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Hoofdstuk 1: Inleiding en onderzoeksprobleem 
 

 

1.1. Belang onderzoek 
 

In de huidige tijd wordt het steeds moeilijker zich te differentiëren van de concurrent. Zeker 

in een dienstenomgeving, en meer specifiek een winkelomgeving, zijn product, prijs, 

promotie en plaats steeds gelijkaardiger tussen de verschillende concurrenten. Daarom wordt 

de inrichting van de winkel zelf een opportuniteit voor differentiatie. Bovendien worden veel 

aankoopbeslissingen pas in de winkel genomen (Keller, 1987) wat het belang nog versterkt. 

Er wordt dan ook steeds meer aandacht aan besteed en steeds meer geld voor vrijgemaakt. 

 

Marktonderzoekers beseffen meer en meer wat het belang is van omgevingsfactoren in een 

winkelomgeving. Als consumenten zo worden beïnvloed door hun omgeving tijdens het 

winkelen, is het belangrijk een optimale omgeving te creëren. Want zelfs een kleine wijziging 

in percentage van de aankopen per consument kan, in macro-economisch perspectief, leiden 

tot een enorme stijging van de omzet en winst (Donovan et al., 1994). Bitner (1990) stelde in 

dit verband dat de planning van de omgevingsfactoren het verschil kan maken tussen een 

succes en een mislukking. 

Consumenten in een dienstverlenende omgeving zullen een groot deel van hun aankopen 

plannen voor ze naar de winkel, restaurant,… gaan. Op voorhand zullen ze meestal ook weten 

naar welke winkel ze precies zullen gaan. De omgevingsstimuli, hier muziek, zorgen echter 

voor een emotionele respons waardoor consumenten meer uitgeven dan ze oorspronkelijk van 

plan waren (Donovan en Rossiter, 1982). Emotionele factoren lijken belangrijker dan 

cognitieve factoren voor het verklaren van ongeplande extra tijd die men in de winkel 

doorbrengt, terwijl cognitieve factoren belangrijker lijken voor het verklaren van ongeplande 

uitgaven (Donovan et al., 1994). 

 

Het belang van dit onderzoek blijkt ook uit de praktijk door het bestaan van een aantal 

dienstverlenende bedrijven (zoals bijvoorbeeld Muzak) die een brede waaier aan 
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muziekformules aanbieden aan bedrijven en zelfstandigen die elk gemaakt zijn voor een 

specifiek segment van luisteraars. 

 

De sterkte van dit onderzoek ligt vooral in het faculteitsoverschrijdend karakter ervan. Zowel 

economie, psychologie als musicologie komen hier aan bod. Het aantal onderzoeken dat is 

uitgevoerd in zo’n domeinoverschrijdend kader is beperkt, wat dit onderzoek bijzonder 

interessant maakt. 

 

 

1.2. Gaten in de literatuur 
 

Muziek is een gemakkelijk te controleren omgevingsfactor in een dienstverlenende omgeving. 

Er is dan ook al behoorlijk wat aandacht aan besteed in de literatuur. Vooral de invloed van 

muziekgenre op verschillende gedragsvariabelen is vaak onderzocht. Het probleem hierbij is 

echter dat het niet te achterhalen is aan wat deze verschillen dan precies te wijten zijn. Als we 

kijken naar de verschillende componenten van muziek zien we dat vooral het tempo van 

muziek een frequent onderzochte variabele is. Ook de invloed van tonaliteit, modaliteit en het 

volume van muziek op het koopgedrag zijn al onderzocht. De invloed van toonhoogte en 

instrumentarium is in de literatuur echter opvallend afwezig. Enkel in het onderzoek naar 

emoties zijn deze twee componenten enigszins aanwezig. Maar ook daar is er het probleem 

dat deze onderzoeken meestal niet onbewust en zeker niet in een winkelomgeving worden 

getest. 

 

Toonhoogte en vooral ook de instrumenten zijn een breed domein, waarin veel onderzoek 

mogelijk is. In dit onderzoek spitsen we ons toe op de hoofdeffecten van toonhoogte, met een 

lage en een hoge toonhoogte, instrumentarium, met pianomuziek en muziek uitgevoerd door 

zangstemmen en geslacht. Verder worden ook de interactie-effecten bestudeerd. 

Er wordt gekeken naar de invloed van deze muziekcomponenten op het gedrag van de 

consument, op zijn emoties en op de evaluatie van de omgeving. 
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1.3. Stimulus-organisme-respons model (S-O-R) van Mehrabian en Russell  
 

Deze thesis is gebaseerd op het stimulus-organisme respons paradigma uit de 

omgevingspsychologie. De stimulus is hierbij de muziek, het organisme de emoties die 

daaruit voortkomen en de respons bestaat o.a. uit het aankoopgedrag van de consument. 

 

    Emotionele staat 

Omgevingsstimuli  (‘pleasure’, ‘arousal’  Toenadering/vermijding/gedrag 

    en ‘dominance’) 

 

Dit is ook terug te vinden in de structuur van deze thesis. Aan elke stap wordt een hoofdstuk 

gewijd. In hoofdstuk twee wordt de stimulus uiteengezet, in hoofdstuk drie gaan we verder 

met de emotionele staat en in hoofdstuk vier wordt de respons behandeld. 

 

In de twee daaropvolgende hoofdstukken volgt de beschrijving en de resultaten van het 

onderzoek. In het onderzoek wordt het volgende getest: 

 
1

 

Muziek    Emoties    Gedrag 

2 3
 

 

Daarbij worden drie verbanden onderzocht: 

1. De invloed van muziek op gedrag 

2. De invloed van muziek op emoties 

3. De invloed van emoties op gedrag 

 

Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk de besluiten en beperkingen geformuleerd en 

worden enkele aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 2: Muziek als stimulus 
 

 

2.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren in het algemeen en specifiek muziek 

besproken. 

Het hoofdstuk begint met de verschillende omgevingsfactoren die de consument in een winkel 

beïnvloeden. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de factor muziek en al zijn 

componenten. Tenslotte worden de verschillende onderzoeken waarin muziek als 

omgevingsfactor is gebruikt, uiteengezet. 

 

 

2.2. De omgevingsfactoren en hun belang 
 

Al in 1973 introduceerde Kotler het begrip ‘atmospherics’ als “de inspanning nodig om een 

aankoopomgeving te ontwerpen die specifieke emotionele effecten teweegbrengt bij de 

aankoper, die zijn aankoopkans verhoogt” (Kotler, 1973, p. 50). Sindsdien is het belang van 

omgevingsfactoren in een winkel steeds meer onderkend. 

 

Mehrabian en Russell (1974) stelden een algemene maatstaf voor omgevingsstimuli voor: de 

informatiegraad of ‘load’ van een omgeving. Hiermee wordt de graad van nieuwigheid en 

complexiteit bedoeld. Nieuwigheid is hierbij het onverwachte, onbekende, verrassende, 

nieuwe, terwijl complexiteit verwijst naar het aantal elementen en de mate van verandering in 

een omgeving. De informatiegraad in een omgeving zou volgens Mehrabian en Russell 

(1974) gerelateerd zijn aan de prikkeling veroorzaakt door de omgeving. Zo zorgt een hoge 

‘load’ omgeving ervoor dat de persoon zich gestimuleerd, opgewonden en alert voelt, terwijl 

een lage ‘load’ omgeving resulteert in kalme gevoelens, ontspanning of zelfs slaperigheid. 
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De ‘arousal’ respons op de informatiegraad van een omgeving wordt echter ook beïnvloed 

door de specifieke manier waarop individuen reageren op externe informatie. Mehrabian en 

Russell hechtten hierbij veel belang aan individuele verschillen in ‘arousability’ waarbij 



individuele verschillen op de ‘arousal’ dimensie in verband staan met individuele verschillen 

in de mate waarin mensen inkomende stimuli filteren. Als men deze individuele verschillen in 

het filteren van stimuli bekijkt, zijn er twee groepen van mensen te onderscheiden: ‘screeners’ 

en ‘nonscreeners’. ‘Screeners’ zijn daarbij eerder selectief en zullen automatisch de minder 

belangrijke elementen van de omgeving wegfilteren. Zij verminderen de informatiegraad van 

de omgeving. ‘Nonscreeners’ daarentegen zijn minder selectief en zijn meer geprikkeld door 

nieuwe stimuli. Zij zijn relatief gevoeliger voor wijzigingen dan ‘screeners’ (Mehrabian en 

Russell, 1974). 

Vlugge tempo’s en hoge volumes verhogen de complexiteit van de omgeving. Hierdoor stijgt 

de graad van informatie die moet worden verwerkt, waardoor dan weer de prikkeling stijgt 

(Mehrabian en Russell, 1974). 

 

Baker formuleerde in 1986 een indeling van de omgevingsfactoren in drie dimensies: 

• De omringende (ambient) factoren zijn niet-visuele achtergrondfactoren in de 

omgeving zoals muziek, temperatuur, verlichting, geluid en geur (bvb Milliman, 1982, 

1986; Yalch en Spangenberg, 1990). Ze beïnvloeden de vijf zintuigen. Deze factoren 

zijn vooral merkbaar als ze het aanvaardbare overschrijden zoals te luide muziek of 

slechte geur.  

• De ontwerpfactoren (design) zijn visuele omgevingsfactoren. Deze zijn nog eens te 

onderverdelen in functionele elementen zoals lay-out, privacy en comfort en 

esthetische elementen zoals kleur, netheid, architectuur, materialen en stijl (Marans en 

Spreckelmeyer, 1982). 

• De sociale factoren houden verband met andere mensen in de winkel (Baker et al., 

1994). Dit kunnen andere consumenten of werknemers zijn (bvb Bitner, 1990). 

Deze factoren staan echter niet los van elkaar. Baker (Baker et al., 1992) vond in haar 

onderzoek een interactie tussen omringende en sociale factoren, die samen het plezier van de 

respondent beïnvloedden. 

 

In 1995 formuleerden Berman en Evans een alternatieve verdeling voor omgevingsstimuli. Ze 

werkten met vier categorieën. Turley en Milliman voegden daar in 2000 nog een vijfde 

categorie aan toe. Deze recentere indeling is de volgende (Turley en Milliman, 2000, p 194): 
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1. “de externe variabelen zijn: 

a. de uiterlijke tekenen (aan de buitenkant) 

b. de ingang 

c. de displays aan de buitenkant 

d. de hoogte van het gebouw 

e. de grootte van het gebouw 

f. de kleur van het gebouw 

g. de omliggende winkels 

h. het gazon en de tuinen 

i. het adres en de locatie 

j. de architecturale stijl 

k. het omliggend gebied 

l. de beschikbaarheid van parkeergelegenheid 

m. de verstopping van het wegennet (opstopping) en het verkeer 

n. de buitenmuren” 

 

Het onderzoek hieromtrent is beperkt. In de weinige onderzoeken omtrent externe 

variabelen werd er wel een significant effect vastgesteld op het gedrag van de 

consument (Ward et al., 1992; Edwards en Shackley, 1992). Edwards en Shackley 

(1992) vonden in hun onderzoek dat de verkopen stegen wanneer beeldschermen 

werden gebruikt aan de buitenkant van het gebouw, en dit in het bijzonder voor nieuwe 

producten. 

 

Deze variabelen zijn uiterst belangrijk omdat ze door de consument worden gezien 

voor het betreden van de winkel. Het is noodzakelijk dat ze aangenaam zijn en 

toenaderingsgedrag uitlokken. Indien dit niet het geval is, betreedt de consument niet 

eens de winkel en is de optimalisatie van de andere variabelen tevergeefs (Turley en 

Milliman, 2000). 

 

2. “de algemene interieurvariabelen bestaan uit: 

a. de bevloering en het tapijt 

b. de kleuren 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

6



c. de verlichting 

d. de muziek 

e. het gebruik van een omroepsysteem 

f. de geur 

g. tabaksrook 

h. de breedte van de gangen 

i. de constructie van de muren 

j. de verf en het behangpapier 

k. de constructie van het plafond 

l. de koopwaar 

m. de temperatuur 

n. de netheid” 

 

Over deze categorie is al heel wat meer onderzoek verricht. Het interieur in het 

algemeen is onderzocht en heeft een invloed op verschillende gedragsvariabelen. De 

percepties van het interieur beïnvloedt het toenaderings- en vermijdingsgedrag, de tijd 

gespendeerd in de omgeving en de verkopen (Donovan en al., 1994; Akhter et al, 

1994; Donovan en Rossiter, 1982; Ward et al., 1992; Grossbart et al., 1990). Akhter et 

al. (1994) vonden dat het merkoordeel over uurwerken en televisietoestellen positiever 

was wanneer het werd geëvalueerd in een aangename winkel dan in een onaangename 

winkel. In aangename omgevingen stijgt de tijd besteed aan het winkelen en de 

uitgaven als de prikkeling stijgt (Donovan en Rossiter, 1982).  

 

Veel studies zijn ook gedaan naar de individuele interieurvariabelen. Muziek werd al 

uitgebreid behandeld en heeft een invloed op vele gedragvariabelen. Hieronder 

worden de studies omtrent muziek verder uitgebreid behandeld.  

 

Geur is een andere belangrijke variabele. Mitchell et al. (1995) en Hirsch (1995) 

vonden in dit verband dat verschillende soorten geuren een significante invloed 

hebben op gedrag terwijl Spangenberg et al. (1996) geen significant effect van het 

soort geur op consumentengedrag vonden. Er was echter wel een invloed van de aan- 

of afwezigheid van geur op het gedrag. Hirsch (1995) bemerkte in zijn onderzoek een 
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invloed van geur op de uitgave in een casino. Spangenberg et al. (1996) vonden een 

effect van de aan- of afwezigheid van geur op de evaluaties en het gedrag in de winkel. 

Bij de aanwezigheid van geur bleven de consumenten langer in de winkel dan ze zelf 

dachten, terwijl bij de afwezigheid van geur de consumenten minder lang in de winkel 

bleven dan ze beseften (Spangenberg et al., 1996). 

 

Ook kleur heeft een invloed op de consument. Brengman (2002) onderzocht de 

effecten van kleur in haar doctoraat. In onderzoek blijkt kleur de gesimuleerde 

verkopen (Bellizzi en Hite, 1992), de aankoopsnelheid (Bellizzi en Hite, 1992), de tijd 

gespendeerd in de winkel (Bellizzi en Hite, 1992), aangename gevoelens (Bellizzi en 

Hite, 1992; Crowley, 1993), ‘arousal’ (Crowley, 1993), het imago van de winkel en de 

koopwaar (Bellizzi et al., 1983; Crowley, 1993) en de mogelijkheid de aandacht van 

consumenten naar displays te trekken (Bellizzi et al., 1983) te beïnvloeden. Bellizzi et 

al. (1983) vonden dat mensen worden aangetrokken door warme kleuren maar deze 

toch als onaangenaam ervaren. Bellizzi en Hite (1992) vonden in hun onderzoek dat 

consumenten positiever reageerden op een blauwe omgeving dan op een rode. Ook 

resulteerde de blauwe omgeving in een hogere graad van gesimuleerde aankopen. 

Kleureffecten waren sterker verbonden aan plezier dan aan opwinding of dominantie 

(Bellizzi en Hite, 1992). 

 

In verband met de impact van verlichting vonden Areni en Kim (1994) dat in heldere 

winkels de koopwaar meer aangeraakt en onderzocht wordt. Er werd echter niet meer 

verkocht of meer tijd in de winkel doorgebracht. 

 

3. “de lay-out en design variabelen bestaan uit: 

a. het ontwerp en de toewijzing van de ruimte 

b. de plaatsing van de koopwaar 

c. het groeperen van de koopwaar 

d. de plaatsing van de werkplek 

e. de plaatsing van de uitrusting en benodigdheden 

f. de plaatsing van de kassa 

g. de wachtruimtes 
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h. wachtkamers 

i. de ligging van de afdelingen 

j. de stroom van het verkeer 

k. de rekken en dozen 

l. de wachtrijen 

m. de meubels 

n. lege ruimtes” 

 

De invloed van kennis over de winkel en tijdsdruk op ongeplande aankopen werd 

onderzocht door Iyer (1989) en Park et al. (1989). Ongeplande aankopen zijn hoger als 

er weinig kennis is over de winkel en bij afwezigheid van tijdsdruk (Iyer, 1989). Bij 

een lage kennis over de winkel maar wanneer er wel een tijdsdruk is, komt 

verandering van merk het meest voor (Park et al., 1989). 

 

4. “de variabelen in het verkooppunt (‘point-of –purchase’) en de decoratie variabelen 

bestaan uit: 

a. displays in het verkooppunt 

b. symbolen en kaarten 

c. muurdecoraties 

d. (universitaire) graden en certificaten 

e. tekeningen 

f. kunst 

g. productdemonstraties en uitstalling 

h. de gebruiksaanwijzing 

i. prijsweergave 

j. teletekst” 

 

Schapruimte kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid ruimte die aan een product 

wordt toegewezen, de invloed van de plaats op het schap of de effectiviteit van een 

productdisplay (Turley en Milliman, 2000). Cox (1964) onderzocht de invloed van 

schapruimte op de verkopen en concludeerde dat er enkel een invloed is bij 

belangrijke stapelbare producten maar niet bij impulsgoederen. “Er is een kleine 
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positieve relatie tussen de schapruimte en de verkochte eenheden. Deze relatie is 

echter noch tussen producten, noch tussen winkels gelijkaardig” (Curhan, 1973, p. 56). 

 

Displays hebben het meest effect bij volwassen producten en wanneer de 

productdifferentiatie laag is. Er is geen significant verschil tussen een verkoopstijging 

bij een diepe prijsdaling en een stijging van de verkoop bij een kleine prijsdaling. 

Aanduidingen van prijsdalingen zijn zeer effectief. (Chevalier, 1975). Het effect op 

verkopen van een display en een prijswijziging is groter dan dat van reclame 

(Wilkinson et al., 1982). Bawa et al. (1989) vonden dat speciale displays het meest 

effectief zijn in winkels met een breed productassortiment en winkels die het vaakst 

promoties aanbieden. De manier waarop een product wordt uitgestald (per merk of per 

smaak) kan ook een invloed hebben op de keuze van de consument (Simonson en 

Winer, 1992). Een opvallende productdisplay kan een significante invloed hebben op 

de verkopen ( Curhan, 1974; Chevalier, 1975; Wilkinson et al., 1982; Gagnon en 

Osterhaus, 1985). 

 

Ook het gebruik van tekens en symbolen in de winkel hebben een effect op de 

consument. Zeker wanneer die worden gecombineerd met informatie over de 

verkoopprijs (Chevalier, 1975; Woodside en Waddle, 1975) of een speciale display 

(Wilkinson et al., 1982). Er bestaat een interactie-effect tussen prijs en het soort 

symbool. Als het product aan een normale prijs wordt verkocht heeft een aanduiding 

van een voordeel het meest effect op de verkopen. Bij een prijsvermindering van het 

product werkt zowel een aanduiding van een voordeel als een prijsaanduiding. Een 

aanduiding van een voordeel is echter effectiever (McKinnin et al., 1981). Patton 

(1981) vond dat de graad van informatie in de aanduiding de verkopen kan 

beïnvloeden. Bij producten die van gelijkaardige kwaliteit zijn, kiezen de consumenten 

die merken die de meeste informatie bevatten. 

 

5. “de menselijke variabelen bestaan uit: 

a. de eigenschappen van de werknemers 

b. de uniformen van de werknemers (kledij) 

c. de drukte 
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d. de eigenschappen van de consument 

e. de privacy” 

De menselijke variabelen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: de 

invloed van andere consumenten en de invloed van de werknemers op het 

winkelgedrag (Turley en Milliman, 2000). 

In onderzoek naar de invloed van andere consumenten op het winkelgedrag gaat veel 

aandacht naar het onderzoeken van drukte (Harrell et al., 1980; Eroglu en Machleit, 

1990). Deze laatste vonden dat taakgeoriënteerde consumenten meer drukte 

ondervinden dan niet taakgeoriënteerde consumenten (Eroglu en Machleit, 1990). 

Volgens onderzoek heeft een perceptie van drukte een negatieve invloed op de 

evaluaties van de winkelervaring bij consumenten. Drukte heeft een negatief effect op 

tevredenheid (Eroglu en Machleit, 1990), rondneuzen en vergelijkend winkelen 

(Grossbart et al., 1990), het aantal aankopen (Grossbart et al., 1990), uitgesteld 

winkelen (Grossbart et al., 1990), het naar een andere winkel gaan (Grossbart et al., 

1990), de opwinding van het winkelen (Wakefield en Blodgett, 1994) en de percepties 

van kwaliteit (Wakefield et Blodgett, 1994). 

Het voorkomen van de werknemers is ook een belangrijke variabele in het 

winkelgedrag van consumenten. Baker et al. (1994) vonden in hun onderzoek dat in 

een winkel waar veel aandacht werd besteed aan sociale factoren (meer 

verkoopspersoneel, het dragen van schorten en het groeten van de consumenten) de 

kwaliteit van de dienstverlening hoger werd gepercipieerd dan in een winkel waar veel 

minder aandacht werd besteed aan sociale factoren (één verkoopspersoon, geen schort 

dragen en de consumenten niet groeten). 
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Figuur 1: De invloed van omgevingsfactoren als stimuli. 

Bron: Turley enMilliman, 2000 
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2.3. Muziek en zijn componenten 
 

2.3.1. Componenten van muziek in de musicologie 

 

Een eenduidige indeling van de componenten van muziek bestaat niet. Musicologen werken 

ook niet met zo’n indelingen. In de faculteit musicologie vullen ze deze zelf in. 

Sabbe (1994) gebruikte in zijn boek de volgende indeling:  

• Toonhoogte 

o Melodie 

o Harmonie (samenklanken) 

• Tijdsduurorganisatie 

o Metrum 

o Ritme 

o Tempo 

• Timbre-organisatie of kleur 

• Dynamiek 

 

De algemene muziekencyclopedie definieert muziek als “een kunst, opgebouwd uit 

geritmeerde klanken, welke worden voortgebracht door regelmatige geluidstrillingen” of 

“Elke voortbrengst van geluid die binnen een maatschappelijke groep als zodanig wordt 

erkend” (Robijns en Zijlstra, 1982, p 50). 
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Deze encyclopedie geeft ook een beschrijving van de verschillende componenten. “Het 

materiaal van de muziek wordt verkregen door een schifting van het oneindige aantal geluiden 

om een bepaald aantal gereinigde klanken vast te leggen. In de klank onderscheidt men de 

toonhoogte, de toonsterkte en de toonduur. Uit de opeenvolging van klanken met 

verschillende toonhoogten en toonduur ontstaat de melodie. Treden klanken van verschillende 

toonhoogten met gelijke sterkte terzelfder tijd op dan spreken we van een samenklank, van 

meerstemmigheid, welke dissonerend of consonerend kan zijn. Waar klanken van 

verschillende toonhoogten met ongelijke sterkte terzelfder tijd voorkomen, gebruikte men de 

term klankkleur (het timbre, dat veroorzaakt wordt door het meeklinken van één of meer 

boventonen met de grondtoon). De opeenvolging van samenklanken, akkoorden, wordt 

harmonie genoemd, terwijl het contrapunt een bepaalde wetmatige combinatie van motieven 



of melodieën aanduidt. Wat de toonduur betreft; uit zijn verdeling ontstaan de metriek en de 

tijdmaat (het tempo). Door de variatie van de toonduur en de verbinding van toonsterkte en 

metriek komen we tot de ritmiek” (Robijns en Zijlstra, 1982, p 50). 

 

Gabrielsson en Lindström (2001) gaven een overzicht van de belangrijkste factoren in muziek 

en het onderzoek dat daaromtrent al uitgevoerd is. De belangrijkste zijn (Gabrielsson en 

Lindström, 2001, p 235-242): 

1. “Tempo of snelheid; deze factor heeft de belangrijkste invloed op emoties (Hevner, 

1937; Rigg, 1964; Juslin, 1997). 

2. de modaliteit 

3. luidheid of volume 

4. toonhoogte 

5. intervallen 

6. melodie 

7. harmonie 

8. tonaliteit 

9. ritme 

10. klankkleur of timbre 

11. muzikale vorm: de invloed van de verschillende aspecten van muzikale vorm is nog 

niet vaak bestudeerd 

12. interactie tussen factoren” 

 

Tabel 1: Definitie of omschrijving van de muziekcomponenten. 

Muziek-

component 

Definitie of omschrijving uit het Lexicon klassieke muziek, de algemene 

muziekencyclopedie en het geïllustreerd muzieklexicon. 

Atonaal Niet in een bepaalde toonaard gecomponeerd. Het loslaten van een vaste 

toonsoort. 

Consonant Tonen die goed samenklinken. 

Een samenklank van twee of meer tonen die men als welluidend ervaart. 

Tegenovergestelde van dissonant. 

Contrapunt Het toevoegen van één of meer stemmen bij een gegeven melodie. 
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De leer van de meerstemmige schrijfwijze, de kunst om verschillende 

melodische stemmen gelijktijdig te laten horen. 

Dissonant Een vereniging van niet-harmoniërende tonen. 

Onrustgevende samenklank die om een oplossing vraagt. 

Tegenovergestelde van consonant. 

Dynamiek Duidt de verschillende toonsterkten in de muziek aan. Van het zachtste 

pianissimo (zeer zacht) tot aan het krachtigste fortissimo (zeer sterk, hard). 

Grondtoon De laagste toon van een akkoord of de eerste toon van een toonladder. 

Harmonie  Het samenstellen en het gebruiken van akkoorden (= Het samenklinken van drie 

of meer tonen die samen een harmonisch geheel vormen). Dit houdt niet alleen 

de kunst van de opbouw der akkoorden in, maar ook op welke wijze zij elkaar 

dienen op te volgen in de diverse toonsoorten, om een goed geheel te krijgen. 

Samenklank of lineaire opeenvolging van samenklanken; in engere zin de 

verbinding van gelijktijdig klinkende tonen volgens vaste regels, voornamelijk 

van drieklanken, ook de overeenstemming van al de stemmen, partijen van een 

muziekstuk (in tegenstelling tot de melodie). 

Interval De onderlinge afstand tussen twee tonen of de samenklank van twee tonen. 

Klankkleur Zie timbre 

De begrippen ‘klankkleur’, ‘klank’ en ‘timbre’ zijn synoniemen. 

Maat De indeling van tijd in delen van dezelfde tijdsduur. Deze eenheden worden 

geordend in groepjes van een gelijk aantal, soms twee, drie of meer. 

Groepering van een vast aantal teleenheden tot een metrische eenheid, in het 

muziekschrift zichtbaar als de ruimte tussen twee maatstrepen (verticale lijnen). 

