer	 inzicht	 te	

krijgen	 in	 de	 gedragsintenties	 van	 de	 kinderen,	 maar	 dit	 was	 in	 ons	 geval	 niet	 mogelijk.	 Er	 moet	

eveneens	rekening	gehouden	worden	met	het	feit	dat	het	geïntegreerde	merk	in	de	advergames	een	

merk	was	dat	heel	gekend	en	geliefd	is	bij	de	onderzochte	doelgroep.	We	zijn	ons	ervan	bewust	dat	

dit	gezorgd	kan	hebben	voor	een	vertekening	van	de	resultaten.	Toekomstig	onderzoek	zou	er	voor	

kunnen	 opteren	 om	 te	 werken	 met	 spelletjes	 waarin	 een	 minder	 bekend	 of	 onbestaand	 merk	

geïntegreerd	wordt.	Zo	zou	gekeken	kunnen	worden	of	de	resultaten	uit	dit	onderzoek	stand	blijven	

houden	voor	merken	waar	kinderen	minder	vertrouwd	mee	zijn	en	die	geen	deel	uitmaken	van	hun	

dagelijks	leven.	

4.5	Conclusie	

Dit	onderzoek	heeft	bestudeerd	hoe	de	merkprominentie	en	het	verzamelen	van	persoonsgegevens	

bij	 advergames	 de	 reclamereacties	 van	 spelers	 beïnvloedt.	 Het	 belangrijkste	 resultaat	 is	 dat	we	 in	

navolging	van	heel	wat	andere	studies,	een	 laag	niveau	van	morele	reclamewijsheid	vaststelden	bij	

de	kinderen.	De	resultaten	tonen	dat	 in	ons	onderzoek	wel	degelijk	sprake	was	van	een	effect	van	

prominentie	 op	 de	 gedragsintenties.	 We	 konden	 vaststellen	 dat	 kinderen	 die	 een	 prominente	

conditie	 te	zien	kregen	een	significant	 lagere	 intentie	hadden	om	het	merk	aan	te	kopen	of	aan	te	

vragen.	 Aan	 de	 andere	 kant	 tonen	 de	 resultaten	 dat	 de	 prominentie	 geen	 invloed	 had	 op	

merkattitude	 of	 de	 morele	 reclamewijsheid.	 In	 lijn	 met	 onze	 verwachtingen	 op	 basis	 van	 de	

literatuur,	vonden	we	dat	er	geen	verschil	was	in	merkattitude	of	morele	reclamewijsheid	tussen	een	

subtiele	en	een	prominente	conditie.	Het	vragen	van	persoonsgegevens	blijkt	geen	rol	 te	spelen	 in	

het	activeren	van	de	morele	reclamewijsheid	of	het	verlagen	van	de	merkattitude,	maar	wel	 in	het	

verlagen	 van	 de	 gedragsintenties.	 Ook	 konden	 we	 aantonen	 dat	 er	 een	 interactie-effect	 bestaat	

tussen	 de	 prominentie	 en	 het	 vragen	 van	 persoonsgegevens	 op	 de	 merkattitude	 of	 de	

gedragsintenties	van	kinderen.	Er	was	een	significante	daling	van	de	merkattitude	of	gedragsintentie	

als	de	conditie	zowel	persoonsgegevens	bevatte	en	een	prominente	merkplaatsing	kende.	Er	werden	

geen	mediatoren	gevonden,	maar	de	algemene	attitude	tegenover	reclame	kwam	wel	naar	voor	als	
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moderator	 van	 het	 effect	 van	 prominentie	 op	 de	 morele	 reclamewijsheid.	 Voor	 het	 effect	 van	

persoonsgegevens	op	morele	reclamewijsheid	werd	die	moderatie	niet	gevonden.	Tenslotte	konden	

we	 aantonen	 dat	 de	 morele	 reclamewijsheid	 wel	 negatief	 gerelateerd	 was	 aan	 merkattitude	 en	

gedragsintenties.	 Dit	 bewijst	 dat	 de	 morele	 dimensie	 van	 reclamewijsheid	 wel	 degelijk	 een	

belangrijke	rol	speelt	bij	de	reclameverwerking	en	dus	meer	aandacht	verdient.	
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Bijlage	1:	Screenshots	advergame	