Aan het begin van een muziekstuk wordt aangegeven hoe de maat is ingedeeld. 

Het bovenste cijfer geeft het aantal eenheden aan, het onderste welke 

notenwaarde overeenkomt met één teleenheid. 

Men onderscheidt enkelvoudige maatsoorten (bijvoorbeeld 2/4, 3/8) die niet 

onderverdeeld kunnen worden, en samengestelde (bijvoorbeeld 6/8, 9/4), die uit 

samenvoegingen van enkelvoudige bestaan. 

Melodie Een reeks van noten, die volgens muzikale wetten een geheel gaan vormen en 

een eigen uitdrukkingsvorm bezitten. Een melodie wordt mede bepaald door 
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dynamiek, metriek en ritme. 

Een opeenvolging van tonen van verschillende hoogten, die samen een 

afgeronde muzikale zin vormen. 

Het karakter van een melodie wordt bepaald door: de toonaard (zie hieronder), 

de omvang (afstand van de hoogste tot de laagste toon), de loop (heeft 

betrekking op stijgen en dalen) en stuwing (heeft betrekking op de ritmiek), het 

timbre (zie hieronder) en de textuur (de verhouding van de afzonderlijke 

bestanddelen, het aantal maten en hun onderlinge ritmische verhoudingen). 

Metriek Leer van de maatsoorten. 

Metrum Maatindeling waarbij op regelmatige afstand geaccentueerde tonen terugkeren, 

met daartussen zwakke of slechts relatief sterke maatdelen. 

Octaaf Toonafstand (interval) van acht tonen: bijvoorbeeld lage do – hoge do. 

Orkest De groep instrumentalisten. 

Orkestratie Het bewerken van een muziekstuk voor orkest. 

Ritme Het patroon van accenten gegeven aan slagen of noten in een lied. 

Door het onderverdelen en het samenvoegen van maatdelen (onderdeel van een 

maat) ontstaat afwisseling en verscheidenheid van toonduur. Samen met de 

melodie en de harmonie bepalen ze in hoge mate de structuur van de muziek. 

De afwisseling van tonen van verschillende lengte binnen een gelijkmatig 

wederkerende tijdmaat. De ordening van de muziek, die ontstaat door de duur 

van de tonen, wordt ritme genoemd. 

Samenklank Het gelijktijdig klinken van twee of meer tonen of het harmonisch klinken van 

gelijktijdig voortgebrachte tonen. 

Tempo Tijd, tijdmaat. 

Bij het notenstelsel geven de noten slechts de tijdsduur van de noten aan. De 

werkelijke tijdsduur van de noten is afhankelijk van de snelheid waarmee de 

tijdseenheden elkaar opvolgen. Deze beweging wordt tempo (tijdsmaat) 

genoemd. 

De snelheid waarmee een (deel van een) muziekstuk wordt uitgevoerd. Als norm 

voor het tempo neemt men de hartslag van de mens (ongeveer 60-80 slagen per 

minuut); in de muziek als andante aangeduid. Meer tijdseenheden per minuut 
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worden o.a. als snel (allegro) of zeer snel (presto), minder tijdseenheden als 

langzaam (adagio) of zeer langzaam (largo). 

Terts De afstand tussen drie noten (bijvoorbeeld do-mi). 

Het interval dat wordt gevormd door een toon en de toon die daarvan twee 

stamtonen verwijderd is. 

De grote terts omvat twee hele tonen (do-mi, fa-la, sol-si), , de kleine terts een 

hele en een halve (re-fa, mi-sol, la-do, si-re). 

Timbre Synoniemen zijn toonkleur, klankkleur, klankkarakter. 

Die eigenschap van een toon, in het bijzonder van muziekinstrumenten en de 

menselijke stem, die daaraan het karakteristieke verleent. 

De eigenschap die de tonen van dezelfde hoogte, gespeeld door verschillende 

instrumenten, differentieert.  

Tonaliteit De samenstelling/opbouw van toonafstanden tussen noten in een schaal (grote 

en kleine tertstoonladder). 

Een aanduiding voor het verschijnsel dat een toonladder aan de grondslag ligt 

van een muziekstuk. 

Toon Klank met een standvastig aantal trillingen: lage, hoge tonen, met weinig, 

respectievelijk veel trillingen of de regelmatige afstand tussen twee 

opeenvolgende klanken van een toonschaal. 

De door het menselijke gehoor als welluidend ervaren klank, voortgebracht door 

regelmatige trillingen van een veerkrachtige stof in de lucht. De toon 

onderscheidt zich van het geruis doordat zijn hoogte, door de regelmatige 

trillingen, kan worden vastgesteld, terwijl dit bij die van het geruis, als gevolg 

van de onregelmatige trillingen, niet het geval is. 

Aan een toon onderscheidt men de luidheid, de toonhoogte, de klankkleur of het 

timbre en het typische toonverloop. 

Toonaard Zie toonsoort. 

Toonafstand De afstand tussen twee tonen of interval. 

Toonhoogte Door een luisteraar waargenomen eigenschap van een muzikale toon die nauw 

samenhangt met de frequentie van de grondtoon van de klank. 

De plaats die een bepaalde toon in het toongebied heeft. De toonhoogte wordt 
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bepaald door de trillingsfrequentie. De vaststelling van toonhoogten is moeilijk 

waarneembaar voor het menselijke gehoor. 

Toonladder Een naar stijgende toonhoogte gerangschikte reeks tonen op vaste onderlinge 

afstanden, die behoort bij een bepaalde toonsoort. De toonladder gaat uit van de 

grondtoon. 

Do-re-mi-fa-sol-la-si-do ( = do groot) 

Toonsoort De tonale structuur van een compositie. 

De vastlegging van de grondtoon van een toonladder op een bepaalde 

toonhoogte. 

Toontrap Elk van de opeenvolgende tonen van een toonladder, genummerd van 1 tot 7 of 

de afstand tussen twee opeenvolgende daarvan. 

Vorm De opbouw van een werk (vormanalyse). 

Wijze waarop motieven, thema’s en melodieën in een compositie zijn 

gerangschikt. 

 

2.3.2. De componenten van muziek in de psychologie en economie 
 

Muziek is een gemakkelijk te controleren omgevingsfactor. Het is geen ondoorzichtige massa 

maar bestaat uit een samenwerking van verschillende controleerbare elementen (Bruner, 

1990). Een eenduidig overzicht van de componenten van muziek is er niet. Bruner (1990, p 

102) stelde volgend overzicht voor: 

1. “de maat of het tempo kan onderverdeeld worden in: 

a. de snelheid 

b. het ritme, de maat: dit is een belangrijke voorspeller van menselijke respons op 

muziek (Hevner, 1937; Rigg, 1940a). 

c. de duur 

2. de toonhoogte heeft volgende onderverdeling: 

a. de tonaliteit: dit is een belangrijke voorspeller van affectieve respons op 

muziek (Heinlein, 1928; Hevner, 1935). 

b. de melodie 

c. de harmonie 

3. de textuur of samenstelling die bestaat uit: 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

18



a. de klankkleur 

b. het orkestreren 

c. het volume” 

 

Bruner (1990) gaf ook een overzicht over de relevante studies van muziek waaruit blijkt dat 

vooral tempo een veel onderzochte muziekcomponent is. In de onderzoeken omtrent de 

invloed van muziek op gedrag wordt de indeling van Bruner (1990) zeer frequent gebruikt, 

bijvoorbeeld in het onderzoek van Kellaris en Kent (1991, 1993). 

 

Herrington en Capella (1996) stelden dat een muzikale compositie bestaat uit minstens drie 

dimensies. Een fysieke dimensie stelt de fysische karakteristieken van de muziek voor, een 

emotionele dimensie, die is gerelateerd aan fysische karakteristieken van de compositie en een 

voorkeursdimensie, die de graad van afkeer of voorkeur voor de achtergrondmuziek voorstelt 

(Herrington en Capella, 1996). 

 

 

2.4. Empirische resultaten omtrent de verschillende muziekcomponenten 
 

Hieronder staan in een tabel de belangrijkste onderzoeken die verricht zijn omtrent muziek 

(zie tabel 2). De structuur is gebaseerd op de belangrijkste elementen van de indeling van 

Gabrielsson en Linström (2001). Een van de belangrijkste dimensies van een muzikale 

compositie is de emotionele toon die gedeeltelijk wordt bepaald door de fysische 

karakteristieken van de compositie (Bruner, 1990). Muzikale composities bijvoorbeeld met 

een grote tertstoonladder en die aan een vlug tempo en een gemiddeld volume worden 

gespeeld, worden over het algemeen aanzien als “gelukkige, blije” liedjes. Dit terwijl liedjes 

in een kleine tertstoonladder die worden gespeeld aan een traag tempo en een traag volume 

over het algemeen worden beoordeeld als “droevige” liedjes (Bruner, 1990). 

 

2.4.1. De verschillende omgevingen en domeinen 

 

De effecten van muziek werden al onderzocht in de omgeving van de dienstverlening (Areni 

en Kim, 1993; Herrington en Capella, 1996; Herrington en Capella, 1994; Milliman, 1982, 
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1986; Yalch en Spangenberg, 1990) en in de reclame (Alpert en Alpert, 1990; Gorn, 1982). 

Bij het onderzoek in de omgeving van de dienstverlening, waar ook dit onderzoek zich op zal 

toespitsen, is er veel aandacht voor restaurants, bars, cafés, kleinhandelszaken en winkelcentra 

(Milliman, 1986; North en Hargreaves, 1996a, 1996b). 

 

De faculteit musicologie en de faculteit economie bestuderen muziek vanuit een heel ander 

standpunt. In de faculteit musicologie werd de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de 

invloed van verschillende genres en de verschillende muziekcomponenten op de emoties van 

individuen. Dit terwijl de faculteit economie zich meer toespitste op de invloed van muziek 

op het koopgedrag en op het toenaderings- en vermijdingsgedrag.  

 

2.4.2. Het tempo 

 

Het tempo van de muziek heeft een invloed op de snelheid waarmee consumenten door de 

winkel wandelen (Milliman, 1982) en op de tijd die mensen spenderen in een restaurant 

(Milliman, 1986). Tragere tempos van achtergrondmuziek zorgen ervoor dat consumenten 

trager eten of winkelen en daardoor dus langer in de winkelomgeving blijven en vaak ook een 

hoger bedrag spenderen dan bij vluggere tempos (Milliman, 1982, 1986; Caldwell en Hibbert, 

2002). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat consumenten hun tempo (tijdens het 

wandelen, eten, spreken) aanpassen aan het tempo van de muziek (Milliman, 1982).  

Milliman (1982) vond geen significant verschil in de invloed op verkoopsvolume en de 

snelheid waarmee consumenten door de winkel wandelen tussen geen en trage muziek of 

tussen geen en vlugge muziek. 

 

Kellaris en Altsech (1992) vonden dat luisteraars tempo’s prefereren die tussen de 68 en de 

178 slagen per minuut (bpm) liggen. Ligt het tempo van een muzikale compositie onder of 

boven deze reeks dan is er veel kans dat deze compositie negatief wordt ervaren, ongeacht het 

niveau van de andere structurele karakteristieken. De voorkeur blijkt te stijgen met het tempo 

tot ongeveer 147 bpm (Kellaris en Altsech, 1992). 

 

Kellaris en Kent (1991) vonden dat tempo een positieve invloed had op de evaluatie van de 

opwinding (‘arousal’) en op de gedragsintentie. Er is een stijging van de prikkeling van trage 
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naar vlugge muziek bij popmuziek (Kellaris en Kent, 1993). Vlugge muziek wordt dus 

gepercipieerd als opwindend en opwekkend, terwijl trage muziek eerder als ontspannend 

wordt ervaren (Kellaris en Kent, 1991). Chebat et al. (2001) vonden dat de invloed van tempo 

op muziek groter was bij een traag tempo dan bij een gemiddeld, vlug of geen tempo. Later 

vonden Kellaris en Kent (1993) dat tempo ook op plezier een invloed had. Ze vonden bij 

klassieke muziek een stijging in plezier tussen trage en vlugge muziek. Het zou kunnen dat 

deze invloed gedeeltelijk via de opwinding (‘arousal’) gebeurt (Kellaris en Kent, 1993). 

 

Vlugge muziek wordt aanzien als gelukkiger en blijer dan trage muziek (Bruner, 1990). 

Een vlug tempo stimuleert volgende emoties: opwinding (Hevner, 1937; Watson, 1942), 

onbehaaglijk (Gundlach, 1935), agitatie (Rigg, 1940b), triomferen (Rigg, 1940b), gelukkig 

(Hevner, 1937; Watson, 1942), verheugd (Gundlach, 1935), vrolijkheid (Rigg, 1940b), 

blijdschap (Rigg, 1940b; Balkwill en Thompson, 1999), gracieus (Hevner, 1937), speels 

(Watson, 1942), grillig (Gundlach, 1935), spottend (Gundlach, 1935), krachtig (Hevner, 

1937), geluk (Wedin, 1972; Gabrielsson, 1973; Nielzén en Cesarec, 1982; Scherer en 

Oshinsky, 1977; Juslin, 1997; Thompson en Robitaille, 1992; Krumhansl, 1997, Peretz et al., 

1998), aangenaam (Wedin, 1972; Gabrielsson, 1973; Nielzén en Cesarec, 1982; Scherer en 

Oshinsky, 1977), levendigheid (Scherer en Oshinsky, 1977), verrassing (Scherer en Oshinsky, 

1977), kracht (Scherer en Oshinsky, 1977), angst (Scherer en Oshinsky, 1977), boosheid 

(Scherer en Oshinsky, 1977; Juslin, 1997) en opwinding (Thompson en Robitaille, 1992). 

Een traag tempo heeft een positief effect op de gevoelens: sereen (Hevner, 1937), kalm 

(Gundlach, 1935), dromerig (Hevner, 1937), verlangend (Rigg, 1940b), sentimenteel 

(Gundlach, 1935), waardig (Hevner, 1937; Gundlach, 1935), ernstig (Watson, 1942), plechtig 

(Rigg, 1940b), plechtigheid (Wedin, 1972), droevig (Hevner, 1937; Watson, 1942), 

droevigheid (Wedin, 1972; Nielzén en Cesarec, 1982; Scherer en Oshinsky, 1977; Juslin, 

1997; Thompson en Robitaille, 1992; Krumhansl, 1997; Peretz et al., 1998; Balkwill en 

Thompson, 1999), sluw (Rigg, 1940b), opgewonden (Gundlach, 1935), verveling (Scherer en 

Oshinsky, 1977), afschuw (Scherer en Oshinsky, 1977), tederheid (Juslin, 1997) en vrede 

(Balkwill en Thompson, 1999). 

 

2.4.3. De tonaliteit en modaliteit 
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De tonaliteit omvat tonale en atonale muziek. De modaliteit betreft het verschil tussen de 

kleine en de grote tertstoonladders. Deze twee laatste zijn beiden vormen van tonale muziek. 

 

Kellaris en Altsech (1992) stelden dat individuen composities in een grote toonladder 

prefereren boven composities in een kleine toonladder. 

Over het algemeen worden grote tertstoonladders geassocieerd met positieve gedachten en 

gevoelens, terwijl kleine tertstoonladders met negatieve gedachten en gevoelens worden 

geassocieerd. Er bestaat ook atonale muziek. Die is noch in een grote, noch in een kleine 

tertstoonladder geschreven (Kellaris en Kent, 1991). 

 

Modaliteit heeft een invloed op de evaluatie van de opwinding en op gedragsintentie, met 

atonale muziek als minst positieve respons (Kellaris en Kent, 1991). 

Effecten van modaliteit zijn niet zo eenduidig. De invloed kan voortvloeien uit het verschil 

tussen consonante en dissonante muziek. Bij dissonante muziek is de relatieve nieuwheid 

belangrijk (Kellaris en Kent, 1991). 

 

Kellaris en Kent (1991) vonden in hun onderzoek dat muziek in een grote toonladder werd 

geëvalueerd als het minst ‘arousing’ terwijl atonale muziek meer opwindend en opwekkend 

was. De tonaliteit van muziek heeft ook een invloed op plezier en verrassing (Kellaris en 

Kent, 1993). Bij klassieke muziek is er een significant verschil tussen de invloed van kleine 

en grote toonladders en van kleine toonladders en atonale muziek op plezier. Bij popmuziek is 

er enkel een significant verschil tussen de invloed van muziek in een kleine toonladder en 

atonale muziek. Op verrassing is er een significante verschil in invloed tussen kleine en grote 

tertstoonladders, tussen kleine toonladders en atonale muziek en tussen grote toonladders en 

atonale muziek (Kellaris en Kent, 1993). 

 

Muziek in een grote tertstoonladder werd geassocieerd met volgende emoties: gelukkig 

(Hevner, 1936) of geluk (Wedin, 1972; Scherer en Oshinsky, 1977; Crowder, 1985; 

Krumhansl, 1997; Peretz et al., 1998), vreugde (Rigg, 1939), gracieus (Hevner, 1936), sereen 

(Hevner, 1936), plechtig (Rigg, 1939) en aantrekking (Nielzén en Cerarec, 1982).  

Muziek in een kleine tertstoonladder werd geassocieerd met heel andere emoties: droevig 

(Hevner, 1936) of droevigheid (Wedin, 1972; Crowder, 1985; Krumhansl, 1997; Peretz et al., 
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1998), smart (Rigg, 1939), waardig (Hevner, 1936), agitatie (Rigg, 1939), spanning (Nielzén 

en Cerarec, 1982), afschuw (Scherer en Oshinsky, 1977) en boosheid (Scherer en Oshinsky, 

1977). Muziek in een kleine tertstoonladder wordt gepercipieerd als droeviger dan muziek in 

een grote teststoonladder (Bruner, 1990). 

 

Tonale muziek wordt geassocieerd met de emoties blij, saai en vreedzaam terwijl atonale 

muziek eerder met boosheid wordt geassocieerd (Thompson en Robitaille, 1992). 

 

2.4.4. Interactie-effect tussen tonaliteit en tempo 

 

Het antwoordpatroon van de grote tertstoonladder vormt een geïnverteerde U curve over de 

verschillende tempo’s (Holbrook en Anand, 1990; Kellaris en Kent, 1991). Dit heet de 

“Wundt curve”. Een gemiddeld tempo wordt positiever ervaren dan een traag of vlug tempo. 

Dit terwijl muziekversies in een kleine tertstoonladder of atonale muziek positiever werden 

ervaren bij een vlugger tempo (Kellaris en Kent, 1991). Het begrip harmonische dissonantie 

(von Helmholtz, 1863) zou dit kunnen verklaren. Bij een trager tempo wordt de dissonantie 

als ruwer gepercipieerd dan bij een vlugger tempo (Kellaris en Kent, 1991). 

De interactie tussen tempo en modaliteit heeft een invloed op de aantrekkelijkheid van de 

muziek en op gedragsintentie (Kellaris en Kent, 1991). Trage tempo’s en dissonante muziek 

zorgden voor de minst positieve gedragsintentie, muziek in een grote tertstoonladder voor de 

meest positieve gedragsintentie, gevolgd door muziek in een kleine tertstoonladder (Kellaris 

en Kent, 1991). 

 

2.4.5. Luidheid of volume 

 

Ongepast luide of slecht passende muziek kan vermijdingsgedrag creëren (Smith en Curnow, 

1966; Milliman, 1986). Hoe hoger het volume van de muziek, hoe minder tijd wordt besteed 

in de winkelomgeving (Smith en Curnow, 1966; Sullivan, 2002).  

Herrington en Capella (1996) vonden geen invloed van volume op het gespendeerd bedrag. 

Dit in tegenstelling tot North et al. (2000) die een effect vonden van volume op de prijs die de 

consument bereid zou zijn te betalen. De eigenlijke verkopen worden volgens Smith en 

Curnow (1966) niet beïnvloed door het volume, hoewel de verkoop per minuut wel hoger was 
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bij stille muziek doordat de consumenten langer in de winkel bleven. Sullivan (2002) vond 

echter wel een significant effect op uitgaven. In zijn onderzoek waren de uitgaven aan eten en 

drank lager bij luide muziek (Sullivan, 2002). 

 

Volume heeft ook interactie-effecten met modererende variabelen. Geslacht is zo’n 

modererende variabele, deze wordt hieronder uitgebreid besproken. Ook leeftijd modereert 

het effect van volume. Yalch en Spangenberg (1988) vonden in hun onderzoek dat jongere 

consumenten dachten langer gewinkeld te hebben bij een laag volume, terwijl oudere 

consumenten langer dachten gewinkeld te hebben wanneer het volume hoger was. Twee jaar 

later vonden ze echter een tegengesteld effect: jonge consumenten dachten meer tijd 

doorgebracht te hebben bij voorgrondmuziek, oudere consumenten bij achtergrondmuziek 

(Yalch en Spangenberg, 1990). Jongere consumenten hielden ook meer van voorgrondmuziek 

en oudere van achtergrondmuziek (Yalch en Spangenberg, 1993). Enkele jaren later 

onderzochten ze dit nog eens en kwamen tot de vaststelling dat de consumenten van 

middelbare leeftijd bij luidere muziek meer tijd en geld spendeerden en dat de oudste 

consumenten hetzelfde deden bij achtergrondmuziek (Yalch en Spangenberg, 1993). De jonge 

consumenten winkelden dan weer langer bij stillere muziek maar spendeerden meer bij 

luidere muziek. 

 

Muziekvolume heeft ook een invloed op ‘arousal’. Yalch en Spangenberg (1990) vonden dat 

voorgrondmuziek zorgde voor een hogere opwinding dan achtergrondmuziek, hoewel de 

conditie zonder muziek nog meer opwekkend was. 

 

Luide muziek wordt geassocieerd met levendigheid, opgewektheid, stille muziek met kalmte 

en rust (Bruner, 1990). 

Luide muziek heeft een positieve invloed op de emoties opwinding (Watson, 1942), 

triomfantelijk (Gundlach, 1935), vreugde (Rigg, 1939), vrolijkheid (Nielzén en Cerarec, 

1982), intensiteit (Wedin, 1972), plechtigheid (Wedin, 1972), spanning (Krumhansl, 1996) en 

boosheid (Juslin, 1997). 

Stille muziek wordt eerder geassocieerd met melancholie (Gundlach, 1935), delicaat 

(Gundlach, 1935), rustig (Watson, 1942), zachtheid (Wedin, 1972), tederheid (Juslin, 1997), 

angst (Juslin, 1997) en droevigheid (Juslin, 1997). 
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2.4.6. Dynamiek in volume 

 

Met dynamiek wordt niet de luidheid (achtergrond versus voorgrondmuziek) bedoeld maar de 

wijzigingen van luid naar stil en omgekeerd in één stuk. De dynamiek van ritme kan 

bijvoorbeeld ook onderzocht worden waarbij in eenzelfde stuk een traag ritme kan worden 

afgewisseld met een vlug(ger) ritme. 

 

Veel onderzoek naar de emoties die worden teweeggebracht door de dynamiek in het volume 

van muziek zijn er nog niet uitgevoerd. Wel vonden Scherer en Oshinsky (1977) dat 

muziekstukken met grote variaties geassocieerd worden met angst en een lage dynamiek met 

geluk, aangenaamheid en levendigheid. Een muziekstuk met vlugge wijzigingen in de 

dynamiek van het volume wordt aanzien als speels, amusant en aangenaam (Watson, 1942) en 

wordt geassocieerd met angst (Krumhansl, 1997). Dit terwijl muziekstukken met weinig tot 

geen wijzigingen wordt gepercipieerd als droevig, vreedzaam, waardig, ernstig en gelukkig 

(Watson, 1942). 

 

2.4.7. Toonhoogte 
 

Hoge toonhoogte heeft een invloed op de emoties: gracieus (Hevner, 1937), sereen (Hevner, 

1937), gelukkig (Hevner, 1937), vreugde (Rigg, 1940a), dromerig (Hevner, 1937), 

sentimenteel (Gundlach, 1935), smekend (Watson, 1942), triomferen (Rigg, 1939), 

opwindend (Watson, 1942), vrolijkheid (Wedin, 1972), verrassing (Scheren en Oshinsky, 

1977), kracht (Scheren en Oshinsky, 1977), boosheid (Scheren en Oshinsky, 1977), angst 

(Scheren en Oshinsky, 1977) en activiteit (Scheren en Oshinsky, 1977). Een hoge toonhoogte 

wordt gepercipieerd als opwindender en gelukkiger dan een lage toonhoogte (Bruner, 1990). 

 

Lage toonhoogte heeft een invloed op de volgende emoties: droevig (Hevner, 1937; Watson, 

1942), droevigheid (Wedin, 1972; Scheren en Oshinsky, 1977), melancholie (Gundlach, 

1935), smart (Rigg, 1940a), krachtig (Hevner, 1937), waardig (Hevner, 1937), ernstig 

(Watson, 1942), plechtig (Rigg, 1940a), plechtigheid (Wedin, 1972), opwindend (Hevner, 
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1937), agitatie (Rigg, 1940a), kalm (Gundlach, 1935), verveling (Scheren en Oshinsky, 1977) 

en aangenaamheid (Scheren en Oshinsky, 1977). 

 

Grote toonhoogtewijzigingen worden geassocieerd met geluk, aangenaamheid, activiteit en 

verrassing, kleine toonhoogtewijzigingen met afschuw, boosheid, angst en verveling (Scheren 

en Oshinsky, 1977). 

 

2.4.8. Melodie 
 

Een breed melodisch bereik, met veel verschillen in toonhoogte, wordt geassocieerd met de 

emoties grillig (Gundlach, 1935), vreedzaam (Gundlach, 1935), onbehaaglijk (Gundlach, 

1935), angst (Krumhansl, 1997) en vreugde (Balkwill en Thompson, 1999). Een smal 

melodisch bereik wordt eerder geassocieerd met de emoties waardig (Gundlach, 1935), 

melancholie (Gundlach, 1935), sentimenteel (Gundlach, 1935), kalm (Gundlach, 1935), 

delicaat (Gundlach, 1935), triomferend (Gundlach, 1935) en droevigheid (Balkwill en 

Thompson, 1999). 

 

Een stijgende melodie kan worden geassocieerd met de emoties waardig (Hevner, 1936), 

sereen (Hevner, 1936), spanning (Krumhansl, 1996) en geluk (Gerardi en Gerken, 1995) en 

ook met angst (Scheren en Oshinsky, 1977), verrassing (Scheren en Oshinsky, 1977), 

boosheid (Scheren en Oshinsky, 1977) en kracht (Scheren en Oshinsky, 1977). Een dalende 

melodie met opwindend (Hevner, 1936), gracieus (Hevner, 1936), krachtig (Hevner, 1936) en 

droevigheid (Gerardi en Gerken, 1995; Scheren en Oshinsky, 1977) en ook met verveling 

(Scheren en Oshinsky, 1977) en aangenaamheid (Scheren en Oshinsky, 1977). 