	
3.1	Screenshots	subtiele	versie	

	
Level	1	
	

	
Level	2	
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Level	3	
	
3.2	Screenshots	prominente	versie	
	

	
Level	1	
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Level	3		
	
De	advergame	is	een	flashgame,	wat	normaal	gezien	heel	moeilijk	aan	te	passen	is.	Vanwege	de	logo-

aanpassingen	in	Adobe	Flash	Player	verschenen	er	enkele	strepen	in	het	spel.	Omdat	de	strepen	

maar	even	in	beeld	zijn	en	de	mogelijkheid	om	het	spel	te	spelen	niet	verstoren,	kozen	we	ervoor	dit	

zo	te	behouden.	Het	was	de	enige	optie	om	twee	spelversies	te	verkrijgen.	

Level	2	
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Bijlage	2:	Screenshots	webpagina’s	

	

Conditie	1:	Subtiel	x	Persoonsgegevens	

	

	
Startpagina.	
	
	

	
Pagina	2	met	de	subtiele	versie	van	de	advergame.	
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Conditie	2:	Prominent	x	Persoonsgegevens	

	

	
Startpagina.	
	
	

	
Pagina	2	met	de	prominente	versie	van	de	advergame.	
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Conditie	3:	Prominent	x	Geen	persoonsgegevens	

	

	
Startpagina.	
	
	

	
Pagina	2	met	de	prominente	versie	van	de	advergame.	
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Conditie	4:	Subtiel	x	Persoonsgegevens	

	

	
Startpagina.	
	
	

	
Pagina	2	met	de	subtiele	versie	van	de	advergame.	
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Bijlage	3:	Vragenlijst	pretest	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vragenbundel	experiment	advergame	
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Hieronder	zul	je	enkele	screenshots	van	een	spelletje	te	zien	krijgen,	bekijk	deze	aandacht	
en	vul	daarna	de	bijhorende	vraag	in.		 	
	

	
	

	

Screenshots	



	
	
	

	
	

	

90	

	
De	voorgaande	afbeeldingen	waren	screenshots	(schermafbeeldingen)	van	3	verschillende	levels	uit	
een	spelletje	van	Nesquik.	In	welke	mate	vind	jij	dat	het	logo	van	het	merk	Nesquik	prominent	
geplaatst	was	in	het	spel?		
	

	
	

	
	

Heel	subtiel	geplaatst										1												2													3													4												5											Heel	prominent	geplaatst	
	
(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	
Een	prominente	plaatsing	wil	zeggen	dat	het	product	of	het	logo	van	het	merk	heel	duidelijk	en	vaak	
ook	meerdere	keren	getoond	wordt	in	het	spelletje.	Het	tegenovergestelde	van	een	prominente	
plaatsing	is	een	subtiele	plaatsing.	Een	subtiele	plaatsing	betekent	op	zijn	beurt	dat	het	product	of	
het	logo	van	het	merk	niet	centraal	geplaatst	wordt	in	het	spel	en	dus	eerder	op	de	achtergrond	of	
heel	klein.		
	
1	=	heel	subtiel	geplaatst	
2	=	subtiel	geplaatst	
3	=	minder	prominent	geplaatst	
4	=	prominent	geplaatst	
5	=	heel	prominent	geplaatst	
	

“Ik	vind	de	plaatsing	van	het	merk	Nesquik	in	het	
spelletje...”	
	

;	
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Hieronder	krijg	je	opnieuw	drie	screenshots	te	zien	van	3	verschillende	levels	uit	een	spelletje	van	
Nesquik.	Daarna	vul	je	dezelfde	vraag	opnieuw	in.		
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Heel	subtiel	geplaatst										1												2													3													4												5											Heel	prominent	geplaatst		
	
(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	
Een	prominente	plaatsing	wil	zeggen	dat	het	product	of	het	logo	van	het	merk	heel	duidelijk	en	vaak	
ook	meerdere	keren	getoond	wordt	in	het	spelletje.	Het	tegenovergestelde	van	een	prominente	
plaatsing	is	een	subtiele	plaatsing.	Een	subtiele	plaatsing	betekent	op	zijn	beurt	dat	het	product	of	
het	logo	van	het	merk	niet	centraal	geplaatst	wordt	in	het	spel	en	dus	eerder	op	de	achtergrond	of	
heel	klein.		
	
1	=	heel	subtiel	geplaatst	
2	=	subtiel	geplaatst	
3	=	minder	prominent	geplaatst	
4	=	prominent	geplaatst	
5	=	heel	prominent	geplaatst	
	
	

“Ik	vind	de	plaatsing	van	het	merk	Nesquik	in	het	
spelletje...”	
	

;	
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Je	hebt	net	het	online	spelletje	van	Nesquik	gespeeld,	hieronder	enkele	vragen	daarover.	Lees	de	
vragen	zorgvuldig	en	probeer	zo	aandachtig	mogelijk	te	antwoorden.	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1)	Hoe	oud	ben	je?	.......	(vul	de	stippenlijn	in)	
	
2)	Ik	ben	een...													jongen																														meisje																			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(omcirkel	het	juiste	figuurtje)	
	
	

	
	
3)	“Ik	vond	het	spelletje	dat	ik	net	speelde...”	
	
Negatief																									1																			2																				3																						4																					5																			Positief	
	
Slecht																													1																			2																				3																						4																					5																				Goed	
	
Onprettig																							1																			2																				3																						4																					5																				Prettig	
	
Ongunstig																						1																			2																				3																						4																					5																			Gunstig	
	
(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	
Hoe	dichter	het	cijfertje	dat	je	kiest	bij	het	woord	staat,	hoe	passender	jij	dat	woord	vindt.	Kies	je	
bijvoorbeeld	voor	het	cijfertje	4	tussen	negatief	en	positief	toont	dat	aan	dat	jij	het	spelletje	
voornamelijk	positief	vindt.	
	
	

Vragen	over	jou	

Vragen	over	het	spelletje	
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4)	“Ik	vind	het	merk	Nesquik...”	
		
Negatief																								1																			2																				3																						4																					5																				Positief	
	
Slecht																													1																			2																				3																						4																				5																								Goed	
	
Niet	lief																										1																			2																				3																						4																				5																												Lief	
	
Ongewenst																			1																			2																					3																						4																				5																		Gewenst	
	
(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
5)	“Ik	vind	reclame	over	het	algemeen...”	
	
Negatief																								1																			2																				3																						4																					5																				Positief	
	
Slecht																													1																			2																				3																						4																				5																								Goed	
	
Ongunstig																						1																			2																				3																						4																				5																				Gunstig	
	
(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	
	
6)	“Bij	het	spelen	van	dit	spelletje	vond	ik	de	reclame	voor	Nesquik...”	
	
Verkeerd																								1																			2																				3																						4																					5																							Goed	
		
Oneerlijk																									1																			2																				3																						4																				5																						Eerlijk	
	
Verboden																							1																			2																				3																						4																				5													Toegelaten	
	
(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	

	

	

	

	

Vragen	over	reclame	
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Bijlage	4:	Vragenlijst	hoofdonderzoek	

	