 

2.4.9. Harmonie 
 

Consonante muziek kan worden geassocieerd met de emoties gelukkig (Hevner, 1936; 

Watson, 1942), vreugde (Rigg, 1939), vrolijkheid (Wedin, 1972), aangenaamheid (Wedin, 

1972), aantrekking (Nielzén en Cerarec, 1982), gracieus (Hevner, 1936), sereen (Hevner, 

1936), ontspanning (Lindström, 1997), dromerig (Hevner, 1936), waardig (Hevner, 1936; 

Watson, 1942), ernstig (Watson, 1942), plechtig (Rigg, 1939) en majestueus (Watson, 1942). 
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Dissonante muziek kan positief gerelateerd zijn aan volgende emoties: opwindend (Hevner, 

1936; Watson, 1942), agitatie (Rigg, 1939), krachtig (Hevner, 1936), droevig (Hevner, 1936; 

Watson, 1942), mistroostigheid (Wedin, 1972), onaangenaamheid (Wedin, 1972), spanning 

(Nielzén en Cerarec, 1982; Krumhansl, 1996) en angst (Krumhansl, 1996). 

 

2.4.10. Ritme 
 

Een regelmatig/gelijkmatig ritme kan worden geassocieerd met geluk (Watson, 1942), 

verheugd (Gundlach, 1935), ernstig (Watson, 1942), waardig (Watson, 1942), vreedzaam 

(Watson, 1942), majestueus (Watson, 1942) en spottend (Gundlach, 1935). Een onregelmatig 

ritme wordt eerder geassocieerd met amusant (Watson, 1942), onbehaaglijk (Gundlach, 1935) 

en boosheid (Thompson en Robitaille, 1992) en een variërend ritme met vreugde (Thompson 

en Robitaille, 1992). 

 

Een vast ritme wordt gepercipieerd als waardig (Hevner, 1936), krachtig (Hevner, 1936), 

droevig (Hevner, 1936; Wedin, 1972) en opwindend (Hevner, 1936), terwijl een vloeiend 

ritme wordt gepercipieerd als gelukkig (Hevner, 1936), dromerig (Hevner, 1936), gracieus 

(Hevner, 1936), sereen (Hevner, 1936) en vrolijk (Wedin, 1972). 

 

2.4.11. Timbre of klankkleur 
 

Muziek met weinig instrumenten wordt geassocieerd met aangenaamheid, verveling, geluk en 

droevigheid, terwijl muziek met veel instrumenten eerder wordt geassocieerd met kracht, 

boosheid, afkeer, angst, activiteit en verrassing (Scheren en Oshinsky, 1977). 

Droevigheid wordt het best uitgedrukt door een zingende stem of een viool, boosheid door 

pauken en angst door een viool (Behrens en Green, 1993). Snaarinstrumenten worden 

geassocieerd met uitdrukkingen van boosheid en de fluit met uitdrukkingen van vrede 

(Balkwill en Thompson, 1999). 

 

2.4.12. Muzikale voorkeur 
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Wanneer de muziek bij het product past (Areni en Kim, 1993) of past bij de muzikale smaak 

van de consument (Yalch en Spangenberg, 1993), spenderen consumenten soms meer geld 



tijdens het winkelen. Caldwell en Hibbert (2002) vonden dat consumenten langer in een 

restaurant blijven en meer aan eten en drinken spenderen wanneer de muziek hun voorkeur 

wegdraagt. Ook Herrington en Capella (1996) vonden een effect van voorkeur op de tijd 

gespendeerd in de dienstverlenende omgeving. Eveneens heeft muziekvoorkeur een invloed 

op de evaluatie van het restaurant (Calwell en Hibbert, 2002). 

 

Muzikale voorkeur varieert naargelang de fysische karakteristieken (Kellaris, 1992; Kellaris 

en Kent, 1991; Kellaris en Rice, 1993) en de complexiteit van de muziek (Burke en Gridley, 

1990) en naargelang de leeftijd van de luisteraar (Yalch en Spangenberg, 1990, 1993; 

Herrington en Capella, 1994), het geslacht (Stipp, 1990), het inkomen (Herrington en Capella, 

1994), de opleiding (Herrington en Capella, 1994), de muzikale training (Vanderark en Ely, 

1993), de culturele/etnische achtergrond (Wright, 1975; Yalch en Spangenberg, 1993; 

Herrington en Capella, 1994) en de bekendheid/vertrouwdheid met de muziek (Davies, 1991; 

Zissman en Neimark, 1990). 

 

Een belangrijke determinant van muziekpreferentie is de bekendheid van de muziek voor de 

luisteraar (Davies, 1991). Dit kan echter ook omslaan in negatieve zin wanneer de luisteraars 

het lied zijn beu gehoord. Heyduk (1975) ontdekte in dit verband een geïnverteerde U-

vormige relatie tussen vertrouwdheid met het lied en de voorkeur voor het lied. Daaruit blijkt 

dat de voorkeur van de luisteraar voor een muzikale compositie stijgt naarmate het aantal keer 

dat men aan het nummer is blootgesteld stijgt. Vanaf een bepaald punt begint de voorkeur 

echter te dalen door extra blootstellingen (Heyduk, 1975). Volgens Davies (1991) begint na 

zes of zeven blootstellingen de preferentie te dalen. 

 

Dat muziekvoorkeur afhankelijk is van de leeftijd van de luisteraar toonden Holbrook en 

Schindler (1989) aan in hun onderzoek. Daarin blijkt dat de muziekvoorkeur van individuen 

het hoogst is bij muziek die populair was wanneer het individu ongeveer 24 jaar was. 

 

Herrington en Capella (1996) suggereerden in hun onderzoek dat de effecten van 

achtergrondmuziek die in vorige onderzoeken werden bereikt meer een functie zijn van 

verschillen in de muzikale smaak van consumenten dan van de structurele karakteristieken 

(bijvoorbeeld tempo of volume) van de achtergrondmuziek. Individuele voorkeuren voor 
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bepaalde muziek kan echter wel deels gebaseerd zijn op het tempo van de muziek (Kellaris, 

1992). 

 

Aangename muziek, in tegenstelling tot onaangename muziek, wordt geassocieerd met een 

langere consumptietijd (Holbrook en Anand, 1990), een langere tijdsperceptie (Kellaris en 

Kent, 1992), minder negatieve reacties op het wachten en een positievere evaluatie van de 

dienstverlening (Hui et al., 1997). 

 

2.4.13. Muziekgenre 

 

Omtrent muziekgenre is er al heel veel onderzoek verricht. Het probleem hiermee is dat men 

niet weet aan wat het significant verschil dan precies ligt; het verschil tussen de genres in 

tempo, bekendheid of nog andere factoren. 

 

Areni en Kim (1993) vonden dat er bij wijnconsumenten een hogere verkoop was als 

klassieke muziek speelde dan wanneer top 40 muziek speelde. De klassieke muziek zorgde er 

echter niet voor dat er meer flessen werden verkocht, maar dat de verkochte flessen duurder 

waren. Dit was volgens de auteurs evenwel te wijten aan de muzikale “fit” met de omgeving 

(Areni en Kim, 1993). Dit blijkt ook uit een onderzoek van North et al. (1999) waaruit bleek 

dat Franse wijn meer verkocht werd wanneer Franse muziek speelde; terwijl Duitse wijn meer 

werd verkocht wanneer Duitse muziek speelde. 

 

Muziekgenre is sterk aan voorkeur en leeftijd gerelateerd. Zo vonden Gulas en Schewe (1994) 

dat ‘baby boomers’ meer kochten in de klassieke rock conditie dan de oudere consumenten bij 

big band muziek. North en Hargreaves (1998) en North et al. (2000) vonden dat de 

muziekstijl een invloed heeft op de perceptie van de dienstverlenende omgeving, de prijs die 

men voor bepaalde goederen bereid was te betalen en de verkopen. 

 

2.4.14. De bekendheid van en vertrouwdheid met de muziek 
 

De bekendheid van muziek heeft een effect op de tijd gespendeerd in de winkelomgeving, de 

gepercipieerde tijd gespendeerd in de dienstverlenende omgeving, de productevaluatie en het 
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plezier, de opwinding en de dominantie (Yalch en Spangenberg, 2000). Er werd minder tijd 

besteed terwijl bekende muziek speelde, hoewel het tegenovergestelde werd gepercipieerd 

door de respondenten. Plezier was hoger bij onbekende muziek, net als dominantie. De 

opwinding was groter bij bekende muziek. Deze effecten waren echter verschillend 

afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een tijdslimiet die aan de respondenten werd 

opgelegd. De productevaluaties waren positief gerelateerd aan plezier en negatief aan 

opwinding (Yalch en Spangenberg, 2000). 

 

2.4.15. Passen van de muziek bij de dienstverlenende omgeving 
 

Het is belangrijk muziek te selecteren die in lijn ligt met het imago van de dienstverlenende 

omgeving. Hierbij selecteert men best muziek die door de consumentensegmenten die de 

winkel of het restaurant vaak bezoeken als aangenaam wordt ervaren (Caldwell en Hibbert, 

2002). Een voorbeeld hiervan is het spelen van Turkse muziek in een Turks restaurant. In een 

supermarkt heeft men tijdens weekdagen overdag een ander publiek dan ’s avonds en het 

management kan de muziek daaraan aanpassen. Hierdoor kan de omzet worden 

gemaximaliseerd omdat mensen langer in de winkel blijven en meer kopen bij het spelen van 

voor hen aangename muziek (Caldwell en Hibbert, 2002). De gekozen muziek moet passen 

bij de doelstellingen van het bedrijf en de specifieke marktsituatie (Milliman, 1982). 

Dat de passendheid of geschiktheid van muziek belangrijk is bewezen Areni en Kim (1993) in 

hun studie. Daaruit bleek dat in een wijnkelder duurdere wijn werd gekocht terwijl klassieke 

muziek speelde dan wanneer top veertig muziek speelde. Areni en Kim (1993) wijten dit aan 

het feit dat klassieke muziek beter past bij het kopen van duurdere wijn. In een andere 

wijnstudie vonden North et al. (1999) dat in een supermarkt waar Franse muziek speelt meer 

Franse wijnen worden gekocht, terwijl er meer Duitse wijn wordt gekocht bij Duitse muziek. 

 

2.4.16. Modererende factoren 

 

Een aantal factoren matigen de invloed van muziek op gedrag. Deze factoren zijn eerder 

situationeel en niet afhankelijk van de karakteristieken van de muzikale compositie. Deze 

factoren zijn geslacht (Peretti en Swenson, 1974), muzikale training (Vanderark en Ely, 1993), 

persoonlijke associaties (Baumgartner, 1992), leeftijd (Holbrook en Schindler, 1989), de 
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overeenkomst tussen de achtergrondmuziek en het imago van de winkel (Macinnis en Park, 

1991) en de graad van betrokkenheid van de consument (Bruner, 1990). 

Kellaris en Altsech (1992) vonden bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen anders reageren op 

het volume van muziek. Omdat dit een belangrijke invloed zou kunnen hebben op het 

onderzoek, wordt deze variabele hieronder uitgebreider besproken. 

Persoonlijke ervaringen die een individu associeert met een bepaald lied verminderen 

eveneens de invloed van muziek. Deze persoonlijke associaties zorgen immers voor 

herinneringen die emoties kunnen teweegbrengen (Baumgartner, 1992). Het horen van de 

openingsdans op je trouwfeest roept bijvoorbeeld positieve en gelukkige herinneringen op en 

kan je blij maken. 

Ook de overeenkomst tussen de achtergrondmuziek en de winkelomgeving is belangrijk 

(Macinnis en Park, 1991). Bozman et al. (1994) stelden in dit verband dat de karakteristieken 

van de muziek consistent moeten zijn met de karakteristieken van de omgeving. 

 

In het onderzoek van Kellaris en Kent (1994) werd de textuur verwacht te reageren als een 

moderator. Zo zou de invloed van tempo op opwinding meer uitgesproken moeten zijn bij 

muziek die meer de nadruk legt op de ‘beat’ zoals bij popmuziek dan bijvoorbeeld bij 

klassieke muziek. 

 

Vertrouwdheid met de winkel is een belangrijke variabele omdat het voor emotioneel 

approach-avoidance gedrag kan zorgen dat niets te maken heeft met de atmosfeer van de 

winkel. Bovendien kunnen deze emoties zeer sterk zijn zodat die consumenten niet meer 

worden beïnvloed door de atmosfeer van de winkel (Donovan en Rossiter, 1994). 

 

De stemming (mood state) van de consument in het aankooppunt en daardoor ook het gedrag 

in de winkel wordt, buiten de muziek, ook nog beïnvloed door de psychologische staat, het 

winkelpersoneel (Gardner, 1985), tijdsbeperkingen, winkelmotieven (Bellenger en 

Korgaonkar, 1980) en drukte (Eroglu en Machleit, 1990). 
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2.4.17. Het geslacht als modererende factor 

 

Het geslacht beïnvloedt de muzikale voorkeur ongeacht het type muziek in die zin dat 

vrouwen eerder geneigd zijn tragere en stillere muziek te prefereren terwijl mannen meer te 

vinden zijn voor vluggere, luidere muziek (Stipp, 1990). 

 

Kellaris en Altsech (1992) vonden dat bij vrouwen de tijdschattingen langer waren bij luide 

muziek dan bij stille muziek. Luide muziek werd ook als minder aangenaam ervaren door 

deze vrouwen. Het volume had bij vrouwen en mannen ook een invloed op de perceptie van 

de winkel en op de uitgaven (Yalch en Spangenberg, 1993). In de vrouwenafdeling werd meer 

geld gespendeerd en meer gekocht bij stillere achtergrondmuziek. De consumenten in de 

vrouwenafdeling hadden echter wel een voorkeur voor voorgrondmuziek. In de 

mannenafdeling werd meer gekocht en meer geld uitgegeven bij luidere voorgrondmuziek 

(Yalch en Spangenberg, 1993). Yalch en Spangenberg (1993) vonden in hun onderzoek dat 

vrouwelijke consumenten de winkel als meer volwassen percipieerden terwijl 

achtergrondmuziek speelde, terwijl mannelijke consumenten de winkel meer volwassen 

vonden terwijl voorgrondmuziek aan het spelen was. 

 

Mannen en vrouwen hebben een andere perceptie van de tijd (Krishnan en Sexena, 1984; 

Rammsayer en Lustnauer, 1989; Kellaris en Altsech, 1992) en kunnen de winkelomgeving 

ook verschillend evalueren (Otnes en McGrath, 2001). Mannen schatten korte tijdsintervallen 

nauwkeuriger in dan vrouwen (Rammsayer en Lustnauer, 1989) en vrouwen onderschatten 

vaker tijdsintervallen dan mannen (Krishnan en Sexena, 1984).  

Omdat mannen prestatiegericht zijn in hun markttransacties, zorgen winkelmanagers er best 

voor dat mannen controle hebben over hun interactie met de koopwaar (Otnes en McGrath 

2001). In winkels waar intensieve dienstverlening nodig is, zoals bijvoorbeeld bij 

gespecialiseerde lingeriewinkels, is dit niet het geval.  

Grewal et al. (2003) vonden dat mannen meer negatieve verwachtingen hebben omtrent 

wachten dan vrouwen. Ook evalueerden mannen de winkelomgeving minder positief dan 

vrouwen. 
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Verder is gebleken dan mannen over het algemeen minder tolerantie hebben ten opzichte van 

wachten dan vrouwen. Nelson (2000) vond dat 91% van de mannen verklaarden dat lange 

wachtlijnen in een winkel ervoor zorgden dat ze niet meer naar die winkel kwamen, ten 

opzichte van 83% van de vrouwen. 

 

Uit een onderzoek bij studenten bleek dat vrouwen een nauwkeuriger gehoor hebben, vooral 

voor hoge frequenties dan mannen (Corso, 1963). Dit kan betekenen dat een bepaald geluid 

bij vrouwen luider lijkt te klinken en als krachtiger gepercipieerd wordt (Kellaris en Altsech, 

1992). 
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Tabel 2: De belangrijkste onderzoeken omtrent de componenten van muziek. 

Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

Areni en 

Kim, 1993 

 

 

Muziekgenre: 

gebruik van 

klassieke versus 

top 40 

achtergrond-

muziek  

 

Informatie zoeken 

Consumptiegedrag

Aankoopgedrag 

Tijd gespendeerd 

tijdens winkelen 

Veld 

experiment 

Klassieke muziek resulteerde in 

een significant hogere verkoop bij 

wijnconsumenten dan top 40 

muziek omdat klassieke muziek 

ervoor zorgde dat de consument 

duurdere wijn kocht. Het aantal 

bekeken, verhandelde en gekochte 

flessen en de tijd gespendeerd 

tijdens het winkelen werd niet 

beïnvloed door de 

muziekconditie. 

Baker, 

Levy en 

Gruwal, 

1992 

 

 

Klassieke 

achtergrondmuzi

ek met zachte 

verlichting 

versus top 40 

voorgrondmuziek 

en heldere 

verlichting 

Interactie met 

sociale factoren. 

Plezier 

Opwinding 

 

Laboratoriu

m 

experiment 

De invloed op de prikkeling is 

duidelijker dan de invloed op het 

plezier. 

Het creëren van een 

winkelomgeving die hoog is voor 

de sociale of omgevingsfactor is 

even goed als een 

winkelomgeving die hoog is voor 

beide factoren. 

Caldwell 

en 

Hibbert, 

2002 

 

 

Muziektempo 

Muziekvoorkeur 

 

Tijd gespendeerd 

in het restaurant 

Gepercipieerde 

tijd gespendeerd in 

het restaurant 

Uitgegeven bedrag

Veld 

experiment 

Consumenten blijven langer in 

een restaurant en spenderen meer 

aan eten en drinken als er trage 

muziek speelt of wanneer de 

muziek hun voorkeur wegdraagt. 

Hoe meer tijd wordt gespendeerd 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

Evaluatie van het 

restaurant 

in een restaurant, hoe meer geld er 

wordt uitgegeven.  

Muziekvoorkeur heeft een invloed 

op de evaluatie van het restaurant.

Chebat, 

Chebat en 

Vaillant, 

2001 

 

 

Muziektempo Cognitieve 

activiteit 

Laboratoriu

m 

experiment 

De invloed van het tempo van de 

muziek op de cognitieve activiteit 

(‘arousal’) is groter bij een traag 

tempo dan bij een gemiddeld of 

hoog tempo of geen tempo. 

Bij een traag tempo is de invloed 

van cognitieve activiteit 

(‘arousal’) op de opvatting het 

sterkst. 

Gulas en 

Schewe, 

1994 

Muziekstijl 

Leeftijd van de 

consument 

Tijd gespendeerd 

tijdens winkelen 

Winkelattributen 

Emoties 

Gekochte artikelen

Uitgegeven bedrag

Veld 

experiment 

Deze studie verklaart leeftijd-

gerelateerde muziekeffecten op 

het aankoopgedrag. Baby 

boomers reageerden sterker door 

meer aan te kopen in de klassieke 

rock conditie dan oudere 

consumenten bij big band muziek. 

66% van de steekproef kon zich 

echter niet herinneren welke 

muziek had gespeeld terwijl ze 

winkelden. 

Herrington 

en 

Capella, 

1996 

Muziekvolume 

Muziektempo 

Muziekvoorkeur 

Tijd gespendeerd 

in de 

winkelomgeving 

Gespendeerd 

Veld 

experiment 

Het gespendeerd bedrag in een 

dienstverlenende omgeving werd 

niet beïnvloed door luide muziek. 

Voorkeur voor de 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

 

 

bedrag achtergrondmuziek heeft een 

invloed op de tijd gespendeerd in 

de dienstverlenende omgeving. 

Dit onderzoek suggereert dat 

muzikale voorkeur een betere 

verklaring kan geven voor de 

effecten van muziek dan het 

tempo of het volume. Het kan 

zelfs worden gesuggereerd dat 

voorheen geobserveerde effecten 

eerder het resultaat zijn van 

preferentie dan van tempo of 

volume. 

Hui, Dubé 

en Chebat, 

1997 

Aangename 

muziek versus 

geen muziek 

Schatting van de 

tijd 

Emotionele 

evaluatie van de 

omgeving 

Emotionele 

respons op 

wachten 

Aanraden van de 

dienstverlening 

Laboratoriu

m 

experiment 

De muziek heeft significante 

positieve effecten op alle 

afhankelijke variabelen. Deze 

effecten worden gematigd door 

het feit dat de consumenten van 

de muziek houden of niet 

(muziekvoorkeur). 

Aangename muziek verlengde de 

gepercipieerde wachttijd. 

Kellaris en 

Kent, 

1991 

 

 

Muziektempo 

Muziektonaliteit 

en de interactie 

tussen de twee. 

 

Aantrekkelijkheid 

Opwinding 

(‘arousal’) 

Gedragsintentie 

 

Laboratoriu

m 

experiment 

Muziek in een grote 

tertstoonladder werd positiever 

ervaren dan muziek in een kleine 

tertstoonladder. Dissonante 

(atonale) muziek was het minst 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

positief.  

Er was enkel een significant effect 

van tempo en modaliteit op de 

opwinding in het tweede 

experiment. 

Muziek in een grote 

tertstoonladder is het minst 

‘arousing’, dissonante muziek is 

meer ‘arousing’. 

Er is een significant effect van 

tempo en modaliteit op 

gedragsintentie. Trage tempo’s en 

dissonante muziek zorgden voor 

de minst positieve 

gedragsintentie, terwijl muziek in 

een grote tertstoonladder voor de 

meest positieve gedragsintentie 

zorgt, gevolgd door muziek in een 

kleine tertstoonladder. 

Kellaris en 

Kent, 

1993 

 

 

Tempo 

Tonaliteit 

Textuur 

‘Pleasure’ 

‘Arousal’ 

‘Surprise’ 

Laborato-

rium 

experiment 

Er werd een significante invloed 

waargenomen van tempo op 

plezier, hoewel er enkel een 

verschil in plezier was tussen 

trage en vlugge muziek bij 

klassieke muziek en niet bij 

popmuziek. Het omgekeerde geldt 

voor de invloed van tempo op 

opwinding: er is enkel een effect 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

van popmuziek. 

Tonaliteit heeft ook een 

significant effect op plezier. 

Tussen muziek in een kleine en 

een grote tertstoonladder is er 

enkel een effect bij klassieke 

muziek, terwijl tussen muziek in 

een kleine toonladder en atonale 

muziek er zowel bij klassieke als 

bij popmuziek een significante 

invloed is. 

Tonaliteit heeft een significante 

invloed op verrassing. Dit is het 

geval tussen kleine en grote 

toonladders, tussen grote 

toonladders en atonale muziek en 

tussen kleine toonladders en 

atonale muziek. 

Milliman, 

1982 

 

 

Muziektempo Verkoopvolume 

Het bewust zijn 

van de muziek. 

De snelheid 

waarmee men door 

de winkel wandelt.

Veld 

experiment 

Muziektempo is gerelateerd aan 

het verkoopvolume en de snelheid 

waarmee men door de winkel 

wandelt, maar niet aan 

muziekbewustzijn. De snelheid 

waarmee door de winkel werd 

gewandeld was significant trager 

bij trage muziek dan bij vluggere 

muziek. Het verkoopsvolume was 

hoger bij een traag tempo dan bij 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

een vlug tempo. 

Milliman, 

1986 

 

 

Muziektempo Service time 

Tijd die consument 

doorbrengt aan 

tafel 

Groepen van 

consumenten die 

het restaurant 

verlaten voor ze 

een tafel krijgen 

Bedrag 

aangekocht 

voedsel 

Bedrag 

aangekochte drank

Bruto marge 

Veld 

experiment 

Muziektempo beïnvloedt de tijd 

die consumenten doorbrengen aan 

tafel, het bedrag aan aangekochte 

drank en de bruto marge. Muziek 

beïnvloedde de service time, 

groepen van consumenten die het 

restaurant verlaten voor ze een 

tafel kregen en het bedrag aan 

aangekocht voedsel niet. 

North en 

Har-

greaves, 

1998 

Muziekgenre: 

klassieke 

muziek, 

popmuziek, 

‘easy-listening’ 

muziek en geen 

muziek. 

Gepercipieerde 

karakteristieken 

van het 

studentenrestauran

t 

Maximumbedrag 

dat de 

respondenten 

willen betalen 

voor een lijst van 

voedingswaren/ger

echten. 

Veld 

experiment 

De perceptie van het restaurant 

was positief gerelateerd aan de 

perceptie van de muziek 

De prijs die men bereid was te 

betalen, was significant hoger 

onder de klassieke muziek 

conditie dan onder de ‘easy-

listening’ of geen muziek conditie.

De verkopen waren hoger terwijl 

klassieke en popmuziek speelde 

dan de week voor en de week na 

het experiment. 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

Verkopen 

North, 

Hargreave

s en 

McKendri

ck, 1999 

Franse muziek 

versus Duitse 

muziek 

Aantal wijnflessen 

van Frankrijk en 

Duitsland 

verkocht. 

Veld 

experiment 

De Franse wijnen werden meer 

verkocht dan de Duitse wanneer 

Franse muziek speelde, terwijl de 

Duitse wijnen meer werden 

verkocht dan de Franse wanneer 

Duitse muziek speelde. 

North, 

Hargreave

s en Mc 

Kendrick, 

2000 

Muziekstijl 

(klassieke 

muziek, ‘easy-

listening’ muziek 

en geen muziek) 

Muziekvolume 

(voorgrond vs. 

achtergrondmuzi

ek) 

Perceptie van de 

muziek 

Perceptie van de 

winkelomgeving 

Correlatie tussen 

de twee vorige 

Het 

maximumbedrag 

dat consumenten 

bereid zijn te 

betalen voor een 

aantal items. 

Veld 

experiment 

De bankomgeving werd 

gepercipieerd als minder 

dynamisch wanneer er geen 

muziek werd gespeeld dan 

wanneer één van de twee 

muziekgenres werd gespeeld. Ook 

werd ze als meer inspiratievol 

gezien wanneer klassieke muziek 

werd gespeeld dan bij de ‘easy 

listening’ of de geen muziek 

conditie. 

Er is een positieve correlatie 

tussen de waardering van de 

muziek en de waardering van de 

bank- en baromgeving. 

De bar werd als minder 

rustgevend gepercipieerd bij 

voorgrondmuziek dan bij 

achtergrondmuziek. De conditie 

zonder muziek was het minst 

rustgevend. 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

Muziekstijl en volume hadden 

beiden een invloed op de prijzen 

die de consumenten bereid zouden 

zijn te betalen. Deze effecten 

verschilden naargelang het tijdstip 

van de dag. 