Je	hebt	net	een	online	spelletje	van	Nesquik	gespeeld,	hieronder	enkele	vragen	daarover.	Lees	de	
vragen	zorgvuldig	en	probeer	zo	eerlijk	mogelijk	te	antwoorden,	er	zijn	geen	juiste	of	foute	
antwoorden.	De	vragenlijst	wordt	volledig	anoniem	verwerkt.	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1)	Hoe	oud	ben	je?	.......	(vul	de	stippenlijn	in)	
	
2)	Ik	ben	een...																	jongen																																					meisje																			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(omcirkel	het	juiste	figuurtje)	
	
	

	
3)	“Ik	vond	het	spelletje	dat	ik	net	speelde...”	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Vragen	over	jou	

Vragen	over	het	spelletje	

Negatief																										1																										2																											3																													4																					Positief	
	
Slecht																														1																										2																											3																													4																									Goed	
	
Onprettig																								1																										2																											3																													4																						Prettig	
	
Ongunstig																							1																										2																											3																													4																				Gunstig	
	

(omcirkel	het	passende	cijfer)	
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Hoe	dichter	het	cijfertje	dat	je	kiest	bij	het	woord	staat,	hoe	passender	jij	dat	woord	vindt.	Kies	je	
bijvoorbeeld	voor	het	cijfertje	4	tussen	negatief	en	positief	toont	dat	aan	dat	jij	het	spelletje	positief	
vindt.		
	
4)	“Ik	vind	het	merk	Nesquik...”	

	
5)	Beeld	je	in	dat	je	thuis	dit	spelletje	zou	spelen.	Ben	je	dan	akkoord	met	de	volgende	stellingen?	
	
	
“Ik	zou	wel	Nesquik	willen	aankopen”	
	

	
	
	

“Ik	ben	bereid	om	een	product	van	Nesquik	te	kopen”	
	
	
	

“Ik	zou	mijn	ouders	voorstellen	om	Nesquik	aan	te	kopen”	
	

	
	
	

“Ik	zou	vragen	aan	mijn	ouders	om	Nesquik	aan	te	kopen”	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Negatief																										1																										2																											3																													4																					Positief	
	
Slecht																														1																										2																											3																													4																									Goed	
	
Niet	lief																											1																										2																											3																													4																												Lief	
	
Ongewenst																					1																										2																											3																													4																		Gewenst	
	

Helemaal	niet	mee	akkoord												1													2														3															4												Helemaal	mee	akkoord	

Helemaal	niet	mee	akkoord												1													2														3															4												Helemaal	mee	akkoord	
	

Helemaal	niet	mee	akkoord												1													2														3															4												Helemaal	mee	akkoord	
	

Helemaal	niet	mee	akkoord												1													2														3															4												Helemaal	mee	akkoord	
	

(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	

(omcirkel	het	passende	cijfer)	
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6)	“Ik	vind	reclame	over	het	algemeen...”		

7)	“Bij	het	spelen	van	dit	spelletje	vond	ik	de	reclame	voor	Nesquik...”	
	

	
8)	In	welke	mate	vind	jij	dat	het	logo	van	het	merk	Nesquik	prominent	geplaatst	was	in	het	spel?	
	
“Ik	vind	de	plaatsing	van	het	merk	Nesquik	in	het	spelletje...”	
	

	
	

	
	
	

Een	prominente	plaatsing	wil	zeggen	dat	het	product	of	het	logo	van	het	merk	heel	duidelijk	en	vaak	
ook	meerdere	keren	getoond	wordt	in	het	spelletje.	Het	tegenovergestelde	van	een	prominente	
plaatsing	is	een	subtiele	plaatsing.	Een	subtiele	plaatsing	betekent	op	zijn	beurt	dat	het	product	of	
het	logo	van	het	merk	niet	centraal	geplaatst	wordt	in	het	spel	en	dus	eerder	op	de	achtergrond	of	
heel	klein.		
	