Smith en 

Curnow, 

1966 

Muziekvolume Verkopen 

Tijd gespendeerd 

in de winkel 

Waardering v/d 

luidheid 

Veld 

experiment 

Tijd in de winkel was korter bij 

luide muziek. Verkopen werden 

niet beïnvloed door de luidheid 

hoewel de verkopen per minuut 

hoger waren bij een hoger volume 

omdat consumenten minder lang 

in de winkel bleven. 

Sullivan, 

2002 

Wel versus geen 

muziek 

Muziekvolume 

(stil versus luid) 

Tempo muziek 

(vlug versus 

traag) 

Muziekstijl 

(populaire versus 

niet populaire 

muziek) 

Tijd gespendeerd 

in het restaurant 

Uitgaven aan 

voeding en aan 

drank 

Veld 

experiment 

Consumenten bleven langer in het 

restaurant wanneer er muziek 

werd gespeeld dan bij de 

afwezigheid van muziek. Ze 

bleven echter wel langer bij de 

afwezigheid van muziek dan 

wanneer niet populaire muziek 

werd gespeeld. Zachtere muziek 

verhoogde de tijd aanwezig in het 

restaurant ten opzichte van luide 

muziek. Muziek van welk tempo 

dan ook zorgde ervoor dat 

consumenten langer bleven dan 

bij onpopulaire, luide en geen 

muziek. 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

De uitgaven aan eten en drank 

waren lager zonder muziek dan bij 

eender welke muziekconditie. 

Stille muziek verhoogde 

significant de uitgaven op voeding 

en drank ten opzichte van luide 

muziek. Tempo en populariteit 

hadden geen significant effect. 

Uit de correlatie tussen tijd 

gespendeerd en uitgaven bleek dat 

verhoogde tijd gespendeerd niet 

leidde tot hogere uitgaven. Er was 

wel een sterke correlatie tussen 

uitgaven aan voeding en drank. 

Yalch en 

Spangenbe

rg, 1988 

Departement 

waarin men 

winkelt 

Muziekvolume 

Karakteristieken 

van de 

consument. 

Plezier, opwinding 

en dominantie 

Gespendeerd 

bedrag 

Muziekvoorkeur 

Tijd doorgebracht 

in de 

winkelomgeving 

Veld 

experiment 

Jonge consumenten rapporteerden 

langer gewinkeld te hebben 

wanneer achtergrondmuziek 

speelde terwijl oudere 

consumenten langer dachten te 

winkelen wanneer 

voorgrondmuziek speelde. 

Muziekcondities hadden een 

invloed op de opwinding maar 

niet op het plezier of de 

dominantie. 

Yalch en 

Spangenbe

rg, 1990 

Leeftijd van de 

consument 

Muziekvolume: 

De stemming 

Impuls gedrag 

Perceptie van de 

Veld 

experiment 

De conditie zonder muziek was 

significant meer ‘arousing’ dan de 

voorgrondmuziek, die dan weer 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

achtergrondmuzi

ek, 

voorgrondmuziek 

en geen muziek 

Moment van de 

dag 

tijd 

Muziekvoorkeur 

significant meer ‘arousing’ was 

dan de achtergrondmuziek. 

Alle consumenten verkozen 

voorgrondmuziek. Jonge 

consumenten rapporteerden meer 

tijd in de winkel doorgebracht te 

hebben bij voorgrondmuziek 

terwijl dat bij oudere 

consumenten bij 

achtergrondmuziek het geval was. 

Bij het winkelen met een doel (’s 

morgens en ’s avonds) beweerden 

de consumenten minder 

impulsaankopen te maken bij 

voorgrondmuziek dan bij 

achtergrondmuziek. 

Yalch en 

Spangenbe

rg, 1993 

Muziekvolume: 

voorgrond- en 

achtergrondmuzi

ek 

Departement 

Weekdag 

Leeftijd 

Geslacht 

Muzikale 

preferentie 

Grootte van de 

groep 

Percepties van de 

muziek 

De stemming 

Winkelgedrag 

Perceptie van de 

koopwaar 

Perceptie van de 

winkel 

Veld 

experiment 

Het gemiddelde bedrag 

gespendeerd per persoon was het 

hoogst in de conditie zonder 

muziek. 

Muziekeffecten varieerden 

naargelang het type consument en 

het departement. Jonge 

consumenten hielden meer van 

voorgrondmuziek terwijl oudere 

consumenten achtergrondmuziek 

prefereerden. De oudste 

consumenten spendeerden meer 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

tijd en geld wanneer 

achtergrondmuziek speelde, de 

consumenten van middelbare 

leeftijd deden hetzelfde bij 

voorgrondmuziek. De jonge 

consumenten (onder de 25 jaar) 

winkelden langer wanneer 

achtergrondmuziek speelde maar 

gaven meer uit wanneer 

voorgrondmuziek speelde. 

In de afdeling voor vrouwen in de 

winkel werd er meer verkocht en 

meer geld gespendeerd bij 

achtergrondmuziek dan bij 

voorgrondmuziek. Bij 

achtergrondmuziek werd de 

winkel ook aanzien als 

vriendelijker, verfijnder en minder 

gewoontjes. De consumenten van 

de vrouwenafdeling hadden een 

voorkeur voor de 

voorgrondmuziek en vermeldden 

dat deze muziek meer gelijkaardig 

was aan het type muziek waar ze 

gewoonlijk naar luisterden. In de 

mannenafdeling werd er meer 

verkocht en meer geld 

gespendeerd bij 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

voorgrondmuziek. Bij 

voorgrondmuziek werd de winkel 

zelf aanzien als minder duur en 

ruimer. Vrouwelijke consumenten 

vonden de winkel meer volwassen 

bij achtergrondmuziek terwijl dat 

bij mannen het geval was bij 

voorgrondmuziek. 

 

Yalch en 

Spangenbe

rg, 2000 

Vertrouwdheid/b

ekendheid van de 

muziek 

Tijd gespendeerd 

Perceptie van tijd 

gespendeerd 

Product evaluatie 

Plezier 

Opwinding 

Dominantie 

Laboratoriu

m 

experiment 

Hoewel de respondenten meer tijd 

dachten te besteden (in de conditie 

met tijdslimiet) terwijl bekende 

muziek speelde, werd er in 

werkelijkheid minder tijd 

gespendeerd wanneer bekende 

muziek speelde. 

Het plezier en de dominantie 

waren hoger bij de respondenten 

die waren blootgesteld aan 

onbekende muziek (enkel in de 

conditie met tijdslimiet). In de 

conditie zonder tijdslimiet was de 

prikkeling groter bij bekende 

muziek. 

In de conditie zonder tijdslimiet, 

steeg de tijd gespendeerd door de 

opwinding. Als dit effect wordt 

meegenomen in de analyse, is het 
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Auteur Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Soort 

experimen

t 

Bevindingen 

effect van muziek niet meer 

significant. 

Consumenten gaven een hogere 

productevaluatie bij een hoge 

graad van plezier dan bij een lage 

graad van plezier en wanneer ze 

luisterden naar bekende muziek 

(enkel in de conditie met 

tijdslimiet). Zonder tijdslimiet had 

enkel opwinding een significante 

invloed op de productevaluaties. 

Muziek had hier geen significant 

effect. 

Productevaluaties waren positief 

gerelateerd aan het plezier en 

negatief aan de prikkeling. 

 

 

2.5. Besluit 
 

In dit hoofdstuk werden de omgevingsfactoren in het algemeen, en muziek in het bijzonder, 

behandeld. In verband met muziek werden de mogelijke indelingen van de 

muziekcomponenten uiteengezet. Daaruit blijkt dat er geen consensus is over een indeling van 

deze componenten. Uit het empirisch onderzoek dat omtrent muziek al is verricht kunnen we 

enkele kernpunten besluiten: 

• Vooral tempo maar ook tonaliteit, modaliteit en volume in de literatuur zijn behandeld. 

• Muzikale voorkeur, muziekgenre en vertrouwdheid met de muziek brengen een 

belangrijke invloed teweeg maar die invloed is niet toe te schrijven aan de 

onderliggende muziekcomponenten. 
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• Er zijn een aantal modererende factoren die zeker verder onderzoek vragen, in het 

bijzonder het geslacht. 

• Bijzonder weinig onderzoek is verricht naar de invloed van toonhoogte en de 

verschillende instrumenten. 
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Hoofdstuk 3: De emoties van de consument als organisme 
 

 

3.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de emotionele staat van de consument besproken. Omdat dit in veel 

onderzoeken al ruim aan bod is gekomen, wordt dit eerder beperkt gehouden. Eerst worden de 

PAD dimensies van Mehrabian en Russell (1974) besproken. Daarna wordt dieper ingegaan 

op het onderzoek dat daaromtrent al is verricht en relevant is voor dit experiment. Tenslotte 

wordt het model besproken waarop de emoties in dit onderzoek zijn gebaseerd. 

 

 

3.2. Pleasure, arousal en dominance 
 

Mehrabian en Russell (1974) stelden dat drie emotionele toestanden (PAD dimensies) de 

toenaderings- en vermijdingsrespons op een omgeving bemiddelden. Elke omgeving zorgt bij 

het individu voor een emotionele staat die kan worden uitgedrukt aan de hand van de 

volgende dimensies (Mehrabian en Russell, 1974). 

• ‘Pleasure ( = plezier)-displeasure’: de mate waarin een persoon zich goed, blij, 

gelukkig of tevreden voelt in een omgeving. 

• ‘Arousal ( = opwinding, opwekking, prikkeling)-nonarousal’: de mate van stimulatie 

veroorzaakt door een omgeving, de mate waarin een persoon zich opgewonden, alert, 

actief of gestimuleerd voelt. 

• ‘Dominance ( = dominantie)-submissiveness’: de mate waarin een persoon voelt dat 

hij/zij controle heeft over de situatie of er vrij kan in handelen. 

 

Deze drie dimensies werden voor 1974 al uitgedrukt in andere termen. De ‘evaluation’, 

‘activity’ en ‘potency’ dimensies van Osgood (Osgood et al., 1957) waren bijvoorbeeld 

gelijkaardig aan de PAD dimensies. 
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De relevantie van de dominantie dimensie uit het model van Mehrabian en Russell (1974) is 

moeilijk empirisch te bewijzen (Donovan en Rossiter, 1982) en wordt daarom in veel 

onderzoeken weggelaten (Russell en Pratt, 1980). 

 

Tussen plezier en opwinding bestaat er in het Mehrabian-Russell model een conditionele 

interactie. In een neutrale omgeving (noch aangenaam, noch onaangenaam) zorgt een 

gemiddelde prikkeling voor toenaderingsgedrag, terwijl een zeer lage en zeer hoge prikkeling 

tot vermijdingsgedrag leidt. In aangename omgevingen is het toenaderingsgedrag groter 

naarmate de opwinding stijgt. In onaangename omgevingen geldt net het omgekeerde: hoe 

hoger de opwinding, hoe sterker het vermijdingsgedrag (Mehrabian en Russell, 1974). 

Opwinding heeft dus enkel een positief verband met toenaderinsgedrag in aangename 

omgevingen. Plezier heeft altijd een significant positief verband met toenadering en 

vermijding (Mehrabian en Russell, 1974). 

 

 

3.3. Empirisch onderzoek omtrent plezier en opwinding 
 

Volgens Seidman (1981) werken de effecten van muziek op gedrag via de effecten op 

cognitieve en emotionele processen. Muziek kan gedrag ook beïnvloeden door zijn effecten 

op informatieverwerking (Kellaris en Mantel, 1994), emotionele en gerelateerde 

psychologische veranderingen (Anand en Holbrook, 1986), een proces van klassieke 

conditionering (North en Hargreaves, 1996b) en via stemming (Alpert en Alpert, 1990; 

Bruner, 1990). Klassieke conditionering heeft te maken met het overbrengen van de positieve 

gevoelens ten opzichte van de muziek naar het product (Gorn, 1982). Dit is echter moeilijk 

empirisch te bewijzen.  Stemming beïnvloedt cognitieve processen omdat individuen in een 

goede stemming gebeurtenissen en voorwerpen positiever evalueren (Alpert en Alpert, 1990). 

Dit is vooral het geval bij beslissingen met een lage betrokkenheid (Curren en Harich, 1994). 

 

Opwinding wordt geacht een belangrijke rol te spelen in de invloed van muziek op gedrag. 

Smith en Curnow (1966) stelde in dit verband dat hogere niveaus van opwinding worden 

geassocieerd met een hoger activiteitsniveau. Berlyne (1971) definieerde zeer opgewekte 

(hoge ‘arousal’) muziek als luid, onregelmatig, moeilijk te voorspellen en met een hoog 
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tempo. Weinig opgewekte (lage ‘arousal’) muziek werd omschreven als zacht, eentonig, zeer 

voorspelbaar en met een traag tempo. De prikkeling van muziek is dus afhankelijk van zijn 

structurele compositie. 

 

Volgens het onderzoek van Donovan en Rossiter (1982) is er in een aangename omgeving een 

belangrijk verband tussen opwekking en de tijd die de consument doorbrengt in de winkel. 

Bovendien is er eveneens een positief verband met verwantschap, affiliatie. Dit komt erop 

neer dat stimuli die zich in de winkel voordoen opwekking kunnen doen stijgen en er zo voor 

zorgen dat consumenten meer tijd spenderen en er meer interactie is met het 

verkoopspersoneel. Waardoor dan weer de waarschijnlijkheid vergroot dat de consument 

overgaat tot een aankoop (Donovan en Rossiter, 1982). Baker et al. (1992) kwamen in dat 

verband tot de conclusie dat er een significante invloed is van opwekking op de bereidheid tot 

kopen. Ook Sherman et al. (1997) vonden dat opwinding een positieve invloed had op het 

gespendeerd gedrag. Opwinding heeft eveneens een effect op de tijd gespendeerd in de winkel 

en op het aantal items die werden aangekocht (Sherman et al., 1997). Dit werd dan weer 

tegengesproken door Donovan et al. (1994) die stelden dat de ongeplande uitgaven lager 

waren als de prikkeling hoger was. 

 

Ook plezier heeft een invloed op toenaderingsgedrag. Zo zijn er significante effecten 

gevonden van plezier op ongeplande tijd en ongeplande uitgaven in aangename omgevingen 

(Donovan et al., 1994), de bereidheid tot kopen (Baker et al., 1992), het gespendeerd bedrag 

en de voorkeur voor de winkel (Sherman et al., 1997). 

 

Volgens Berlyne (1967, 1971) zou er een relatie zijn tussen ‘pleasure’ en ‘arousal’ in de vorm 

van een geïnverteerde U. De optimale stimulatie niveau (OSL) theorie (Berlyne, 1967) stelt 

dat het plezier het hoogst is bij een gemiddeld niveau van opwinding. Bij een heel hoog of 

heel laag niveau van opwinding is het plezier het laagst. Consumenten prefereren muziek met 

een gemiddeld niveau van opwinding (North en Hargreaves, 1996a, 1996b; Yalch en 

Spangenberg, 1990). Het geprefereerde niveau van prikkeling in muziek hangt af van factoren 

zoals leeftijd en geslacht (Kellaris en Rice, 1993) en de voorkeur van de consument (Yalch en 

Spangeberg, 1993). Ook hangt ze af van de context waarin de consumptie plaatsvindt zoals bij 
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Areni en Kim (1993) waar klassieke muziek leidt tot een meer gesofisticeerd imago waardoor 

de consumenten duurdere wijn aankochten.  

 

Ook Donovan en Rossiter (1982) vonden een relatie tussen plezier en opwinding. In een 

aangename omgeving zijn er significante effecten van zowel plezier als opwinding op 

bijvoorbeeld de verwantschap, de bereidheid tot interactie met het verkoopspersoneel. In 

onaangename omgevingen echter is er geen significant verband gevonden, noch op de tijd 

gespendeerd in de dienstverlenende omgeving, de bereidheid tot interactie met het 

verkoopspersoneel of de aankoopintentie (Donovan en Rossiter, 1982). 

Het is in een aangename omgeving dus aan te raden de prikkeling te verhogen om zo de tijd 

gespendeerd in de winkel en het gespendeerd bedrag te verhogen. Tenzij het de bedoeling is 

de klant te kalmeren. Wordt de omgeving gepercipieerd als onaangenaam, dan is het aan te 

raden het plezier te stimuleren. Is het plezier echter moeilijk te wijzigen, dan is het beter de 

prikkeling laag te houden. Zo kan de ideale combinatie van plezier en opwinding de aankopen 

verhogen en de omzet maximaliseren (Donovan en Rossiter, 1982). Van Kenhove en 

Desrumaux (1997) vonden in hun onderzoek dat, in tegenstelling tot Donovan en Rossiter 

(1982), zelfs in onaangename omgevingen het aan te raden is de prikkeling te stimuleren om 

hogere toenaderingsintenties te creëren. De toenaderingsintenties waren er het hoogst in een 

aangename winkelomgeving met een hoge opwinding en het laagst in een onaangename 

omgeving met een lage opwinding (Van Kenhove en Desrumaux, 1997). 

 

 

3.4. Emoties 
 

Russell en Pratt (1980) definieerden een tweedimensionaal schema met enkel de dimensies 

‘pleasant-unpleasant’ en ‘arousal-nonarousal’. Zij vonden deze dimensies voldoende om de 

reacties van individuen op een brede waaier van omgevingen te vertegenwoordigen. Zij 

werkten met twee emotionele dimensies en acht belangrijke emotionele staten. 
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     AROUSING 

 

 DISTRESSING EXCITING 

 

 

UNPLEASANT PLEASANT 

 

 

 GLOOMY RELAXING 

 

 SLEEPY 

Figuur 2: Circumplex model van emotionele reacties op de omgeving. 

      Bron: Russell en Pratt, 1980 

 

Aan de basis van de emotionele hiërarchie liggen een aantal concepten zoals liefde, vreugde, 

boosheid, droevigheid, angst en eventueel verrassing. Dit zijn de basis- of primaire emoties 

(Shaver et al., 1987).  

Prototypische emotionele gebeurtenissen  zoals angst, boosheid, afschuw,… variëren 

naargelang bepaalde dimensies zoals de intensiteit, het plezier of de opwinding. Elke emotie 

heeft een bepaalde graad van prikkeling of activiteit (Russell en Feldman Barrett, 1999). Deze 

emoties leiden via factoranalyse en multidimensionele schaaltechnieken vaak tot twee 

dimensies; ‘pleasure’ en ‘activation'. Omdat deze emoties niet op de assen clusteren, wordt de 

structuur van de emoties een “circumplex” genoemd. Een eenvoudige structuur komt voor 

wanneer elke variabele maar met één factor van de structuur correleert. Bij een circumplex 

intercorreleren de variabelen op zo’n manier dat het kan worden voorgesteld door middel van 

een cirkel. Hierbij zijn alle variabelen op gelijke afstand gelegen van het midden van de 

cirkel. (Russell en Feldman Barrett, 1999) 
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In figuur 3 hieronder is zo’n circumplex model getekend. De binnenste cirkel is een 

schematische voorstelling van “core affect”. De buitenste cirkel toont enkele prototypische 

emotionele gebeurtenissen. (Russell en Feldman Barrett, 1999). ‘Core affect’ verwijst naar de 

meest elementaire affectieve gevoelens bijvoorbeeld een gevoel van plezier of spanning. Deze 

gevoelens moeten niet gericht zijn op iets of iemand maar dit kan wel; indien het een deel 



wordt van een prototypische emotionele gebeurtenis. ‘Core affect’ heeft wel steeds een 

oorzaak. Deze oorzaken kunnen van allerlei aard zijn en zijn niet altijd te ontdekken. Een 

prototypische emotionele gebeurtenis is de duidelijkste vorm van emotie; bijvoorbeeld 

iemand kussen overmand door liefde of iemand helpen uit medelijden. Deze emoties zijn 

steeds gerelateerd aan een persoon, een gebeurtenis, een ding of een omstandigheid; 

bijvoorbeeld verliefd zijn op iemand, bang zijn van iets. (Russell en Feldman Barrett, 1999) 

 

We gaan nu wat dieper in op het begrip ‘core affect’. ‘Core affect’ kan worden beschreven 

door middel van twee onafhankelijke dimensies; de aangenaamheid of het plezier (‘pleasure’) 

en het actief zijn (‘activation’). De ‘pleasure-displeasure’ dimensie wordt soms ook ‘valence’, 

‘hedonic tone’, ‘utility’, ‘good-bad mood’, ‘pleasure-pain’, ‘approach-avoidance’, 

‘rewarding-punishing’, ‘appetitive-aversive’ en ‘positive-negative’ genoemd. ‘Activation’ 

komt soms ook voor onder de naam ‘arousal’, ‘energy’, ‘tension’ en ‘activity’. Maar deze 

alternatieve termen zijn gelijkaardig. (Russell en Feldman Barrett, 1999) 

 

Figuur 3 vertoont een tweedimensionale stuctuur van ‘core affect’ met de dimensies 

‘pleasant-unpleasant’ en ‘activation-deactivation’. Veel punten van dit model zijn voor 

discussie vatbaar: het aantal dimensies (twee of drie), bipolaire of unipolaire schalen, een 

eenvoudige of “circumplex” structuur en de rotatie van de dimensies. (Russell en Feldman 

Barrett, 1999) 

 

Een eerste discussiepunt betreft het aantal dimensies. De eerste mogelijkheid hierbij is één 

dimensie te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld enkel de ‘pleasure’ as of enkel de ‘arousal’ as 

zijn. Er zijn echter twee redenen waarom één as niet voldoende is. Vooreerst zijn er veel 

studies waaruit blijkt dat er minstens twee dimensies zijn, gelijkend op deze in figuur 3. 

Verder is het bijzonder moeilijk die ene dimensie correct te interpreteren (Russell en Feldman 

Barrett, 1999). Een tweede mogelijkheid is het gebruik van meer dan twee dimensies. Zo 

gebruikte Osgood (1969) nog de as ‘potency’ terwijl Mehrabian en Russell (1974) een derde 

as ‘dominance’ gebruikte. Russell (1978) vond dat de dimensies voorbij ‘pleasure’ en 

‘arousal’konden worden geïnterpreteerd als de oorzaken en gevolgen van de emotie. Deze 

dimensies zijn dus wel een deel van de emotionele gebeurtenissen, maar niet van ‘core affect’ 

zoals het hier is gedefinieerd (Russell en Feldman Barrett, 1999). De derde mogelijkheid, die 
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hier dan ook wordt gebruikt, is het gebruik van twee dimensies. Deze vermijd de 

tekortkomingen van de andere mogelijkheden. Ze heeft enkele voordelen op de structuur met 

één dimensie en blijft binnen de definitie van ‘core affect’ zoals die hier werd beschreven 

(Russell en Feldman Barrett, 1999). 

 

Een volgend discussiepunt betreft de bipolariteit van de schalen. Zo kan er worden gebruik 

gemaakt van unipolaire of bipolaire schalen. Cacioppo en Berntson (1994) bemerkten dat veel 

schalen van ‘affect’ bipolair zijn. Yik et al. (1999) onderzochten de bipolariteit van een aantal 

assen uit vorige onderzoeken en kwam tot de conclusie dat de meeste assen het verwachte 

patroon van bipolariteit vertonen. Ook de assen ‘pleasant-unpleasant’ en ‘activated-

deactivated’ werden onderzocht en bipolair bevonden (Yik et al., 1999). Russell en Feldman 

Barrett (1999) zijn ervan overtuigd dat bipolaire schalen de voorkeur verdienen voor ‘core 

affect’ op het niveau van de subjectieve ervaring. 

 

Een derde punt behandelt de discussie tussen een eenvoudige structuur en een ‘circumplex’. 

Er bestaan twee kwantitatieve indices die beoordelen hoe goed items in een eenvoudige 

structuur passen na een varimax rotatie (Russell en Feldman Barrett, 1999). De eerste is de 

‘Hyperplane Count’. Dit is het percentage van de variabelen die factorladingen hebben die 

dicht bij nul liggen op alle factoren, behalve één. Ligt dit percentage dicht bij 100, dan is er 

een eenvoudige structuur (Cattell, 1978). De tweede index is de Hofmann Index of 

Complexity. Deze telt het gemiddeld aantal factoren dat nodig is om elke factor te verklaren. 

Ligt deze index dicht bij één, dan is er sprake van een eenvoudige structuur. Daarbij heeft 

elke variabele slechts één factor nodig om zijn variantie te verklaren. Ligt deze index echter 

dicht bij 1.5, dan is er sprake van een ‘circumplex’ waarbij de items op gelijke afstand liggen 

(Hofmann, 1978). Russell en Feldman Barrett (1999) berekenden van vier datasets uit eerder 

onderzoek deze indices. Wanneer ze daarbij gebruik maakten van de volledige affectieve 

ruimte bleek dat de eenvoudige structuur niet naar voor kwam. Zij denken dan ook dat een 

persoon elke mogelijke combinatie van ‘pleasure’ en ‘arousal’ kan voelen. Er zouden dus 

eveneens woorden moeten bestaan die alle regio’s van figuur 3 definiëren. 

 

Een laatste discussiepunt betreft de rotatie. In dit model worden een verticale as (‘arousal’) en 

een horizontale as (‘pleasure’) gebruikt. Andere rotaties zijn echter ook mogelijk (Russell en 
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Feldman Barrett, 1999). Zo plaatsten Thayer (1986) en Watson en Tellegen (1985) de 

basisdimensie 45° van waar ze geplaatst zijn in figuur 3. Hoe moeten deze assen nu precies 

geplaatst worden? Volgens Watson en Tellegen (1985) worden de assen best geplaatst door 

de regio’s waar de items het dichtst geclusterd zijn. Larsen en Dienen (1992) onderzochten of 

persoonlijkheidsvariabelen in specifieke regio’s van de structuur clusterden maar vonden dat 

ze eerder gelijkmatig waren verspreid. Hieruit kunnen we de rotatie van de assen niet 

afleiden. Reisenzein (1994) en Russell en Feldman Barrett (1999) deelden de mening dat 

‘pleasure’ en ‘arousal’ zorgen voor afzondelijke blokken van kern affectieve gevoelens. Zo is 

enthousiasme een mengeling van ‘pleasure’ en ‘arousal’. Andere rotaties van de assen 

verschaffen niet zo’n “bouwblokken”. Dit verklaart de keuze voor de rotatie in figuur 3 

(Russell en Feldman Barrett, 1999). 
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Surprise  

 

 

       ACTIVATION 
           alert 
     tense 
      excited 
      nervous  
              elated 
          stressed 
         happy 
     upset 
 
UNPLEASANT           PLEASANT 
 
     sad              contented 
 

           serene 
         depressed 
        relaxed 
      lethargic        calm 
 
  fatigued 
   DEACTIVATION

Fear  

 

Anger 

HappinessDisgust 

 

 

Sadness 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Een “circumplex” structuur van emotie concepten. 

Bron: Russell enFeldman Barrett, 1999 



 

3.5. Besluit 
 

Eerst werden de ‘pleasure-arousal’ dimensies besproken van het model van Mehrabian en 

Russell (1974). Daarna werd een uiteenzetting gegeven van het model van emoties dat verder 

wordt gebruikt en werd de link gelegd tussen de twee modellen.  

 

Na de stimulus en de emotionele staat wordt in het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie de 

respons besproken. 
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Hoofdstuk 4: De respons: het gedrag 
 

 

4.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de respons van de consument op de stimuli besproken. Hierbij 

beginnen we met een uiteenzetting van de elementen van toenaderings- en vermijdingsintentie 

uit het model van Mehrabian en Russell (1974). Vervolgens wordt het gedrag dat beïnvloed 

wordt besproken. Daarbij wordt per gedragsvariabele de empirische literatuur er omtrent 

aangehaald. 

 

 

4.2. Toenadering en vermijding (‘approach-avoidance’) 
 

De literatuur omtrent omgevingspsychologie stelt dat consumenten op twee manieren kunnen 

reageren op een omgeving (Mehrabian and Russell, 1974): 

• Toenaderingsgedrag (‘approach’) is een positieve respons op de omgeving en bestaat 

uit het verlangen in een bepaalde plaats te blijven en ze te ontdekken. 

• Vermijdingsgedrag (‘avoidance’) bevat het niet willen blijven in een winkel en geen 

tijd willen spenderen aan het bekijken of verkennen van de winkel. 

 

Toenaderings- en vermijdingsgedrag bestaat uit vier aspecten (Mehrabian and Russell, 1974): 

1. Tijd: het verlangen om fysisch in de omgeving te blijven (toenadering) of er weg 

willen (vermijding). 

2. Exploratie: de bereidheid rond te kijken en de omgeving te verkennen (toenadering) 

versus de neiging tot het vermijden van door de omgeving te wandelen of de neiging 

interactie met de omgeving te vermijden (vermijding). 

3. Communicatie: de bereidheid met anderen in de omgeving te communiceren 

(toenadering) ten opzichte van de neiging om interactie met anderen te vermijden of 

de communicatie-inspanningen van anderen te negeren (vermijding). 
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4. Tevredenheid: het niveau van versterking (toenadering) of belemmering (vermijding) 

van prestaties en tevredenheid over de prestaties. 

Deze aspecten kunnen het gedrag goed beschrijven. Het derde heeft bijvoorbeeld betrekking 

op de interactie met verkoopspersoneel terwijl het vierde betrekking heeft op het aantal 

herhaalaankopen, de tijd die men in de winkel besteedt en het gespendeerd bedrag (Donovan 

en Rossiter, 1982). 

 

 

4.3. Gedrag 
 

De omgevingsfactoren hebben een invloed op heel wat gedragsvariabelen. Ik bespreek hier de 

twee belangrijkste. Eén daarvan is de tijd doorgebracht in de winkelomgeving of de perceptie 

ervan. Zo beïnvloeden zowel kleur (Bellize en Hite, 1992), muziek (o.a. Milliman, 1982, 

1986) en plezier (Donovan et al., 1994) de tijd doorgebracht in de winkel. De verlichting heeft 

hier geen invloed op (Areni en Kim, 1994). De andere belangrijke gedragsvariabele zijn de 

verkopen. Vele omgevingskenmerken hebben hierop een invloed. Zo beïnvloeden muziek 

(o.a. Areni en Kim, 1993), displays aan ramen (Edwards en Shackley, 1992), plaats op het 

schap (Cox, 1970), reclame op het verkooppunt (Woodside en Waddle, 1975), kleur (Bellizzi 

en Hite, 1992), pleasure (Donovan et al., 1994) en geur (Hirsch, 1995) de verkopen of de 

verkoopsintenties. Ook hier heeft verlichting geen invloed (Areni en Kim, 1994). 

 

De muziek die in een winkel wordt gespeeld kan een invloed hebben op het volgend gedrag: 

 

De tijd die gespendeerd wordt in een dienstverlenende omgeving kan afhangen van het tempo 

van de muziek (Caldwell en Hibbert, 2002; Milliman, 1982, 1986), het volume (Smith en 

Curnow, 1966) en de muzikale voorkeur (Caldwell en Hibbert, 2002; Herrington en Capella, 

1996). Vaak wordt er van uitgegaan dat er een correlatie bestaat tussen de tijd gespendeerd in 

de winkelomgeving en het besteed bedrag. Dit is echter al even vaak ontkend (bijvoorbeeld 

Sullivan, 2002; Donovan et al., 1994) als bevestigd (bijvoorbeeld Caldwell en Hibbert, 2002). 

 

De perceptie van de consument over de tijd die de consument in de dienstverlenende 

omgeving doorbracht is ook afhankelijk van de gespeelde muziek. Wanneer de consument op 
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zijn dienst moet wachten is het aan te raden ervoor te zorgen dat de perceptie van de 

verstreken tijd zo kort mogelijk is. Als de consument bijvoorbeeld in een restaurant aan het 

wachten is op een tafel of aan de kassa van een grootwarenhuis staat aan te schuiven, is 

muziek die de perceptie van tijd verkort aan te raden (Turley en Milliman, 2000). De 

perceptie hangt af van het tempo van de muziek (Kellaris en Kent, 1991), het volume 

(Kellaris en Altsech, 1992) en de muzikale voorkeur (Wansink, 1992). Hieruit kan men 

afleiden dat de perceptie van tijd stijgt als de consument wordt blootgesteld aan opgewekte 

(hoge ‘arousal’) muziek. Hoe hoger de prikkeling, hoe hoger de perceptie van tijd. Caldwell 

en Hibbert (2002) vonden echter geen significant verschil in de perceptie van tijd bij 

verschillende muziektempo’s of bij verschillende muziekvoorkeuren. 

Er bestaan drie theorieën over hoe muziek de perceptie van tijd kan beïnvloeden. De eerste 

komt van Ornstein (1969) die stelde dat een tijdsperiode langer lijkt wanneer de persoon er 

zich meer over kan herinneren. Fraisse (1984) opperde de mogelijkheid dat tijdsduur 

gerelateerd is aan het bemerken van meer veranderingen. Zakay (1989) tenslotte kwam met 

het idee dat een stijgend aantal afleidingen ervoor zorgt dat de persoon zich minder herinnert 

van de tijdsperiode. 

 

De invloed van muziek op het gespendeerd bedrag is nog minder vaak onderzocht. Het tempo 

heeft hier volgens het onderzoek van Milliman (1982) een significant effect in supermarkten, 

terwijl in het onderzoek van Herrington en Capella (1996) zowel tempo als volume geen 

invloed hadden op het gespendeerd bedrag. Hij vond echter wel een significante invloed van 

muziekvoorkeur. Dit verschil in resultaten kan te wijten zijn aan het feit dat Milliman (1982) 

werkte met het dagelijkse verkoopvolume van de winkel, terwijl Herrington en Capella 

(1996) de individuele kastickets van de consumenten gebruikten. In een restaurant is er een 

significant effect van het tempo op de uitgaven aan de bar (Caldwell en Hibbert, 2002; 

Milliman, 1986) maar de resultaten van de invloed op de uitgaven aan voedsel zijn minder 

eenduidig. Milliman (1986) vond geen significante invloed, terwijl Caldwell en Hibbert 

(2002) wel een significant effect vonden. Zij verklaarden dit effect op voedsel doordat 

consumenten vaker een dessert namen. 

 

Muziek kan ook een invloed hebben op de tevredenheid over de service en de kans dat 

consumenten de dienst achteraf zullen aanbevelen aan anderen (Caldwell en Hibbert, 2002). 
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Het tempo van de muziek had geen significante invloed op de evaluatie van het restaurant 

maar de muziekvoorkeur wel (Caldwell en Hibbert, 2002).  

Donovan en Rossiter (1982) vonden een positieve relatie tussen ‘arousal’ en tevredenheid in 

aangename omgevingen. Vlugge muziek, met een hoog ‘arousal’ gehalte, kan een positief 

effect hebben op de tevredenheid van consumenten. Deze invloed kan echter worden 

verminderd door de verwachtingen van de consumenten en de voorkeur voor muziek die in 

evenwicht is met het imago van het restaurant (Areni en Kim, 1993). Smith en Curnow (1966) 

vonden in hun onderzoek een hogere tevredenheid bij zachte, stille muziek dan bij luide 

muziek in een supermarkt. Een mogelijke verklaring hiervoor is een hoger niveau van arousal 

bij luide muziek zodat het als onaangenaam wordt ervaren door de consument. 

Winkelmanagers kunnen er best voor zorgen dat het stimulatieniveau niet te hoog of te laag is 

zodat er geen negatieve respons ontstaat bij de consument. Dit kan echter ook gebeuren buiten 

de wil van de manager om; door overdreven drukte. 

 

Zeer belangrijk voor een werkgever is ook de invloed van de muziek op de werknemers. 

Werknemers werken immers beter of voelen zich alleszins beter in hun job als de gespeelde 

muziek hun voorkeur wegdraagt. Studies tonen aan dat vanuit het standpunt van de werkgever 

het gebruik van achtergrondmuziek de prestaties van de werknemer verhoogt (Podolsky, 

1965) en de afwezigheid van werknemers vermindert (Kirkpatrick, 1943). Vanuit het 

standpunt van de werknemer blijkt dat zij meer van hun job genieten en beter werken wanneer 

ze luisteren naar achtergrondmuziek (Newman et al., 1966) wat dan kan resulteren in hogere 

verkopen (Shimp en Rose, 1993). Een uitzondering hierop is wanneer de uit te voeren taak 

zeer complex is waardoor de muziek de werknemer afleidt (Jacoby, 1968; Smith en Morris, 

1977; Herrington en Capella, 1996). 

Achtergrondmuziek kan echter ook zorgen voor irritatie wanneer de werknemer het lied beu 

gehoord is. In de kerstperiode uiten bijvoorbeeld veel werknemers hun ongenoegen over het 

voortdurend spelen van kerstmuziek. 

 

Enkele studies vonden bewijs voor de stelling dat muziek een invloed heeft op de interactie 

van consumenten met de commerciële omgeving. Zo vonden North en Hargreaves (1996a) dat 

voorkeur voor de muziek in een studentenrestaurant positief gerelateerd was aan de 
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bereidheid om terug te keren, aan de mate waarin ze bereid waren te interageren met anderen 

en aan het aantal mensen die de muziekstand bezochten. 

 

 

4.4. Besluit 
 

In dit hoofdstuk werd de respons van het model besproken. Ook de resultaten uit eerdere 

onderzoeken werden daarbij gerapporteerd. 

 

Tabel 3: De belangrijkste bevindingen omtrent de invloed op de respons. 

Auteur Bevindingen 

Caldwell en 

Hibbert, 2002 

Het tempo van de muziek en de muzikale voorkeur beïnvloeden de tijd 

gespendeerd in een dienstverlenende omgeving maar niet de perceptie van de 

gespendeerde tijd. Ook bestaat er een verband tussen de tijd gespendeerd in de 

winkelomgeving en het besteed bedrag. Zo is er een invloed van tempo op de 

uitgaven aan de bar en aan voeding. 

De muziekvoorkeur had een invloed op de evaluatie van het restaurant maar 

het tempo niet. 

Herrington en 

Capella, 1996 

Er is een invloed van muzikale voorkeur op de tijd gespendeerd in een 

dienstverlenende omgeving. Tempo en volume hebben geen invloed op het 

gespendeerd bedrag. 

Milliman, 1982 Tempo beïnvloedt de tijd gespendeerd in een dienstverlenende omgeving en 

het gespendeerd bedrag. 

Milliman, 1986 Tempo beïnvloedt de tijd gespendeerd in een dienstverlenende omgeving en 

de uitgaven aan de bar. De uitgaven aan voeding worden echter niet beïnvloed 

door het tempo van de muziek. 

Newman et al., 

1966 

Wanneer werknemers naar achtergrondmuziek luisteren genieten ze meer van 

hun job en werken ze ook beter. 

North en 

Hargreaves, 

1996a 

De muziekvoorkeur is positief gerelateerd aan de bereidheid om terug te 

keren, de bereidheid te interageren met anderen en het aantal mensen die de 

muziekstand bezochten. 
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Auteur Bevindingen 

Smith en 

Curnow, 1966 

Het volume van muziek beïnvloedt de tijd gespendeerd in een 

dienstverlenende omgeving. Ook zorgt stille muziek voor een hogere 

tevredenheid dan luide muziek. 

 

De literatuur omtrent dit onderwerp uit de laatste drie hoofdstukken verschaft een inzicht in 

het model dat wordt gebruikt voor het onderzoek van deze scriptie. In het volgende hoofdstuk 

wordt dit experiment uiteengezet en worden de hypothesen geformuleerd. 
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Hoofdstuk 5: Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 
 

Dit hoofdstuk beschrijft volledig het experiment dat werd uitgevoerd. Eerst worden de 

steekproef en de experimentele condities uiteengezet. Daarna volgen de hypothesen. Tenslotte 

wordt de praktische kant van het experiment bekeken. Hierbij worden de muziekstimulus, de 

emoties en het gedrag vanuit praktisch oogpunt besproken. 

 

 

5.2. Onderzoeksmethode 
 

Omdat de effecten van omgevingsfactoren vaak onbewust zijn moeten we aangepaste 

technieken gebruiken om ze te meten. Ze worden best ook in de winkelomgeving gemeten in 

plaats van na het winkelen (Donovan en Rossiter, 1982). In dit onderzoek wordt de onbewuste 

invloed van muziek gemeten in een winkelomgeving. 

 

Het onderzoek gebeurt in een laboratoriumsetting. De externe validiteit is hierdoor 

gelimiteerd maar de interne validiteit is hoger dan in een veldexperiment. 

 

Het resultaat van het onderzoek hangt af van het soort winkel en het gebruiken van trouwe of 

nieuwe klanten (Donovan en Rossiter, 1994). Omdat het een laboratoriumsetting is en 

dezelfde persoon slecht één keer kan deelnemen hebben we geen vertekening door trouwe 

klanten. 

 

In dit onderzoek wordt een 2x2 between subjects design gebruikt voor het onderzoeken van 

de invloed van toonhoogte en instrumentarium (timbre) op koopgedrag. We gebruiken 

hiervoor een bestaand muziekstuk (Piano Sonata in la klein van Schubert, D784, op. 143, 

movement: allegro giusto). 
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We onderzoeken toonhoogte door de toonhoogte van dat muziekstuk een octaaf te verlagen en 

te verhogen om resp. een lage en een hoge toonhoogte te verkrijgen.  

Instrumentarium zal worden onderzocht door het muziekstuk eerst met pianomuziek te laten 

uitvoeren en dan door middel van een “synthetic voice”. Dit laatste is een 

computergegenereerde zangstem. 

 

Er zijn dus vier groepen: 

Pianomuziek in een lage toonhoogte Pianomuziek in een hoge toonhoogte 

Muziek uitgevoerd door zangstemmen in een 

lage toonhoogte 

Muziek uitgevoerd door zangstemmen in een 

hoge toonhoogte 

Hierdoor kunnen zowel de hoofdeffecten als de interactie-effecten worden gemeten. 

 

De steekproef bestaat uit 123 studenten van de Universiteit Gent. Zij zijn tussen de 18 en 22 

jaar.  

 

 

5.3. Hypothesen 
 

Met betrekking tot de invloed op koopgedrag is de studie van verschillen in toonhoogtes en 

verschillen in instrumentarium nog onontgonnen terrein. 

 

5.3.1. Hypothesen met betrekking tot toonhoogte 

 

Muziek in een hoge toonhoogte klinkt schriller dan muziek in een lage toonhoogte, en valt 

daarom meer op. Zo valt ook dissonante muziek meer op dan consonante met een minder 

positieve gedragsintentie tot gevolg (Kellaris en Kent, 1991). Maar dit is vooral ook te 

vergelijken met het volume van de muziek. Luide muziek valt veel meer op dan stille met als 

gevolg dat er minder tijd in de winkelomgeving wordt besteed (Smith en Curnow, 1966; 

Sullivan, 2002) en minder geld wordt uitgegeven (Sullivan, 2002). Op basis hiervan kunnen 

volgende hypothesen worden geformuleerd: 
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H1: Muziek uitgevoerd in een lage toonhoogte zorgt ervoor dat consumenten 

langer in de winkelomgeving blijven dan muziek uitgevoerd in een hoge 

toonhoogte. 

 

H2: Muziek uitgevoerd in een lage toonhoogte zorgt voor meer proefgedrag dan 

muziek uitgevoerd in een hoge toonhoogte. 

 

H3:Muziek in een lage toonhoogte leidt tot meer interactie met het personeel dan 

muziek in een hoge toonhoogte. 

 

H4: Muziek in een lage toonhoogte zorgt ervoor dat consumenten meer producten 

vastnemen en onderzoeken dan muziek in een hoge toonhoogte. 

 

H5: Muziek in een lage toonhoogte leidt tot het doorbladeren van meer 

informatieboekjes dan muziek in een hoge toonhoogte. 

 

H6: Muziek in een lage toonhoogte leidt tot het lezen van meer informatieboekjes 

dan muziek in een hoge toonhoogte. 

 

5.3.2. Hypothesen met betrekking tot timbre/instrumenten 

 

Muziek uitgevoerd door middel van zangstemmen klinkt natuurlijker en vlotter dan 

pianomuziek. Daardoor valt ze ook minder op, waarna we dezelfde redenering kunnen voeren 

als hierboven voor het formuleren van de hypothesen. Bovendien worden er bij pianomuziek 

meer veranderingen in het stuk opgemerkt doordat de akkoorden minder vlot in elkaar 

overvloeien. Omdat perceptie van de tijdsduur gerelateerd is aan het bemerken van meer 

veranderingen (Fraisse, 1984) lijkt de tijdsduur bij muziek uitgevoerd door stemmen korter 

dan bij pianomuziek. Hierdoor zouden de consumenten langer in de winkel kunnen blijven en 

ook meer informatie opzoeken en proeven. Dit alles leidt tot de volgende hypothesen: 

 

H7: Pianomuziek leidt tot minder tijd besteed in de winkelomgeving dan muziek 

uitgevoerd door middel van stemmen. 
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H8: Pianomuziek zorgt voor minder proefgedrag dan muziek uitgevoerd met 

stemmen. 

 

H9: Pianomuziek zorgt voor minder interactie met het personeel dan muziek 

uitgevoerd met stemmen. 

 

H10: Muziek uitgevoerd met piano’s leidt tot het vastnemen en onderzoeken van 

minder producten dan muziek uitgevoerd door middel van stemmen. 

 

H11: Pianomuziek leidt tot het doorbladeren van minder informatieboekjes dan 

muziek uitgevoerd door stemmen. 

 

H12: Pianomuziek leidt tot het lezen van minder informatieboekjes dan muziek 

uitgevoerd door middel van stemmen. 

 

5.3.3. Hypothesen met betrekking tot emoties 
 

Uit de literatuurstudie blijkt dat de toonhoogte een invloed heeft op een aantal emoties. 

Daarbij kunnen we volgende hypothesen formuleren: 

 

H13: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de vreugde groter dan bij muziek in 

een lage toonhoogte. 

 

H14: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de opwinding groter dan bij muziek in 

een lage toonhoogte. 

 

H15: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de verrassing groter dan bij muziek in 

een lage toonhoogte. 

 

H16: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de angst groter dan bij muziek in een 

lage toonhoogte. 
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H17: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de romantische liefde groter dan bij 

muziek in een lage toonhoogte. 

 

H18: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de liefde groter dan bij muziek in een 

lage toonhoogte. 

 

H19: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de boosheid groter dan bij muziek in 

een lage toonhoogte. 

 

H20: Bij muziek in een hoge toonhoogte is de droevigheid kleiner dan bij muziek 

in een lage toonhoogte. 

 

Ook instrumentarium heeft een invloed op bepaalde emoties. Volgende hypothese kan worden 

geformuleerd: 

 

H21: Bij muziek uitgevoerd met zangstemmen is de droevigheid groter dan bij 

pianomuziek. 

 

5.3.4. Hypothesen met betrekking tot geslacht als hoofdeffect 
 

Omdat mannen prestatiegericht zijn in hun markttransacties, zorgen winkelmanagers er best 

voor dat mannen controle hebben over hun interactie met de koopwaar (Otnes en McGrath, 

2001). Dit is zeker het geval in dit onderzoek: ze kunnen zoveel proeven en informatie zoeken 

als ze zelf wensen. Dit leidt tot de volgende hypothesen: 

 

H22: Mannen proeven meer producten dan vrouwen. 

 

H23: Mannen bekijken meer  producten dan vrouwen. 

 

H24: Mannen doorbladeren en lezen meer informatie dan vrouwen. 
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5.3.5. Hypothesen met betrekking tot geslacht als modererende variabele 
 

Vrouwen hebben een nauwkeuriger gehoor, vooral voor hoge frequenties (Corso, 1963), 

waardoor muziek met een hoge frequentie luider lijkt te klinken (Kellaris en Altsech (1992). 

Daardoor zou muziek in een hoge toonhoogte als luider kunnen worden gepercipieerd door 

vrouwen. Bovendien vond Stipp (1990) dat vrouwen stillere muziek prefereren, terwijl 

mannen luidere muziek prefereren.  

 

H25: Bij vrouwen is bij muziek in een hoge toonhoogte de evaluatie van de muziek 

lager dan bij mannen. 

 

H26: Bij vrouwen is bij muziek in een hoge toonhoogte de evaluatie van de muziek 

lager dan bij muziek in een lage toonhoogte. 

 

De tijdsschattingen zijn bij vrouwen bij luide muziek langer dan bij mannen. Ze schatten een 

bepaald tijdsinterval langer in waardoor ze denken dat er minder tijd is voorbijgegaan dan er 

werkelijk is voorbijgegaan (Kellaris en Altsech, 1992). Hierdoor zouden ze langer in de 

winkelomgeving kunnen blijven. 

 

H27: Vrouwen blijven langer in de winkel dan mannen bij een hoge toonhoogte. 

 

H28: Vrouwen blijven langer in de winkel bij een hoge toonhoogte dan bij een lage 

toonhoogte. 
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5.4. Praktisch onderzoeksopzet 
 

5.4.1. Manipulatie van de muziek 

 

Het muziekstuk van Schubert werd in midi-file van het internet gehaald. Dit werd dan 

vervolgens ingelezen in het programma Director Musices. Dit programma wordt gebruikt om 

de uitvoeringskarakteristieken van muziek te manipuleren. Het kan dus bijvoorbeeld wel het 

tempo of de toonhoogte van het stuk veranderen, maar niet de intrinsieke karakteristieken van 

het stuk zoals het omzetten van een muziekstuk van een kleine naar een grote tertstoonladder. 

Via dit programma werd het muziekstuk een octaaf verhoogd resp. verlaagd. Deze twee 

nieuwe stukken werden vervolgens in het muziekprogramma Sonar geladen. Dit programma 

kan, in tegenstelling tot het programma Director Musices, het gebruikte instrumentarium van 

een muziekstuk aanpassen. Zo werd gekozen voor de optie synthetic voice. Dit is een 

electronisch nagebouwde stem. Het is een synthetische stem, net zoals violen op een 

synthesizer kunstmatig zijn. Deze stem klinkt meer melancholisch dan de piano-uitvoering. 

Hierdoor werden de vier verschillende muziekcondities verkregen op midi-file. Deze werden 

vervolgens omgezet in wav-extensies en op Cd’s gebrand zodat ze via een Cd-speler konden 

worden afgespeeld. Midi extensies kunnen enkel via de computer worden afgespeeld 

waardoor de kwaliteit van de boxen van de computer erg belangrijk wordt. Deze kwaliteit laat 

echter vaak te wensen over. 

Het nadeel blijft wel nog steeds dat computergemanipuleerde muziek minder natuurlijk klinkt 

dan dezelfde muziek uitgevoerd door natuurlijke instrumenten. 

 

De andere muziekvariabelen bleven constant. Het volume werd constant gehouden door de 

volumeknop van de Cd-speler vast te kleven gedurende het experiment. Het tempo werd 

eveneens constant gehouden en was met ongeveer 100 bpm binnen de grenzen van het 

aanvaardbare (zie hierboven). Alle andere variabelen werden gelijkaardig constant gehouden. 

 

Er werden vier Cd’s gemaakt. Elke Cd bevatte één liedje en werd gedurende de loop van het 

onderzoek op repeat gezet. Er werd van een minimum van 80 respondenten uitgegaan. 

Daardoor werd om de 21 respondenten een andere Cd opgelegd. Doordat veel respondenten 

zich meldden om mee te werken werd besloten 123 respondenten te gebruiken. De derde dag 
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van het onderzoek werd er van vooraf aan herbegonnen en werd om de 10 respondenten een 

andere Cd opgelegd. 

 

De stukjes werden in volgende volgorde afgespeeld: 

1. lage toonhoogte, zangstem 

2. hoge toonhoogte, zangstem 

3. lage toonhoogte, piano 

4. hoge toonhoogte, piano 

 

5.4.2. De winkelopzet 

 

Om de aandacht van de muziek af te leiden en de consumenten onwetend te houden over de 

werkelijke bedoeling van de opzet, werd gekozen voor de beoordeling van een winkelstand. 

Hierdoor wordt de onbewuste invloed op koopgedrag gemeten. Praktisch werd er gekozen 

voor een winkelstand ter bevordering van gezonde voeding. Deze werd volledig ingekleed 

met posters, informatiebrochures en gezonde snacks. Er was een mogelijkheid om de 

informatiebrochures in te kijken en de producten te proeven. 

 

 

In de faculteit 

Economie en 

Bedrijfskunde 

werd op de tweede 

verdieping een 

lokaaltje ingericht 

voor het 

experiment. Hierin 

werd volgende 

opstelling gebruikt: 

Bureau verkoopster 

G
ezonde snacks 

Gezonde snacks 

Figuur 4: Indeling lokaal  
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De twee stands met gezonde snacks zagen er als volgt uit (figuur 5): 

 

Figuur 5: Opstelling producten 
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Figuur 6: Gedetailleerde  opstelling producten  

 

 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

72



Volgende snacks werden in het gamma opgenomen (van links naar rechts): Gerlinéa, Weight  

Care, Sultana, Balisto Active, Alpro Soja, Grany, OptiLu, mandarijntjes en Vitalinea. De 

boekjes tegen de muur zijn informatieboekjes. Per product werd zo’n boekje samengesteld 

(zie bijlage 1). 