1	=	heel	subtiel	geplaatst	
2	=	subtiel	geplaatst	
3	=	prominent	geplaatst	
4	=	heel	prominent	geplaatst	

Verkeerd																									1																										2																											3																													4																								Goed	
		
Oneerlijk																									1																										2																											3																													4																						Eerlijk	
	
Verboden																								1																										2																											3																													4														Toegelaten	
	

Heel	subtiel	geplaatst										1															2																	3																4															Heel	prominent	geplaatst		
	

Negatief																										1																										2																											3																													4																					Positief	
	
Slecht																														1																										2																											3																													4																									Goed	
	
Ongunstig																							1																										2																											3																													4																				Gunstig	
	

(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	

(omcirkel	het	passende	cijfer)	
	

(omcirkel	het	passende	cijfer)	
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Bijlage	5:	Toestemmingsbrief	ouders	
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VAKGROEP 
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN  
 

Experiment Reclamewijsheid 

Beste ouder 
 
Ik ben Margot D’Hoore, laatstejaarsstudente Communicatiewetenschappen aan de Universiteit 
Gent. Kinderen en jongeren groeien vandaag op in een wereld die gekenmerkt wordt door een 
steeds veranderende mediacultuur waarin reclame prominent aanwezig is. Naar aanleiding 
van mijn masterproef voer ik een onderzoek uit naar de morele reclamewijsheid van kinderen 
bij het reclameformat advergames. Advergames zijn interactieve computerspelletjes om 
reclame te maken voor een bedrijf. Aangezien de grens tussen reclame en entertainment  
hierbij vervaagt, is het voor kinderen niet steeds duidelijk dat het bij die spelletjes om reclame 
gaat.  
 
De school van uw kind heeft toegezegd om mee te werken aan mijn onderzoek. Dit houdt 
concreet in dat uw kind samen met de andere kinderen uit zijn/haar klas zal deelnemen aan 
een experiment. Hiervoor zal ik als onderzoeker aanwezig zijn op de school. De bedoeling is 
dat de kinderen tijdens dit experiment een advergame op de computer spelen en hierna een 
vragenlijst invullen. Het onderzoek zal worden gevoerd tijdens de lessen en de leerlingen 
zullen nadien geïnformeerd worden over de opzet en het doel van dit onderzoek. Het 
experiment kan enkel bevorderend werken voor het kritisch defensiemechanisme van uw kind 
ten opzichte van reclame. 
 
Ik wil graag een warme oproep doen om uw kind te laten deelnemen aan dit onderzoek. Indien 
u dit liever niet wenst, kan u een ondertekend briefje meegeven met uw kind en zal deze niet 
deelnemen aan het experiment. Ook zal aan uw kind zelf op de dag van het experiment 
expliciet gevraagd worden of hij/zij wil deelnemen. Indien u meer uitleg wenst over deze 
studie, kan u steeds contact opnemen met mij (contactgegevens aan het hoofd van deze 
brief). Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Margot D’Hoore 
 
 

   Margot D’Hoore 
Masterstudente 
Communicatiewetenschappen 
 
E Margot.Dhoore@UGent.be 
M +32 498 91 13 70 
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Bijlage	6:	Toestemmingsbrief	directeur	

	
	
	

 

 

VAKGROEP 
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN  
 

 
Toestemmingsformulier 

 

Ik, ....................................... (naam), directeur/directrice van ......................................... (school) 

 

verklaar hierbij kennis te hebben genomen van het experiment dat masterstudente Margot 
D’Hoore in mijn school voerde.  
 
Ik ben op de hoogte van de mogelijkheid dat alle kinderen op elk ogenblik de deelname aan 
het onderzoek kunnen stopzetten en dat de deelname van de kinderen geheel vrijwillig is.  
  
Hierbij geef ik mijn toestemming aan de onderzoeker om de resultaten van het onderzoek op 
anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren. Alle vragen worden strikt anoniem 
verwerkt. 
 
 
 
Gelezen en goedgekeurd te ............................. (plaats) op ............. (datum)  
 
 
 
Handtekening: ............................ 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