Meer in detail zag de opstelling er uit zoals in figuur 6. 

 

Aan de overkant zat de persoon die de observatie uitvoerde gedurende het experiment (figuur 

7). Tegenover die persoon stonden twee stoelen voor de respondenten die gevraagd werden 

achteraf een vragenlijst in te vullen. 

Rechts op de figuur staan de pakketjes die als beloning werden gegeven om deel te nemen aan 

het onderzoek. 

 

 

Figuur 7: De observatiepost 
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In het lokaal werd ervoor gezorgd dat er geen storende elementen aanwezig waren die de 

validiteit van het onderzoek konden verminderen. De verlichting bleef identiek gedurende het 

experiment. De temperatuur kan op het einde van de dag enigszins gestegen zijn door de vele 

respondenten die al in het lokaal geweest waren. Ze was over het algemeen al vrij hoog. De 

persoon die de uitleg gaf en de respondenten observeerde was steeds dezelfde. 

 

5.4.3. Het gemeten gedrag en de gemeten emoties 

 

Tijdens het rondwandelen werden een aantal observaties genoteerd. Ten eerste werd de tijd 

die de persoon in de winkelomgeving doorbracht en besteedde aan het rondkijken, proeven en 

informatie zoeken, gemeten. Deze begon te tellen vanaf de respondent de introductie had 

gekregen en eindigde toen hij/zij aangaf klaar te zijn voor de vragenlijst. Verder werden ook 

het aantal verschillende informatiebundeltjes die door de persoon werden doorbladerd en 

gelezen, het aantal verschillende producten waarvan de persoon proefde, het aantal 

verschillende producten dat de respondent bekeek en het aantal vragen die aan het 

verkoopspersoneel of de observator werden gesteld, genoteerd. 

Daarna werd de persoon gevraagd een vragenlijst in te vullen ter beoordeling van de 

winkelstand. Deze vragenlijst (zie bijlage 2) bevat vragen over beoordeling van de 

omgevingsfactoren, de frequentie waarmee de respondent winkelt, het geslacht, de attitude ten 

opzichte van voeding en de mate waarin de respondent op zijn/haar lijn let. Met behulp van de 

Consumption Emotions Set (CES; Richins, 1997) werden de emoties van de respondent 

gemeten. Omdat deze schaal oorspronkelijk in het Engels was, werd ze vertaald naar het 

Nederlands. De oorspronkelijke schaal en de vertaling is terug te vinden in bijlage 3. 

 

5.4.4. Praktische organistatie 

 

Advalvas en via foldertjes werden de mogelijke respondenten (studenten) aangespoord de 

experimentele winkel te bezoeken. Deze brief staat in bijlage 4. Als beloning kregen ze een 

grote zak vol lekkernijen. Er werd slechts één respondent per keer in de winkel binnengelaten 

om ervoor te zorgen dat er geen interactie-effecten tussen verschillende respondenten 

mogelijk waren. Eenmaal binnen werd een standaardtekst aan de respondent opgezegd:  
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Dit is een winkelstand ter bevordering van gezonde voeding. Kijkt u maar rustig rond. U kunt 

informatie raadplegen bij elk product, u kunt vragen stellen en als u wilt kan u ook eens proeven van 

het assortiment. 

Achteraf had ik graag gehad dat u een vragenlijst invult voor de beoordeling van de stand. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en zegt u maar wanneer u klaar bent voor de vragenlijst. 

 

Deze mocht dan vrij in de winkel rondkijken en werd geobserveerd tot wanneer hij/zij 

verklaarde klaar te zijn voor de vragenlijst. De respondent nam dan plaats op de stoel en 

begon de vragenlijst in te vullen. Ondertussen werd een volgende respondent binnengelaten. 

Na het invullen van de vragenlijst ontving elke respondent zijn pakketje. 

 

 

5.5. Besluit 
 

In dit hoofdstuk werden de hypothesen geformuleerd die in het volgende hoofdstuk zullen 

worden getest. Daarbij zitten hypothesen omtrent de invloed van toonhoogte, instrumentarium 

en de modererende variabele geslacht op de emoties en het gedrag. In hoofdstuk zes worden 

daarvan dan de resultaten gerapporteerd. Verder hebben we in dit hoofdstuk nog besproken 

hoe dit experiment praktisch werd georganiseerd en hoe het in zijn werk ging. 
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Hoofdstuk 6: Empirische resultaten 
 

 

6.1. Inleiding 
 

Het aantal respondenten voor dit experiment bedroeg 123. Dit zijn er 30 voor conditie 1, 30 

voor conditie 2, 32 voor conditie drie en 31 voor conditie vier. Per muziekstimulus is dit als 

volgt in te delen: 

• Voor de lage toonhoogte = 62 respondenten 

• Voor de hoge toonhoogte = 61 respondenten 

• Voor piano = 63 respondenten 

• Voor stemmen = 60 respondenten 

 

Er werden geen outliers gevonden zodat alle respondenten werden opgenomen voor de 

verwerking. 

 

Dit hoofdstuk begint met het beschrijven van de experimentele manipulatie, de afhankelijke 

variabelen en de covariaten. Hierbij worden ook factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses 

uitgevoerd. Daarna worden de anova tabellen berekend. Eerst de 2x2-anova’s met toonhoogte 

en instrumentarium en hierna de 2x2x2 anova’s met geslacht als modererende variabele. 

Daarna worden de ancova tabellen berekend, samen met de covariaten. Tenslotte wordt de 

invloed van emoties op gedrag onderzocht. 
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6.2. Experimentele manipulatie 
 

6.2.1. Toonhoogte x instrumentarium between subjects design 

 

Eerst wordt een anova berekend van een 2x2-design met toonhoogte en instrumentarium. 

Hierbij wordt gekeken welke hoofd- en interactie-effecten er zijn op de verschillende 

gedragsvariabelen en emoties. 

 

6.2.2. Toonhoogte x instrumentarium x geslacht between subjects design 

 

Uit de literatuurstudie bleek dat geslacht een modererend effect zou kunnen hebben op dit 

onderzoek. Er wordt dan ook onderzocht welke hoofd- en vooral welke interactie-effecten er 

met deze modererende variabele zouden kunnen worden gevonden. 

 

6.2.3. De covariaten 

 

Al deze analyses worden daarna nog eens herdaan rekening houdend met de covariaten. Dit 

om te controleren of de significante effecten uit de anova’s niet te wijten zijn aan deze 

covariaten. De covariaten in dit experiment waren de variabelen die attitude ten opzichte van 

gezondheid en de mate waarin de respondenten op hun gewicht letten maten (vraag 3 uit de 

vragenlijst). Ook de attitude ten opzichte van boodschappen doen (eveneens vraag 3 uit de 

vragenlijst) en de frequentie waarmee men boodschappen doet (vraag 4 uit de vragenlijst) zijn 

covariaten. 

 

 

6.3. Afhankelijke variabelen 
 

6.3.1. Gedrag 
 

De afhankelijke gedragsvariabelen zijn: 

• De tijd gespendeerd in de winkelomgeving 

• Het aantal verschillende producten die werden geproefd 
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• Het aantal vragen gesteld aan het personeel 

• Het aantal producten bekeken en onderzocht 

• Het aantal verschillende informatieboekjes doorbladerd 

• Het aantal verschillende informatieboekjes gelezen 

 

6.3.2. Emoties (CES schaal) 
 

De emoties die worden getest komen uit de consumption emotions set (Richins, 1997). Ze 

worden in constructen samengevoegd en deze constructen worden vervolgens op hun 

betrouwbaarheid getest. 

Boosheid = gefrustreerd, boos, geïrriteerd     alpha = 0.81 

Ontevredenheid = misnoegd, ontevreden     alpha = 0.79 

Bezorgdheid = nerveus, gespannen      alpha = 0.78 

Droevigheid = gedeprimeerd, droevig, ellendig    alpha = 0.91 

Angst = bevreesd, bang       alpha = 0.60 

Schaamte = niet op mijn gemak, beschaamd, vernederd   alpha < 0.60 

Afgunst = jaloers, afgunstig       alpha < 0.60 

Eenzaamheid = eenzaam, heimwee hebben     alpha < 0.60 

Romantische liefde = opwindend, romantisch, gepassioneerd  alpha = 0.66 

Liefde = liefdevol, hartelijk       alpha = 0.61 

Vredigheid = kalm, rustig       alpha = 0.70 

Tevredenheid = tevreden, voldaan      alpha = 0.67 

Optimisme = optimistisch, aangemoedigd, hoopvol    alpha = 0.74 

Vreugde = gelukkig, blij       alpha = 0.85 

Opwinding = opgewonden, levendig, enthousiast    alpha = 0.61 

Verrassing = verrast, verwonderd,verbaasd     alpha = 0.75 

Andere = schuldig, trots, onstuimig, opgelucht    alpha < 0.60 

 

De constructen met een betrouwbaarheid van minimum 0.6 worden hierna in composit scores 

samengenomen voor de verdere analyse van de data. 
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6.3.3. Omgevingsfactoren 
 

De omgevingsfactoren zijn (vraag 1 uit de vragenlijst): 

• De properheid van de winkel 

• De vriendelijkheid van het personeel  

• De uitgebreidheid van het aanbod 

• De belichting 

• De documentatie en informatie 

• De inrichting van de winkel 

• De mogelijkheid tot proeven 

• De muziek 

 

Een factoranalyse werd uitgevoerd op deze factoren. Belichting, inrichting, vriendelijkheid 

van het personeel en properheid konden worden samengenomen in een factor omgeving met 

een cronbach’s alpha van 0.60. De andere variabelen kunnen niet in factoren worden 

samengebracht en worden daarom apart geanalyseerd als afhankelijke variabelen. 

 

 

6.4. De covariaten 
 

Een factoranalyse werd uitgevoerd op de uitspraken die de attitude ten opzichte van 

gezondheid en de mate waarin de respondenten op hun gewicht letten maten. Voor de analyse 

kon worden uitgevoerd werd eerst de uitspraak “Ik heb het gevoel dat ik mijn gewicht goed 

onder controle heb” gehercodeerd. 

Elke factor werd op zijn betrouwbaarheid getest. Eén factor had een betrouwbaarheid van 

0,80 en werd samengenomen in de composit score gezondheid voor verdere analyse. Deze 

bevat de uitspraken: 

• Ik ben zeer voorzichtig met wat ik eet om mijn gewicht onder controle te houden 

• Ik maak mij zorgen om mijn gewicht 

• Ik zoek voortdurend informatie over manieren om mijn gewicht te controleren 

De andere factoren waren niet betrouwbaar genoeg en worden verder uit de analyse geweerd. 
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De tweede covariaat is de attitude ten opzichte van boodschappen doen. Hier werden de 

uitspraken “Boodschappen doen is een sleur” en “Ik probeer de tijd dat ik boodschappen doe 

tot een minimum te beperken” gehercodeerd. 

Alle uitspraken samen worden in de factor winkelen gezet met een betrouwbaarheid van 0,86 

om verder in de analyse te gebruiken. 

 

De laatste covariaat is de frequentie waarmee de respondenten boodschappen doen.  

 

 

6.5. Anova’s: instrument x toonhoogte 
 

6.5.1. Anova met als afhankelijke variabele de tijd gespendeerd in de winkelomgeving 

 

Er is noch een significant hoofdeffect van toonhoogte, noch een significant interactie-effect 

op de tijd die de consument in de winkelomgeving doorbrengt. Er is enkel een significant 

hoofdeffect van instrumentarium (p = 0.01). In de conditie met piano wordt minder tijd 

besteed (X = 225.6, sd = 18.3) in de winkelomgeving dan in de conditie met stem (X=294, 

sd=18.8). Hypothese 7 kan dus worden aanvaard, hypothese 1 niet. De computerstemmen 

klonken meer gebonden en de noten vloeiden vlotter in elkaar over. Vermoedelijk kan dit een 

verklaring bieden voor dit significant hoofdeffect. Ook klinken de computerstemmen rustiger 

en zachter, waardoor de consument misschien minder opgejaagd was. Dit blijkt echter niet uit 

de emoties (zie hierna). Bovendien kan hij/zij het gevoel gehad hebben dat er minder tijd 

voorbij was gegaan dan er in werkelijkheid was voorbijgegaan doordat er minder 

veranderingen waargenomen werden. Fraisse (1984) opperde immers de mogelijkheid dat de 

perceptie van tijdsduur gerelateerd is aan het bemerken van meer veranderingen. 

 

6.5.2. Anova met als afhankelijke variabele het aantal verschillende producten die 

werden geproefd 

 

Er werd geen significant verschil ontdekt tussen de verschillende muziekcondities. 

Hypothesen 2 en 8 kunnen niet worden aanvaard. 
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6.5.3. Anova met als afhankelijke variabele het aantal vragen gesteld aan het personeel 

 

Er werd geen significant verschil ontdekt tussen de verschillende muziekcondities. 

Hypothesen 3 en 9 kunnen niet worden aanvaard. 

 

6.5.4. Anova met als afhankelijke variabele het aantal producten bekeken en onderzocht 

 

Er werd geen significant verschil ontdekt tussen de verschillende muziekcondities, waardoor 

hypothesen 4 en 10 niet kunnen worden verworpen. 

 

6.5.5. Anova met als afhankelijke variabele het aantal verschillende informatieboekjes 

doorbladerd 

 

Er werd geen significant verschil ontdekt tussen de verschillende muziekcondities. 

Hypothesen 5 en 11 kunnen niet worden aanvaard. 

 

6.5.6. Anova met als afhankelijke variabele het aantal verschillende informatieboekjes 

dat wordt gelezen 

 

Enkel met betrekking tot instrumentarium is er een significant verschil waarneembaar (p = 

0.067). Hypothese 12 wordt aanvaard. Bij de piano conditie worden minder informatieboekjes 

gelezen (X = 4.53, sd = 0.36) dan bij muziek met stem (X = 5.47, sd = 0.36). De verklaring 

hiervoor is gelijkaardig aan de verklaring voor het tijdseffect van hierboven.  

Hypothese 6 kan niet worden verworpen. 

 

6.5.7. Anova met als afhankelijke variabele het aantal informatieboekjes doorbladerd en 

gelezen (composit score van vorige twee) 

 

Wanneer infoboekjes gelezen en doorbladerd samen in een composit score (de twee optellen) 

worden gebracht wordt eveneens een significant hoofdeffect van instrumentarium verkregen 
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(p = 0.038). Ook hier worden meer informatieboekjes gelezen bij muziek uitgevoerd door 

stemmen (X = 5.75, sd = 0.37) dan bij pianomuziek (X = 4.67, sd = 0.36). 

 

6.5.8. Anova met als afhankelijke variabele de omgevingskenmerken 

 

De items properheid, vriendelijkheid van het personeel, belichting en inrichting werden 

samengenomen in het construct omgeving. De andere items worden apart geanalyseerd. 

 

Omgeving: er werd een licht significant hoofdeffect (p = 0.068) van toonhoogte vastgesteld. 

De omgeving bij een hoge toonhoogte (X = 3.53, sd = 0.07) wordt minder positief ervaren 

dan bij een lage toonhoogte (X = 3.71, sd = 0.07). De hoge toonhoogte was duidelijker 

hoorbaar en schriller dan de muziek in lage toonhoogte. Vermoedelijk waren de respondenten 

hierdoor wat geprikkelder en daardoor ook kritischer bij de beoordeling van de winkelstand. 

 

Er werden geen significante effecten gevonden van de verschillende muziekcondities op de 

beoordeling van de uitgebreidheid van het aanbod, de documentatie, de mogelijkheid tot 

proeven en de muziek. 

 

6.5.9. Anova met als afhankelijke variabele de emoties (CES schaal) 

 

Er is een licht significant hoofdeffect van toonhoogte (p = 0.099) op het gevoel angst (de 

emoties bevreesd en bang). Hoewel bij beide toonhoogtes de angst laag is, is bij een hoge 

toonhoogte (X = 1.09, sd = 0.03) de angst hoger dan bij een lage toonhoogte (X = 1.02, sd = 

0.03). Hypothese 16 kan worden aanvaard. 

 

Er is een interactie-effect tussen toonhoogte en instrument (p = 0.062) op het gevoel 

verrassing. Bij een lage toonhoogte is de verrassing hoger bij het gezongen muziekstuk (X = 

2.20, sd = 0.14) dan bij het pianomuziekstuk (X = 1.88, sd = 0.13). Hypothese 15 kan echter 

niet worden aanvaard. 
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Figuur 8: De invloed van muziek op het gevoel verrassing. 

 

Er werden geen significante effecten gevonden 

voor de gevoelens: 
• Boosheid 

• Ontevredenheid 

• Bezorgdheid 

• Droevigheid 

• Romantische liefde 

• Liefde 

• Vredigheid 
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• Tevredenheid 

• Optimisme 

• Vreugde 

• Opwinding 

Hypothesen 13, 14, 17, 18, 19, 20 en 21 worden niet aanvaard. 

 

Omdat er enkele opmerkingen werden gemaakt over de soms hoge irritatiegraad van de 

muziek, werd irritatie nog eens apart onderzocht. Er werden echter geen significante effecten 

gevonden. 
 

6.5.10. Samenvatting van de significante effecten 
 

Tabel 4: De significante invloeden van toonhoogte en instrumentarium op emoties en gedrag. 

 

Tabel Anova 2x2 

Lage 

toonhoogte

Hoge 

toonhoogte

 

Piano 

Zangstem

men 

Interactie-effecten 

Tijd gespendeerd    ++  

Informatie gelezen    +  

Informatie doorbladerd 

en gelezen 

   ++  

Omgeving +     

Angst  +    

Verrassing     + 

Lage toonhoogte: 

hoger bij zang dan bij 

piano 

+ : significant hoger (p<0.1) 

++ : significant hoger (p<0.05) 
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6.6. Anova’s: toonhoogte x instrument x geslacht 
 

Dit is een 2x2x2 design, waarbij nu ook de invloed van het geslacht van de respondenten 

wordt gemeten. Enkel de significante effecten worden weergegeven. Er moet echter worden 

bij vermeld dat de mannelijke steekproef (37) een stuk kleiner is dan de vrouwelijke (86). 

 

6.6.1. Anova met als afhankelijke variabele de tijd gespendeerd in de winkelomgeving 

 

Hier is er, net als bij de anova hierboven, een significant hoofdeffect van instrumentarium op 

de tijd die de respondent doorbrengt in de winkelomgeving (p = 0.016). Hypothese 7 kan 

worden aanvaard. Bij muziek uitgevoerd door stemmen (X = 304.5, sd = 21.9) blijft de 

consument langer in de winkelomgeving dan bij pianomuziek (X = 232.8, sd = 19.6). 

Hypothesen 27 en 28 kunnen niet worden aanvaard. 

 

6.6.2. Anova met als afhankelijke variabele het aantal verschillende producten die 

werden geproefd 

 

Het aantal producten die werden geproefd verschilde significant naargelang het geslacht (p = 

0.000). Mannen (X = 4.29, sd = 0.35) proeven hierbij meer dan vrouwen (X = 2.47, sd = 

0.22). Vrouwen zijn op dat vlak over het algemeen een stuk terughoudender. Hiermee kan 

hypothese 22 worden aanvaard. 

 

6.6.3. Anova met als afhankelijke variabele het aantal vragen gesteld aan het personeel 

 

Er werden meer vragen gesteld aan het personeel bij muziek uitgevoerd door stemmen (X = 

0.54, sd = 0.11) dan bij pianomuziek (X = 0.25, sd = 0.10). Hypothese 9 kan worden 

aanvaard. Instrumentarium zorgt hier voor een significant verschil (p = 0.058). Dit is 

opmerkelijk doordat in de anova van het 2x2-design geen significant hoofdeffect van 

instrumentarium naar voor kwam. Dit effect kan worden gelinkt aan het significant interactie-

effect van verrassing (zie hieronder). Als de respondenten verbaasder zijn bij muziek 

uitgevoerd door stemmen, is het logisch dat ze dan ook meer vragen stellen. 
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6.6.4. Anova met als afhankelijke variabele het aantal producten bekeken en onderzocht 

 

Er is een significant hoofdeffect van toonhoogte (p = 0.018), instrumentarium (p = 0.027) en 

geslacht (p = 0.008). Hypothesen 4 en 10 kunnen worden aanvaard. Er worden meer 

producten bekeken en onderzocht bij een lage toonhoogte (X = 0.74, sd = 0.15) dan bij een 

hoge toonhoogte (X = 0.26, sd = 0.14), bij muziek uitgevoerd door stemmen (X = 0.73, sd = 

0.15) dan bij pianomuziek (X = 0.28, sd = 0.13) en bij mannen (X = 0.44, sd = 0.17) dan bij 

vrouwen (X = 0.23, sd = 0.11). Hypothese 23 kan worden aanvaard. 

Verder is er nog een interactie-effect van toonhoogte en geslacht (p = 0.022). Bij een lage 

toonhoogte bekijken vrouwen (X = 0.24, sd = 0.15) minder producten dan mannen (X = 1.24, 

sd = 0.25). Verder onderzoeken mannen bij een hoge toonhoogte (X = 0.30, sd = 0.22) minder 

producten dan bij een lage toonhoogte (X = 1.24, sd = 0.25). 

 

6.6.5. Anova met als afhankelijke variabele het aantal informatieboekjes doorbladerd en 
gelezen 
 

Gelijkaardig aan de anova hierboven, heeft ook hier instrumentarium een significant 

hoofdeffect op het zoeken naar informatie in de boekjes (p = 0.068). Bij pianomuziek (X = 

4.69, sd = 0.39) wordt er minder informatie geraadpleegd dan bij muziek uitgevoerd door 

stemmen (X = 5.76, sd = 0.43). Hypothese 24 kan niet worden aanvaard. 

 

6.6.6. Anova met als afhankelijke variabele de omgevingskenmerken 

 

Enkel voor documentatie werden significante effecten gevonden. De beoordeling van de 

documentatie was bij vrouwen (X = 4.28, sd = 0.09) significant beter dan bij mannen (X = 

3.89, sd = 0.14). Er is dus een hoofdeffect van geslacht (p = 0.022). Hierboven bleek dat beide 

geslachten evenveel boekjes hebben doorbladerd en gelezen dus het verschil in beoordeling 

kan te wijten zijn aan de muziek (instrumentarium, zie hieronder) of aan algemene kritische 

karaktereigenschappen van mannen.  

Er is eveneens een significant interactie-effect van instrumentarium en geslacht (p = 0.003). 

Bij mannen is de beoordeling van de documentatie beter bij pianomuziek (X = 4.24, sd = 

0.19) dan bij muziek uitgevoerd door zangstemmen (X = 3.53, sd = 0.22). Bij muziek 
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uitgevoerd door zangstemmen is de beoordeling door vrouwen (X = 4.45, sd = 0.13) beter dan 

de beoordeling door mannen (X = 3.53, sd = 0.22). 

 

Er werden geen significante effecten teruggevonden voor omgeving, de uitgebreidheid van 

het aanbod, de mogelijkheid tot proeven en de muziek. Hypothesen 25 en 26 kunnen dus niet 

worden aanvaard. 

 

6.6.7. Anova met als afhankelijke variabele de emoties (CES schaal) 

 

boosheid: geslacht heeft een significant hoofdeffect op deze emotie (p = 0.013) waarbij 

mannen (X = 1.29, sd = 0.08) een hoger gevoel van boosheid hebben dan vrouwen (X = 1.07, 

sd = 0.05). 

 

ontevredenheid: ook hier is er een significant hoofdeffect van geslacht (p = 0.000) waarbij 

mannen (X = 1.27, sd = 0.06) een hoger gevoel van ontevredenheid ervaren dan vrouwen (X 

= 1.02, sd = 0.04). 

Er is ook een significant interactie-effect van toonhoogte en instrumentarium (p = 0.002). Bij 

een lage toonhoogte is de ontevredenheid bij muziek uitgevoerd door stemmen (X = 1.29, sd 

= 0.08) hoger dan bij pianomuziek (X = 1.05, sd = 0.06). Bij muziek uitgevoerd door 

zangstemmen is er meer ontevredenheid bij een lage toonhoogte (X = 1.29, 0.08) dan bij een 

hoge toonhoogte (X = 1.04, sd = 0.06).  

Verder is er nog een significant interactie-effect tussen toonhoogte, instrumentarium en 

geslacht (p = 0.001). Bij muziek in een lage toonhoogte, uitgevoerd door zangstemmen 

vertonen mannen (X = 1.58, sd = 0.14) meer ontevredenheid dan vrouwen (X = 1.00, sd = 

0.07). Ook bij muziek in een lage toonhoogte zijn mannen minder ontevreden bij 

pianomuziek (X = 1.05, sd = 0.10) dan bij muziek uitgevoerd door stemmen (X = 1.58, sd = 

0.14). Verder zijn bij pianomuziek in een lage toonhoogte mannen (X = 1.40, sd = 0.10) meer 

ontevreden dan vrouwen (X = 1.02, sd = 0.07). Tenslotte zijn mannen bij muziek uitgevoerd 

door zangstemmen meer ontevreden bij een lage toonhoogte (X = 1.58, sd = 0.14) dan bij een 

hoge toonhoogte (X = 1.05, sd = 0.10). 
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bezorgdheid: er is een significant hoofdeffect van geslacht op het gevoel bezorgdheid (p = 

0.069). Mannen (X = 1.48, sd = 0.09) hebben een hoger gevoel van bezorgdheid dan vrouwen 

(X = 1.27, sd = 0.06). 

 

droevigheid: er is een hoofdeffect van instrumentarium (p = 0.073) en van geslacht (p = 

0.070) op droevigheid. Bij pianomuziek (X = 1.25, sd = 0.06) is er een hoger gevoel van 

droevigheid dan bij de muziek uitgevoerd door stemmen (X = 1.07, sd = 0.07). Dit is tegen de 

verwachtingen in omdat muziek uitgevoerd door stemmen veel melancholischer klinkt en 

verwacht werd een treurig en verdrietig gevoel op te wekken. Het is dan ook tegengesteld aan 

hypothese 21, die niet kan worden aanvaard. Mannen (X = 1.25, sd = 0.08) hebben een hoger 

gevoel van droevigheid dan vrouwen (X = 1.07, sd = 0.05). 

 

angst: het enige significant hoofdeffect hier is toonhoogte (p = 0.068) waar een hoge 

toonhoogte (X = 1.10, sd = 0.03) meer angst teweegbrengt dan een lage toonhoogte (X = 1.02, 

sd = 0.03). Dit was ook al zo in de 2x2-design hierboven. Hypothese 16 kan dus worden 

aanvaard. 

Verder is het interactie-effect van toonhoogte, instrument en geslacht significant (p = 0.072). 

Bij pianomuziek in een hoge toonhoogte ervaren mannen (X = 1.20, sd = 0.07) meer angst 

dan vrouwen (X = 1.02, sd = 0.05). Verder hebben mannen bij pianomuziek een hoger gevoel 

van angst bij een hoge toonhoogte (X = 1.20, sd = 0.07) dan bij een lage toonhoogte (X = 

1.00, sd = 0.07). Tenslotte is de angst bij vrouwen bij muziek uitgevoerd door stemmen hoger 

bij een hoge toonhoogte (X = 1.10, sd = 0.03) dan bij een lage toonhoogte (X = 1.02, sd = 

0.03). 

 

romantische liefde: hier is enkel toonhoogte significant (p = 0.035) waarbij een hoge 

toonhoogte (X = 1.59, sd = 0.08) meer romantische gevoelens opwekt dan een lage 

toonhoogte (X = 1.35, sd = 0.08). Hypothese 17 kan bijgevolg worden aanvaard. Opvallend 

aan deze twee laatste resultaten is dat er voor totaal verschillende emoties (angst en 

romantische liefde) een zelfde hoofdeffect van toonhoogte gevonden wordt. 

 

tevredenheid: er is een significant interactie-effect van instrument en geslacht op het gevoel 

tevredenheid (p = 0.044). Bij pianomuziek rapporteren mannen (X = 3.13, sd = 0.20) een 
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hogere tevredenheid dan vrouwen (X = 2.81, sd = 0.14). Bij mannen is bovendien de 

tevredenheid hoger bij pianomuziek (X = 3.13, sd = 0.20) dan bij muziek uitgevoerd door 

stemmen (X = 2.65, sd = 0.23). 

 

vreugde: instrument en geslacht zorgen voor een significant interactie-effect (p = 0.054). Bij 

vrouwen is de vreugde groter bij muziek uitgevoerd door zangstemmen (X = 2.80, sd = 0.13) 

dan bij pianomuziek (X = 2.40, sd = 0.14). Hoewel muziek uitgevoerd met stemmen 

melancholisch klinkt, wordt dit toch als aangenamer ervaren dan pianomuziek. Dit zou 

kunnen te maken hebben met het natuurlijk klinken van de muziek, terwijl dat bij piano iets 

minder het geval was. Bij pianomuziek ervaren mannen (X = 2.87, sd = 0.19) ook meer 

vreugde dan vrouwen (X = 2.40, sd = 0.14). 

 

verrassing: er is een significant hoofdeffect van geslacht op het gevoel verrassing(p = 0.087). 

Mannen (X = 2.23, sd = 0.13) rapporteren een hoger niveau van verrassing dan vrouwen (X = 

1.97, sd = 0.08).  

Er is eveneens een significant interactie-effect van toonhoogte en instrument (p = 0.019). Bij 

een lage toonhoogte genereert muziek uitgevoerd door stemmen (X = 2.33, sd = 0.17) een 

hogere verrassing dan pianomuziek (X = 1.87, sd = 0.14). 

 

geïrriteerd: er is een significant hoofdeffect van geslacht op het gevoel van irritatie (p = 

0.092). Mannen (X = 1.39, sd = 0.11) ervaren een hoger gevoel van irritatie dan vrouwen (X = 

1.16, sd = 0.07). 

 

Er zijn geen significante effecten gevonden van muziek op de gevoelens liefde, vredigheid, 

optimisme en opwinding. 
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6.6.8. Samenvatting van de significante effecten 
 

Tabel 5: De significante invloeden van toonhoogte, instrumentarium en geslacht op emoties en gedrag. 

Anova’s 

2x2x2 
 

Lage 

toonho

ogte 

Hoge 

toonho

ogte 

 

 

Piano

Zang

stem

men 

 

 

Man 

 

 

Vrouw

 

 

Interactie - effecten 

Tijd 

gespendeerd 

   ++    

Producten 

geproefd 

    ++   

Vragen gesteld    +    

Producten 

bekeken 

++   ++ ++  ++ 

Bij lage toonhoogte: bij 

vrouwen minder dan bij 

mannen. 

Bij mannen: bij hoge 

toonhoogte minder dan bij lage 

toonhoogte. 

Informatie 

doorbladerd en 

gelezen 

   +    

Documentatie      ++ ++ 

Bij mannen: bij piano hoger 

dan bij zangstemmen. 

Bij zangstemmen: bij vrouwen 

beter dan bij mannen. 

Boosheid     ++   

Ontevreden-

heid 

    ++  ++ 

Bij lage toonhoogte: bij 

stemmen hoger dan bij piano. 
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Anova’s 

2x2x2 
 

Lage 

toonho

ogte 

Hoge 

toonho

ogte 

 

 

Piano

Zang

stem

men 

 

 

Man 

 

 

Vrouw

 

 

Interactie - effecten 
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Bij stemmen: bij lage 

toonhoogte hoger dan bij hoge 

toonhoogte. 

++ 

Bij lage toonhoogte en 

zangstemmen: bij mannen 

hoger dan bij vrouwen. 

Bij lage toonhoogte en 

mannen: bij zangstemmen 

hoger dan bij piano. 

Bij piano en lage toonhoogte: 

bij mannen hoger dan bij 

vrouwen. 

Bij mannen en zangstemmen: 

bij lage toonhoogte hoger dan 

bij hoge toonhoogte. 

Bezorgdheid     +   

Droevigheid   +  +   

Angst  +     + 

Bij hoge toonhoogte en piano: 

bij mannen hoger dan bij 

vrouwen. 

Bij piano en mannen: bij hoge 

toonhoogte hoger dan bij lage 

toonhoogte. 

Bij zangstemmen en vrouwen: 

bij hoge toonhoogte hoger dan 

bij lage toonhoogte. 



Anova’s 

2x2x2 
 

Lage 

toonho

ogte 

Hoge 

toonho

ogte 

 

 

Piano

Zang

stem

men 

 

 

Man 

 

 

Vrouw

 

 

Interactie - effecten 

Romantische 

liefde 

 ++      

Tevredenheid       ++ 

Bij piano: bij mannen hoger 

dan bij vrouwen. 

Bij mannen: bij piano hoger 

dan bij zangstemmen. 

Vreugde       + 

Bij vrouwen: bij zangstemmen 

hoger dan bij piano. 

Bij pianomuziek: bij mannen 

hoger dan bij vrouwen. 

Verrassing     +  ++ 

Bij lage toonhoogte: 

zangstemmen hoger dan piano.

Geïrriteerd     +   

+ : significant hoger (p<0.1) 

++ : significant hoger (p<0.05) 

 

 

6.7. Ancova’s: instrument x toonhoogte met covariaten 
 

De covariaten hebben de invloed van de muziekvariabelen niet significant gewijzigd. Ze 

vormen dus geen verklaring voor de significante effecten waargenomen bij de anova’s. 
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6.8. Ancova’s: instrument x toonhoogte x geslacht met covariaten 
 

De opname van de covariaten in de analyse leidt tot volgende significante effecten: 

• Er is een significant hoofdeffect van geslacht op het aantal boekjes dat werd 

doorbladerd (p=0.052). Mannen (X = 0.05, sd = 0.10) doorbladeren minder boekjes 

dan vrouwen (X = 0.28, sd = 0.06). 

• Er is een significant hoofdeffect van geslacht op de beoordeling van de muziek 

(p=0.064). Vrouwen (X = 3.01, sd = 0.13) hebben een betere beoordeling van de 

muziek dan mannen (X = 2.53, sd = 0.21). 

 

Volgende resultaten zijn na opname van de covariaten niet meer significant: 

• Het hoofdeffect van instrumentarium op het aantal informatieboekjes dat werd 

doorbladerd en gelezen uit de 2x2x2 anova is niet langer significant. 

• Het hoofdeffect van geslacht op de beoordeling van de documentatie dat werd 

waargenomen, is niet langer significant. 

• Het hoofdeffect van instrumentarium op het gevoel droevigheid is niet langer 

significant. 

 

Alle andere significante invloeden blijven vrijwel ongewijzigd. Deze invloeden kunnen dus 

niet worden toegeschreven aan de covariaten. 

 

 

6.9. De invloed van emoties op gedrag 
 

6.9.1. Factoranalyse 
 

Door middel van een factoranalyse worden de twee onderliggende dimensies (‘pleasure-

displeasure’ en ‘arousal-nonarousal’) gevonden. 

Eerst wordt een factoranalyse uitgevoerd met de constructen van de emoties, gebruikt in het 

onderzoek. Daaruit komen twee factoren naar voor: 

• Factor 1 meet de ‘pleasure’-as 

• Factor 2 meet de ‘arousal’-as 
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Figuur 9: Factoranalyse van de emoties 

 

Factor 1 gaat heel duidelijk van een lage ‘pleasure’ naar een hoge ‘pleasure’. De lage plezier 

dimensie wordt vertegenwoordigd door de emoties boosheid, bezorgdheid en ontevredenheid. 

Aan de overkant van de as zien we de emoties met een hoge plezier dimensie. Deze emoties 

zijn opwinding, vreugde, optimisme, tevredenheid, verrassing en vredigheid. De ‘arousal’ as 

is minder duidelijk. De factorscore van plezier wordt behouden om verdere analyses mee uit 

te voeren. 

 

Hierna wordt een factoranalyse uitgevoerd op de emoties apart. Hierboven werd dat gedaan 

met de constructen. Ook daaruit kwam geen duidelijke ‘arousal’ as. Om toch analyses te 

kunnen uitvoeren werd een ‘arousal’ score opgesteld. Hierbij werd de composit score van 

enkele emoties met een hoge prikkeling afgetrokken van de composit score van enkele 
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emoties met een lage prikkeling. Als emoties met een hoge prikkeling werden gekozen: 

nerveus, gespannen, verrast, verbaasd, opgewonden, levendig en enthousiast. De emoties met 

een lage prikkeling waren kalm, rustig en gedeprimeerd. Hierbij dient te worden vermeld dat 

de prikkeling bijna nooit laag was. Daardoor gaat de ‘arousal’ as van een hoge naar een 

middelmatige prikkeling. Dit komt door de experimentele conditie waardoor de respondenten 

door de opdracht die ze kregen sowieso een hogere prikkeling ondervonden. Het is dus enkel 

het bovenste deel van het ‘circumplex’ model uit hoofdstuk drie dat hier gevonden wordt. 

 

We hebben nu een ‘pleasure’ score en een ‘arousal’ score. Deze assen zijn weinig 

gecorreleerd, er zijn dus geen problemen van multicollineariteit. 

 
 Correlations 
 

   
arousal 

(factorscore) 
pleasure 

(factorscore) 
Pearson Correlation 1 ,048
Sig. (2-tailed) . ,603

arousal (factorscore) 

N 123 122
Pearson Correlation ,048 1
Sig. (2-tailed) ,603 .

pleasure (factorscore) 

N 122 122

Tabel 6: Correlatie tussen 'pleasure' en 'arousal' 

 

6.9.2. Variantie analyse 
 

Met de scores van de twee factoren als afhankelijke variabelen wordt een 2x2x2 between 

subjects analyse uitgevoerd. Dit is om de invloed van de toonhoogte, het instrumentarium en 

het geslacht op de twee dimensies te onderzoeken. 

 

Er werden geen significante effecten gevonden voor de 2x2x2 between subjects analyse met 

covariaten en plezier als afhankelijke variabele. 

De 2x2x2 between subjects analyse met covariaten en prikkeling als afhankelijke variabele 

heeft een significant interactie-effect van toonhoogte en instrumentarium (p=0.047). Bij 

pianomuziek is de prikkeling hoger bij een lage toonhoogte (X = 1.24, sd = 0.12) dan bij een 

hoge toonhoogte (X = 0.81, sd = 0.13). Ook is bij muziek in een lage toonhoogte de 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

95



prikkeling hoger bij pianomuziek (X = 1.24, sd = 0.12) dan bij muziek uitgevoerd door 

zangstemmen (X = 0.86, sd = 0.16). 

 

6.9.3. Regressies 
 

Nu we scores hebben voor elke dimensie, gaan we kijken of deze dimensies een invloed 

hebben op het gedrag van de respondenten en op hun beoordeling van de omgeving. We doen 

dit via een regressie analyse met de twee factorscores als onafhankelijke variabelen. 

 

Tabel 7: De regressies van de emoties op gedrag. 

 R² p-waarde Bèta 1 (p) Bèta 2 (p) 

Tijd gespendeerd 0.007 ns 0.054 (p = ns) -0.058 (p = ns) 

Producten geproefd 0.012 ns 0.094 (p = ns) -0.055 (p = ns) 

Vragen gesteld 0.009 ns 0.060 (p = ns) 0.076 (p = ns) 

Producten bekeken 0.031 ns 0.078 (p = ns) -0.156 (p = 0.087) 

Informatie doorbladerd 0.005 ns 0.029 (p = ns) -0.065 (p = ns) 

Informatie gelezen 0.001 ns 0.036 (p = ns) 0.007 (p = ns) 

Informatie doorbladerd en 

gelezen 

0.002 ns 0.042 (p = ns) -0.006 (p = ns) 

     

Uitgebreidheid aanbod 0.010 ns 0.093 (p = ns) 0.040 (p = ns) 

Documentatie 0.078  p=0.009 0.264 (p = 0.004) -0.079 (p = ns) 

Mogelijkheid tot proeven 0.044 p=0.072 0.193 (p = 0.034) -0.072 (p = ns) 

Muziek 0.074 p=0.011 0.231 (p = 0.011) -0.136 (p = ns) 

Omgeving 0.082  p=0.006 0.287 (p = 0.001) 0.001 (p = ns) 

Bèta 1 = Bèta van plezier 

Bèta 2 = Bèta van prikkeling 

 

Er is een invloed van ‘arousal’ op het aantal producten dat werd bekeken (p = 0.087). Per 

product dat werd bekeken, daalde de prikkeling met 0.156. 
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Er is een significante invloed van plezier op de evaluatie van de omgeving (p = 0.001). Hoe 

hoger het plezier, hoe positiever de omgeving wordt geëvalueerd. 

 

Ook op de evaluatie van de documentatie is er een significante invloed van plezier (p = 

0.004). De documentatie wordt hoger gewaardeerd als het plezier hoger is. 

 

Er is een significante invloed van ‘pleasure’ op de evaluatie van de mogelijkheid tot proeven 

(p = 0.034). Er is een positievere evaluatie van de mogelijkheid tot proeven als de graad van 

plezier hoger is. 

 

‘Pleasure’ vertoont een significante invloed op de evaluatie van de muziek (p = 0.11). De 

evaluatie van de muziek was positiever als het plezier hoger was. 

 

 

6.10. Besluit 
 

Dit hoofdstuk behandelde de resultaten van het experiment. De hypothesen werden getest en 

besproken. Daarbij werden ook de interactie-effecten, de invloed op alle emoties en de 

invloed van de emoties op het gedrag getest. Hieronder worden nog eens kort de significante 

effecten gerapporteerd. 

 

Wat betreft de gedragsvariabelen blijkt dat de tijd gespendeerd in de winkel significant langer 

is bij muziek uitgevoerd door zangstemmen dan bij pianomuziek. Verder proefden mannen 

over het algemeen meer producten dan vrouwen. Kijken we naar de vragen die gesteld 

werden aan de observerende persoon, dan blijkt dat het aantal hoger is bij muziek uitgevoerd 

door zangstemmen dan bij pianomuziek. Het aantal producten dat werd bekeken wordt 

beïnvloed door een aantal variabelen. Zo is bij een lage toonhoogte het aantal groter dan bij 

een hoge toonhoogte. Verder is het aantal eveneens groter bij muziek uitgevoerd door 

zangstemmen dan bij pianomuziek en bij mannen dan bij vrouwen. Tenslotte is er nog een 

interactie effect van toonhoogte en geslacht waar bij een lage toonhoogte vrouwen minder 

producten bekeken dan mannen. Bij mannen worden er minder producten bekeken bij een 

hoge toonhoogte dan bij een lage toonhoogte. Er zijn geen significante effecten gevonden op 
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het aantal informatieboekjes dat werd doorbladerd maar er worden wel meer 

informatieboekjes gelezen bij muziek uitgevoerd door zangstemmen dan bij pianomuziek. 

Ook als we beide samennemen is er een gelijkaardig hoofdeffect van instrumentarium. 

 

Bekijken we de significante effecten op de evaluatie van de omgeving, dan blijkt er enkel op 

omgeving en documentatie een invloed te zijn. Bij een lage toonhoogte is de evaluatie van het 

construct omgeving hoger dan bij een hoge toonhoogte. Verder zijn vrouwen positiever over 

de evaluatie van de documentatie dan de mannen. Er is ook een interactie effect van 

instrumentarium en geslacht op de evaluatie van de documentatie. Daarbij is bij mannen de 

evaluatie hoger bij pianomuziek dan bij muziek uitgevoerd door zangstemmen en is bij 

muziek uitgevoerd door zangstemmen de evaluatie bij vrouwen hoger dan bij mannen. 

 

Er zijn heel wat significante invloeden van toonhoogte, instrumentarium en geslacht op de 

emoties. Zo ervaren mannen een hogere boosheid, ontevredenheid, bezorgdheid, droevigheid, 

verrassing en een hoger gevoel van irritatie dan vrouwen. Er zijn verder ook nog twee 

interactie effecten op het gevoel van ontevredenheid. Het eerste is het interactie effect van 

toonhoogte en instrumentarium waar bij een lage toonhoogte de muziek uitgevoerd door 

stemmen voor meer ontevredenheid zorgt dan pianomuziek. Ook is bij muziek uitgevoerd 

door zangstemmen de ontevredenheid hoger bij een lage toonhoogte dan bij een hoge 

toonhoogte. Het tweede interactie effect is dat van toonhoogte, instrumentarium en geslacht. 

Hier is de ontevredenheid bij muziek in een lage toonhoogte uitgevoerd door zangstemmen 

hoger bij mannen dan bij vrouwen. Verder is bij mannen de ontevredenheid hoger bij muziek 

in een lage toonhoogte uitgevoerd door zangstemmen dan bij pianomuziek. Ook is bij 

pianomuziek in een lage toonhoogte de ontevredenheid hoger bij mannen dan bij vrouwen. 

Tenslotte is bij mannen de ontevredenheid hoger bij muziek uitgevoerd door zangstemmen in 

een lage toonhoogte dan in een hoge toonhoogte. Buiten het hoofdeffect van geslacht op het 

gevoel droevigheid is er ook nog een hoofdeffect van instrumentarium waarbij de droevigheid 

bij pianomuziek hoger is dan bij muziek uitgevoerd door zangstemmen. Het gevoel angst is 

hoger bij een hoge toonhoogte dan bij een lage toonhoogte. Ook is er een interactie-effect van 

toonhoogte, instrumentarium en geslacht. Bij pianomuziek in een hoge toonhoogte 

rapporteren mannen een hogere angst dan vrouwen. Mannen ervaren bij pianomuziek een 

hogere angst bij een hoge toonhoogte dan bij een lage toonhoogte. Bij vrouwen tenslotte is de 
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angst hoger bij muziek uitgevoerd door zangstemmen in een hoge toonhoogte dan in een lage 

toonhoogte. Bekijken we het gevoel van romantische liefde dan is dit gevoel hoger bij een 

hoge toonhoogte dan bij een lage toonhoogte. Op het gevoel van tevredenheid is er een 

interactie effect van instrumentarium en geslacht. Daar is bij pianomuziek de tevredenheid 

hoger bij mannen dan bij vrouwen en is bij mannen de tevredenheid hoger bij pianomuziek 

dan bij muziek uitgevoerd door zangstemmen. Ook op vreugde is er een interactie effect. Hier 

is bij vrouwen de vreugde hoger bij muziek uitgevoerd door zangstemmen dan bij 

pianomuziek en is bij pianomuziek de vreugde hoger bij mannen dan bij vrouwen. Tenslotte 

is er ook nog een interactie effect van toonhoogte en instrumentarium op het gevoel van 

verrassing. Hier is bij een lage toonhoogte de verrassing hoger bij muziek uitgevoerd door 

zangstemmen dan bij pianomuziek. 

 

In het laatste hoofdstuk wordt een algemene conclusie gegeven en worden de beperkingen 

gerapporteerd en enkele aanbevelingen aangereikt. 
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Hoofdstuk 7: Besluit, beperkingen en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen besluit geformuleerd waarin de belangrijkste punten nog 

eens worden aangehaald. Daarna worden de beperkingen van dit onderzoek en de 

aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. 

 

 

7.1. Algemeen besluit 
 

Het belang van omgevingsfactoren is al sinds lange tijd onderkend en er is dan ook al heel 

wat onderzoek rond gedaan. Muziek is één van die factoren en daarbij ook één van de 

gemakkelijkst te controleren variabelen. Gemakkelijker bijvoorbeeld dan de vriendelijkheid 

van het personeel of de drukte in de winkel. Tot nu toe spitsten de studies omtrent de invloed 

van muziek in een dienstenverlenende omgeving zich vaak toe op de muziekgenres. Het is 

echter moeilijk exact aan te duiden waaraan de significante invloeden van verschillende 

muziekgenres liggen. Daarom is het aan te raden muziek op te splitsen in een aantal 

deelcomponenten. Deze kunnen dan worden gebruikt voor verder onderzoek. Tempo is een 

voorbeeld van zo’n component en is al vaak onderzocht. Er zijn echter nog veel componenten 

die in de literatuur nauwelijks aan bod komen. Toonhoogte en instrumentarium zijn er zo 

twee van en deze worden hier dan ook onderzocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

lage en een hoge toonhoogte en muziek uitgevoerd door zangstemmen en pianomuziek. 

 

Concreet wordt door middel van een laboratoriumexperiment de hoofd- en interactie effecten 

van toonhoogte, instrumentarium en geslacht op toenaderings- en vermijdingsgedrag en op de 

emoties van de respondent. Bovendien wordt ook de invloed van deze emoties op het gedrag 

onderzocht. 

 

De verklaring voor vele van deze effecten ligt in de fysiologie, biologie en fysica. Zo 

verdraagt het gehoor sommige klanken betere dan andere. Dit ligt echter buiten het terrein van 

de psychologie, economie en musicologie. 
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Toonhoogte heeft enkele significante invloeden, zowel op gedrag als op emoties. Zo zorgt een 

lage toonhoogte voor een betere evaluatie van de omgeving dan een hoge toonhoogte. Ook 

worden er meer producten vastgenomen en onderzocht bij een lage toonhoogte. Een lage 

toonhoogte heeft over het algemeen een positievere invloed op de consumenten in een 

dienstverlenende omgeving dan muziek in een hoge toonhoogte. Dit wordt bevestigd door de 

emotie angst die significant hoger is bij een hoge toonhoogte. Enkel het gevoel van 

romantische liefde spreekt dit tegen. Dit gevoel is immers hoger bij een hoge toonhoogte. Dit 

laatste kan zeker relevant zijn voor bepaalde winkels zoals cadeau-, lingerie-, bloemen-, 

parfum of kaartenwinkels en dit zeker rond de periode van valentijn, vader- en moederdag en 

de eindejaarsperiode. Toch is het eerder aangewezen muziek in een lage toonhoogte te spelen 

in een dienstverlenende omgeving zoals een grootwarenhuis, een kapperszaak,… 

 

Als we de significante invloeden bekijken die voortvloeien uit de instrumenten in de muziek, 

is het duidelijk dat de muziek uitgevoerd met zangstemmen voor significant positievere 

hoofdeffecten zorgt dan pianomuziek. De respondenten bleven langer en doorbladerden en 

lazen meer informatie bij deze conditie. Bovendien stelden ze meer vragen en bekeken ze 

meer producten. De evaluatie van de omgevingsfactoren werd door het instrumentarium niet 

beïnvloed. De hoofdeffecten op emoties bevestigen echter wel de positieve invloed van 

gezongen muziek. De droevigheid is immers hoger bij de pianomuziek. Het is duidelijk dat 

muziek uitgevoerd dor zangstemmen vooral het gedrag in positieve zin beïnvloedt. Het is dan 

ook aan te raden in een winkel muziek uitgevoerd door zangstemmen te prefereren boven 

pianomuziek. 

 

Wat betreft de hoofdeffecten van geslacht proeven en bekijken mannen significant meer 

producten dan vrouwen. De theorie dat mannen prestatiegericht zijn in hun markttransacties 

(Otnes en McGrath, 2001) lijkt dus heel aannemelijk. Deze gedragsvariabelen zijn significant 

positiever bij mannen, in tegenstelling tot de invloed op emoties. Hier valt op dat mannen 

vaak hoger scoren op de onplezierige gevoelens. Zo rapporteren mannen een significant hoger 

gevoel van boosheid, ontevredenheid, bezorgdheid, droevigheid en de emotie geïrriteerd dan 

vrouwen. Ook de verrassing is hoger bij de mannen. Een mogelijke verklaring voor de meer 

negatieve gevoelens bij mannen is terug te vinden in de literatuur. Daaruit bleek dat mannen 

over het algemeen minder tolerantie hebben ten opzichte van wachten dan vrouwen (Nelson, 
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2000). Vaak waren er echter wachtenden voor de deur van het experiment waardoor de 

respondenten vaak een tijdje moesten wachten. Dit kan de gevoelens van de mannen voor ze 

met het experiment begonnen negatief hebben beïnvloed, waardoor ze hoger scoren op die 

onplezierige emoties. Hierbij kunnen we verder nog opmerken dat er een hoofdeffect is van 

geslacht op de emoties van ontevredenheid maar niet op het gevoel van tevredenheid. Met 

betrekking tot de evaluatie van de omgevingsfactoren scoren de vrouwen beter dan de 

mannen. Zij geven een significant hogere scoren aan de documentatie. Nochtans was er geen 

significant verschil tussen de geslachten met betrekking tot het aantal informatieboekjes dat 

werd doorbladerd en/of gelezen. Door het feit dat mannen hoger scoorden op de negatieve 

gevoelens, zullen ze ook de omgevingsfactoren, en in het bijzonder de documentatie, slechter 

beoordelen.  

 

Uit de hoofdeffecten bleek dat een lage toonhoogte en muziek uitgevoerd door zangstemmen 

de voorkeur verdienen in een dienstverlenende omgeving. Maar is dit ook bij de combinatie 

van beide? Dit werd onderzocht door middel van de interactie-effecten van toonhoogte en 

instrumentarium. 

Enkel met betrekking tot de invloed op emoties komen er significante interactie-effecten naar 

voor. Bij het gevoel van verrassing is er bij een lage toonhoogte een hoger gevoel van 

verrassing hoger bij muziek uitgevoerd door zangstemmen dan door piano. Omdat verrassing 

helemaal bovenaan staat in het “circumplex” model dat hier wordt gebruikt, is verrassing 

noch een plezierig, noch een onplezierig gevoel, weliswaar met een hoge prikkeling. 

Ontevredenheid is echter wel duidelijk een onplezierig gevoel. Daar is bij lage toonhoogte de 

ontevredenheid hoger bij muziek uitgevoerd door zangstemmen dan door piano. Bovendien is 

bij muziek uitgevoerd door zangstemmen de ontevredenheid hoger bij een lage toonhoogte. 

Dit toont aan dat de interactie van een lage toonhoogte en muziek uitgevoerd door stemmen 

niet leidt tot positievere gevoelens, integendeel. Hoewel een lage toonhoogte en muziek 

uitgevoerd door stemmen op zichzelf wel positieve hoofdeffecten hadden, is een combinatie 

van de twee niet onmiddellijk aangewezen. Op het gedrag zijn er echter geen significante 

effecten gevonden, net zomin als op de evaluatie van de omgeving. 

 

Als we de hoofdeffecten van deze toonhoogte en geslacht bekijken kunnen we besluiten dat 

een lage toonhoogte de meest positieve hoofdeffecten teweegbrengt terwijl het hoofdeffect 
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van geslacht minder eenduidig is. Er is enkel een interactie-effect bij het aantal producten dat 

werd bekeken. Daaruit blijkt dat bij mannen bij een lage toonhoogte meer producten worden 

bekeken dan bij een hoge toonhoogte. Dit bevestigt het hoofdeffect van toonhoogte. Ook 

bekijken vrouwen bij een lage toonhoogte minder producten dan mannen, net als bij het 

hoofdeffect van geslacht. Het is echter te moeilijk uit één significant interactie-effect veel 

conclusies te trekken. 

 

Uit onderzoek naar het interactie-effect van geslacht en instrumentarium bleken volgende 

significante effecten. Bij mannen is de evaluatie van de documentatie en de tevredenheid 

hoger bij piano dan bij muziek uitgevoerd door zangstemmen. Bij vrouwen is de vreugde 

hoger bij muziek uitgevoerd door zangstemmen dan bij pianomuziek. Hieruit kunnen we 

besluiten dat mannen positiever reageren op pianomuziek terwijl vrouwen positiever reageren 

op muziek uitgevoerd door zangstemmen. Bij pianomuziek is de tevredenheid en de vreugde 

groter bij mannen dan bij vrouwen. Bij muziek uitgevoerd door zangstemmen is de evaluatie 

van de documentatie dan weer beter bij vrouwen dan bij mannen. Dit bevestigt opnieuw de 

bovenstaande stelling. Winkelmanagers houden er best rekening mee dat naargelang de 

doelgroep, mannen of vrouwen, de voorkeur voor bepaalde instrumenten verschilt. 

 

Toonhoogte, instrumentarium en geslacht hebben een interactie-effect op de gevoelens 

ontevredenheid en angst. Zo is bij muziek in een lage toonhoogte uitgevoerd door 

zangstemmen de ontevredenheid bij mannen groter dan bij vrouwen. Mannen ervaren meer 

ontevredenheid bij muziek in een lage toonhoogte uitgevoerd door zangstemmen dan bij 

pianomuziek. Bij pianomuziek in een lage toonhoogte is de ontevredenheid bij mannen hoger 

dan bij vrouwen. Mannen rapporteren een hoger gevoel van ontevredenheid bij muziek 

uitgevoerd door zangstemmen in een lage toonhoogte dan in een hoge toonhoogte. De angst 

van de mannelijke respondenten bij pianomuziek in een hoge toonhoogte is hoger dan de 

angst bij vrouwen. Bij pianomuziek ervaren mannen een hogere angst bij een hoge 

toonhoogte dan bij een lage toonhoogte. Vrouwen ervaren dan weer meer angst bij muziek 

uitgevoerd door zangstemmen in een hoge toonhoogte dan in een lage toonhoogte. 
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7.2. Beperkingen en aanbevelingen 
 

Een grote sterkte van dit onderzoek is dat het onbewust toenaderings- en vermijdingsgedrag 

meet. Toch zijn er enkele beperkingen waarmee we rekening moeten houden. 

 

Vooreerst heeft men bij het onderzoeken van emoties in een winkelomgeving het gevaar dat 

de emoties er al waren voor de consument de dienstverlenende omgeving betrad en dat ze niet 

door de omgeving werden opgewekt (Dawson et al., 1990). Dit is natuurlijk altijd het geval en 

is moeilijk te controleren.  

Bovendien was de blootstelling aan de muziekstimulus voor het invullen van de vragenlijst 

vaak minder dan vijf minuten. Een aanbeveling hierbij is om in een volgend onderzoek de 

lengte van de blootstelling te verhogen om meer effecten te krijgen. 

 

Verder werd door de kunstmatige omgeving van het laboratoriumexperiment en het feit dat 

vele respondenten een tijdje moesten wachten vooraleer ze binnen mochten, de prikkeling al 

opgedreven voor het experiment begon. Ook kregen ze een opdracht mee tijdens het 

experiment waardoor de prikkeling hoger was. Hierdoor werd het moeilijk op het einde van 

het onderzoek een ‘arousal’ as en een ‘arousal’ score te berekenen. De opwinding was immers 

bij iedereen hoog. Ook mat de CES schaal weinig emoties met een lage opwinding. Enkel 

kalm en rustig waren gevoelens met een lage opwinding. Bij de plezier dimensie was dit alles 

veel duidelijker. Hierbij is het voor verder onderzoek aangewezen dit experiment in een 

natuurlijke setting zoals een grootwarenhuis over te doen. Daardoor zullen meer respondenten 

een lage prikkeling vertonen. Om die goed te meten is het ook aan te raden meer emoties met 

een lage prikkeling in de meetschaal op te nemen zoals bijvoorbeeld vermoeid en slaperig. 

 

Een laatste beperking heeft te maken met de muziek gebruikt in het experiment. Die muziek 

werd gemanipuleerd door computerprogramma’s wat de natuurlijke klank van de muziek niet 

ten goede kwam. Hoewel ik geprobeerd heb de meest natuurlijk klinkende instrumenten te 

gebruiken voor dit onderzoek, kan een orkest nog altijd een natuurlijker klinkend muziekstuk 

weergeven dan een computer. Het is dan ook aangewezen voor verder onderzoek omtrent de 

verschillende muziekcomponenten een orkest te gebruiken om de liedjes in te spelen en te 

zingen. 
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Voor verder onderzoek naar muziekcomponenten zijn er een groot aantal mogelijkheden. De 

muziekcomponent tempo is bijvoorbeeld al in grote mate onderzocht, maar aan vele andere 

componenten is nog nauwelijks aandacht besteed, zeker vanuit economisch oogpunt. Qua 

instrumentarium zouden verdere onderzoeken aan te raden zijn daar blijkt dat dit een invloed 

heeft op het koopgedrag. Ook de verschillen in reacties tussen mannen en vrouwen op een 

bepaalde stimulus is nog weinig onderzocht. Dit heeft nochtans een hoge relevantie doordat 

het publiek dat een winkel aanspreekt best voor de ideale stimuli zorgt om de omzet de 

verhogen.
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Over Gerlinéa 
 
Voor mensen die een dieet volgen om hun gewicht op peil te houden, biedt Gerlinéa een zeer 
compleet assortiment maaltijdvervangers, waaronder repen, milkshakes, puddings en noodles 
in verschillende smaken, die alle onontbeerlijke voedingsbestanddelen voor ons lichaam 
bevatten, maar met een lager calorieënaanbod dan een gewone maaltijd. Door het 
calorieënaanbod te verminderen, dwingen we ons lichaam om zijn vetreserves aan te spreken, 
zodat het overgewicht verdwijnt. 
 
 
Voedingsinformatie 
 
Bij normale inspanning heeft ons lichaam ongeveer 2500 kcal per dag nodig. Als we deze 
hoeveelheid overschrijden, hopen de calorieën in ons lichaam zich op, waardoor overgewicht 
ontstaat. Om deze overtollige kilo’s kwijt te raken, moeten we het calorieënaanbod 
verminderen door onze voeding te veranderen of meer lichaamsbeweging te nemen. 
Een lager calorieënanbod hoeft niet noodzakelijk een verkeerde voeding te betekenen. Wil 
ons lichaam behoorlijk functioneren, dan moet het absoluut de noodzakelijke hoeveelheid 
voedingsbestanddelen krijgen. 
 
 
Krokante Gerlinéa koekjes: pure chocolade 
 
Krokante lichte koekjes met een laagje heerlijke pure chocolade. Eén koekje bevat slechts 95 
kcal (minder dan een portie mager fruityoghurt) en toch 11 vitamines (A, D, E, C, B1, 
niacine, B6, foliumzuur, pantotheenzuur, B12 en biotine), ijzer en magnesium. 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
De krokante Gerlinéa koekjes zijn de ideale aanvulling op uw dieet. Dankzij de handige 
stukverpakking zijn ze gemakkelijk mee te nemen, zodat u ze altijd en overal bij de hand hebt. 
Een heerlijk tussendoortje met minder dan 100 kcal. Het eten van twee koekjes is bovendien 
een ideale aanvulling op de voedingswaarde van een lichte maltijd op basis van groenten en 
vlees of vis van de gril. 
 
 
Voedingswaarden 
 
 Per 100g Per 2 repen 
Energie kJ 1983 793 
Kcal 473 189 
Eiwitten (g) 9.0 3.6 
Koolhydraten (g) 56.3 22.5 
waarvan suikers (g) 31.5 12.6 
Vetten (g) 23.6 9.4 
waarvan verzadigd (g) 13.4 5.4 
Voedingsvezels(g) 6.2 2.5 
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Natrium(g) 0.23 0.092 
Ijzer(g) 4.8 1.8 
Magnesium (mg) 108 43.2 
Vitamine A (mcg) 457 183 
Vitamine E (mg) 5.7 2.3 
Vitamine C (mg) 34.0 13.6 
Vitamine D (mcg) 2.8 1.1 
Vitamine B1 (mg) 0.8 0.3 
Niacine (mg) 10.0 4.0 
Pantotheenzuur (mg) 3.4 1.4 
Vitamine B6 (mg) 1.1 0.4 
Biotine (mcg) 86.0 34.4 
Foliumzuur (mcg) 112 44.8 
Vitamine B12 (mcg) 0.6 0.2 
 
 
Ingrediënten 
 
Pure chocoladecouverture (70%) (cacaomassa, suiker, cacaoboter, melkachtig vetgehalte, 
emulgator (sojalecithine), aroma (vanille)), tarwebloem, tarwekiemen, lactoserum in 
poedervorm, zeezout, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B1, B6, B12, biotine, 
foliumzuur), glucosesiroop. 
 
Dit product bestaat ook met pure chocolade en sesam! 
 
 
Andere producten van Gerlinéa 
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Weightcare producten 
 
Lekker, makkelijk en gezond! 
Weight Care producten zijn ideaal om gezond te leven en af te slanken! 
Weight Care; een gezond gewicht bereiken… en behouden! 
 
Filosofie van Weight Care 
 
Lekker, makkelijk en gezond 
Wondermiddelen om af te vallen bestaan helaas niet. Verantwoord afslanken is de kunst. 
Lijnen met behulp van Weight Care maaltijdvervangers geeft u de zekerheid dat u met weinig 
calorieën toch alle voedingsstoffen, waaronder vitaminen en mineralen binnenkrijgt die u 
nodig heeft    
    
Lijnen met Weight Care maaltijdvervangers is lekker, makkelijk én gezond. U heeft volop de 
keuze uit diverse Weight Care producten. Wilt u graag een snelle start maken, dan is Weight 
Care Minikuur ideaal. Bepaalt u liever zelf hoe uw dieet eruitziet? Stel dan naar smaak uw 
eigen dieet samen met een van de Weight Care losse maaltijdvervangers. U heeft de keuze uit: 
Maaltijd+, 12 Uurtje, Krokante Muesli, Pudding, Drinkmaaltijd, Fusili met Broccoli, Rijst op 
Oosterse wijze en Italiaanse Tomatensoep. Alle Weight Care maaltijdvervangers bevatten 
minimaal 1/3 van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingstoffen en toch slechts 200 
calorieën   
    
U kunt als volgt makkelijk uw eigen dieet samen stellen:  
Vervang 2 maaltijden door een Weight Care maaltijdvervanger naar keuze.  
Stel zelf een derde lichte (warme) maaltijd samen.  
Eet maximaal 2 gezonde tussendoortjes zoals fruit, rauwkost of een Weight Care 
Tussendoortje.  
Drink minimaal 2 liter caloriearme drank zoals water, mineraalwater, koffie/thee zonder 
suiker en/of melk (eventueel gezoet met zoetstof), light-dranken, bouillon van poeder of 
blokje).  
Streefgewicht behaald? Vervang dan af en toe een maaltijd door een Weight Care 
maaltijdvervanger.  
Weight Care maaltijdvervangers ideaal om het juiste gewicht te bereiken en ….. te behouden. 
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Het tussendoortje van Weight Care 
 

   
 
De Weight Care Tussendoortjes zijn verkrijgbaar in de smaken chocolade en hazelnoot. De 
Tussendoortjes zijn caloriearm en bevatten slechts 90 calorieën. Daarnaast hebben ze een 
verhoogd vezelgehalte. De Weight Care Tussendoortjes hebben daardoor een hoge 
verzadigingswaarde. En vezels hebben daarnaast ook een positieve invloed op uw darmflora. 
      
De Weight Care Tussendoortjes zijn ideaal om te gebruiken tijdens het lijnen of als u gewoon 
zin heeft in een gezonde snack. De lekkere, makkelijke en gezonde Tussendoortje repen zijn 
apart verpakt en zitten per 4 stuks in een doosje. Dus handig om overal mee naar toe te nemen 
en op elk gewenst moment lekker bij de hand te hebben.   
 
Voedingswaarde van het tussendoortje 
 
  

 

Voedingswaarde  
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Tussendoortje  
chocolade  
per 23 g  

Tussendoortje 
hazelnoot  
per 23 g  

   

ENERGETISCHE WAARDE:  
kJ  363  383     
kcal  86  91     
VOEDINGSWAARDE:  
Eiwit  1,5  1,4  g  
Koolhydraten  15,9  16,7  g  
  waarvan suikers  3,4  5,5  g  
Vet  1,8  2,0  g  
  waarvan verzadigd  0,7  0,4  g  
Voedingsvezel  1,9  1,9  g  
Natrium  0,07  0,05  g      

 
  

 

Ingrediënten  

 
    
Tussendoortje chocolade 
Cornflakes ((30%) mais, suiker, magere cacaopoeder, zout, mout), 
havervlokken, gepofte rijst met cacao (11%), witte chocolade (9%), 
glucosestroop, oligofructose, suiker, stabilisatoren (glycerine, sorbitol), 
maltodextrine, gedeeltelijk geharde plantaardige oliën en vetten, emulgator 
(lecithine), zout, aroma.  
Tussendoortje hazelnoot 
Krokante muesli (22,8%), gepofte rijst, cornflakes, glucosestroop, 
oligofructose, hazelnoten (6,8%),rozijnen (6,8%), havervlokken, suiker, 
stabilisatoren (glycerine, sorbitol), maltodextrine, gedeeltelijk geharde 

lantaardige oliën en vetten, emulgator (lecithine), aroma's, karamel, zout. p 

 

 

 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

viii



Daarbuiten bestaan er ook nog volgende Weight Care producten: 
 
 
Pudding 
 
Complete maaltijd! 

ltijdpudding is een complete calorie-arme maaltijd-vervanger.  
1 Portie beva

Weight Care Maa
t minimaal 1/3 van de dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen. 

ngrediënten: 

hocolade Pudding: 
agere cacaopoeder (14,3%), soja eiwit, voedingsvezel, plantaardige 

of 

anille Pudding: 
it, voedingsvezel, soja-eiwit, plantaardige olie, zetmeel, magere 

 aroma, 

ine. 

eight Care 12 uurtje

De maaltijdpudding (8 porties per blik) is verkrijgbaar in de smaken Vanille 
en Chocolade en bevat slechts 200 calorieën per portie. 
 
 

 
I
 
C
Melkeiwit, dextrose, m
olie, zetmeel, stabilisatoren (E450, E340), gehard plantaardig vet, lactose, mineralen, zoetst
(aspartaam), zout, aroma, vitaminen.  
 
V
Dextrose, melkeiw
melkpoeder, stabilisatoren (E450, E340), gehard plantaardig vet, lactose, mineralen,
zoetstof (aspartaam), kleurstof (beta-caroteen), vitaminen. 
Met suiker(s) en zoetstof(fen); bevat een bron van fenylalan
 
 
W  
 

 
 

2-uurtje is een caloriearme maaltijdreep. Een reep bevat slechts 220 calorieën en 1/3 van de 

tijden) in een doosje verpakt. Ze zijn ook kant-en-

ende smaken: pinda, noga, choco crisp, 

 
1
dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen. 
De 12-uurtjes zijn per twee repen (=maal
klaar, dus ideaal voor op kantoor of onderweg. 
Weight Care 12-uurtje is verkrijgbaar in de volg
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banaan, muesli-honing, vruchten, abrikoos-citroen en bosvruchten. Om de laatste twee 
smaken zit ook nog eens een lekkere yoghurtcoating. 
 
Iedere reep voorziet in minimaal 30% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid vitamines 
en mineralen voor energiebeperkte diëten. 
 
Ingrediënten: 
 
12-uurtje Pinda Noga: 
Glucosestroop, melkchocolade (16,7%), melkeiwit, invert suikerstroop, pinda's (10,8%), 
oligofructose, soja-eiwit, vitaminen en mineralen, appel-peren concentraat (2,6%), 
tarwevlokken (0,4%), zout, aroma 
 
12-uurtje Banaan: 
Glucosestroop, fructose-glucosestroop, melkeiwit, chocolade (16,7%), soja-eiwit, 
oligofructose, plantaardige olie, vitaminen en mineralen, banaan (1,1%), aroma, emulgator 
(lecithine), zout 
 
12-uurtje Muesli-Honing: 
Soja granulaat, soja-eiwit, glucosestroop, honing (11,9%), muesli (6,5%) (havervlokken, 
rijst), bruine basterdsuiker, plantaardige voedingsvezel, gehard plantaardig vet, erwten eiwit, 
vitaminen en mineralen, aroma, emulgator (lecithine), zout  
 
12-uurtje Choco Crisp: 
Glucosestroop, fructose-glucosestroop, melkchocolade (16,7%), melkeiwit, soja-eiwit, 
oligofructose, plantaardige olie, rijst crisps (3%), vitaminen en mineralen, aroma, magere 
cacao, emulgator (lecithine), zout 
 
12-uurtje Vruchten: 
Soja-eiwit, glucosestroop, gehard plantaardig vet, orangeade (6%), havervlokken, rozijnen 
(5%), erwten-eiwit, appel (3%), honing, bruine basterdsuiker, hazelnoot (2,5%), vitaminen en 
mineralen, rijst (1,2%), abrikoos (1%), emulgator (lecithine), banaan (0,6%), aroma, 
citroenrasp (0,3%), ananas (0,4%), zout 
 
12-uurtje Abrikoos-citroen: 
Glucosestroop, fructose-glucosestroop, melkeiwit, soja eiwit, suiker, oligofructose, 
cacaoboter, plantaardige olie, vitaminen en mineralen, lactose, magere yoghurtpoeder (1,5%), 
aroma's, emulgator (lecithine), appel puree concentraat (0,3%), peren puree concentraat 
(0,3%), citroen (0,3%), appel (0,2%), zout, fructose, voedingszuur (citroen zuur), abrikozen 
puree concentraat (0,1%), bevochtigingsmiddel (glycerol), orangeade (0,02%), zetmeel, 
geleermiddel (pektine), gehard plantaardig vet, kleurstoffen (karmijn, luteine, beta caroteen), 
anti-oxidant (ascorbine zuur) 
 
12-uurtje Bosvruchten: 
Glucosestroop, soja-eiwit, melkeiwit, fructose-glucosestroop, suiker, oligofructose, gehard 
plantaardig vet, havervlokken (3%), cacaoboter, rozijnen (2,5%), erwten-eiwit, plantaardige 
olie, bruine basterdsuiker, honing (1,5%), lactose, hazelnoten (1,3%), fructose, aroma's, appel 
(1%), vitaminen en mineralen, magere yoghurtpoeder, rice, emulgator (lecithin), bosbes 
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(0,4%), zwarte bes (0,4%), aardbei (0,3%), braam (0,3%), citroenrasp, zout, kers (0,1%), 
voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine), plantaardig vet, kleurstof (karmijn),  
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Over Sultana 
 
Als Oer-Hollands bedrijf begon Verkade al in 1886 met de productie van brood en beschuit. 
Tegenwoordig zijn de belangrijkste activiteiten het maken van (heerlijke) chocolade en 
koekjes in vele soorten, maten en smaken. Sultana is al meer dan 50 jaar één van de 
topmerken van Verkade die nog steeds in verschillende varianten o.a. in Zaandam worden 
gefabriceerd. 
 
De naam Sultana is afkomstig van de Sultana rozijnen, zoete bruine rozijnen die gemaakt zijn 
van de uit Griekenland en Turkije afkomstige witte pitloze Sultana druiven. 
 
Sultana producten zitten boordevol fruitenergie die je helpt bij momenten wanneer je wel dat 
extra beetje energie kunt gebruiken; bijvoorbeeld bij het sporten, op het werk of onderweg. 
Sultana geeft je direct weer energie zodat je er weer eventjes goed tegen aan kan. 
 
Alle Sultana producten zijn handig per stuk of per drie verpakt, dus erg handig voor 
onderweg, maar ook lekker makkelijk voor op school, op het werk of thuis! 
 
Bioritme of niet, je hebt het vast ook wel eens datje oogleden steeds zwaarder worden en je 
concentratie wegzakt: je brandstofmeter zakt in het rood! Tijd voor Sultana! 
 
Fruitenergie 
 
De Sultana producten bestrijden je dip met een directe dosis energie, in de vorm van 
natuurlijke fruitsuikers. Dat is niet alleen nodig voor je spieren, maar ook voor de werking 
van je hersens! Producten uit de Sultana familie zijn een goede koolhydratenbron die de 
energievoorziening van je lichaam en geest optimaliseert. Je prestatievermogen neemt toe 
wanneer je tijdens inspanning Sultana eet. De belangrijkste reden hiervoor is het voorkomen 
van een daling in je bloedsuikerspiegel. De fruitsuikers van Sultana leveren tijdens inspanning 
snelle energie, terwijl de koolhydraten je langdurig energie geven. 
 
Optimaal presteren met Sultana 
 
Sultana producten kunnen je helpen optimale prestaties te leveren. Het is goed te weten dat 
het tijdstip van gebruik bepalend is voor het optimale resultaat. Vooraf aan een inspanning is 
het niet verstandig om teveel koolhydraten tot je te nemen; tijdens inspanning mag namelijk 
de koolhydraat concentratie niet te hoog zijn. De maag kan namelijk slechts een beperkte 
hoeveelheid koolhydraten doorlaten. Fruitsuikers daarentegen zorgen voor de directe energie 
die je nodig hebt vóórdat je je gaat inspannen. Na inspanning zorgt goede voeding voor een 
snel herstel van je energievoorraden, zodat opnieuw optimaal kunt presteren. Dit gebeurt het 
snelste in de eerste twee uur na de inspanning. Een Sultana FruitBiscuit bevat per 100 gram 
ongeveer 70 gram koolhydraten en kan je energiereserves dus snel op peil brengen. 
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Sultana FruitBiscuit: voor een dag 
 vol lekkere en gezonde energie! 
 

 
 

 
 
 
Het vertrouwde krentenbiscuitje van Sultana is heerlijk krokant, voedzaam en zit boordevol 
fruit. De knapperige fruitbiscuits zijn verkrijgbaar in de volgende smaken: appel, bosvruchten, 
naturel, sinas perzik en volkoren. 
 

Appel 

 
 
 

 

Voedingswaarde:  per 100g per 
buiscuit 
 
Energie   1690Kj 240Kj 
    400kcal 57kcal 
Eiwit    6g  0.9g 

Koolhydraten   75g  11g 
waarvan suikers  36g  5g 
Vet    8.5g  1g 

Waarvan verzadigd  4g  0.6g 
Voedingsvezels  3.5g  0.5g 
Natrium   0.1g  0g 
 

Tarwebloem, vruchtenvulling 32% [rozijnen 16%, 
krenten 5% suiker, verdikkingsmiddel glycerine, appel 
uit concentraat 2%, glucosestroop, zemelen, dextrose, 
geleermiddel (pectine), vodingszuur (citroenzuur), 
zuurteregelaar (natriumcitraat, calciumcitraat), aroma’s, 
plantaardige olie], suiker, plantaardige olie en vet, water, 
glansmiddel [glucosestroop, melkpoeder, 



verdikkingsmiddel (gemodifieerd aardappelzetmeel)], kaneel, weipoeder, dextrose, zout, 
rijsmiddel (E450, natriumwaterstofcarbonaat, ammoniumwaterstofcarbonaat). 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

xv



Naast de Sultana FruitBiscuit bestaat er ook nog: 
 
Sultana FruitXS: de lekkere en verantwoorde snack! 

 
 

Deze snack is te verkrijgen in de smaken appel en peer. 
 
 
Sultana FruitSTART: voor een goede start van de dag! 
 

 
 

Deze is te verkrijgen in de 
smaken naturel, 

bosvruchten en appel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sultana FruitActive: voor directe energie! 

 
 
 
Met de smaken rode 
vruchten en appel. 
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BALISTO Active graanrepen 
 
BALISTO ACTIVE IS ENERGIE EN SMAAK IN 22N. Z’n evenwichtige samenstelling op 
basis van natuurlijke ingrediënten geeft BALISTO Active een unieke smaak. Zijn rijkelijke 
aanwezigheid van koophydraten uit haver, rijst en maïs gecombineerd met een klein aandeel 
aan vetstoffen maakt van BALISTO Active het ideale tussendoortje bij elke sportieve 
activiteit: wielrennen, joggen of fitness, BALISTO Active is de ideale aanvuling op je 
dagelijkse voeding en geeft je snel de nodige energie voor elke sportieve activiteit. 
Balisto – de smaak van de natuur. 
 
Voedingswaarde 
 
 Per 100 g 
Energie 1868 kJ / 488 kcal 
Eiwitten 4.2 g 
Koolhydraten 8383.3 g 
Vetten 10.3 g 
 
 
Ingrediënten 
 
Graanproducten (havervlokken, gepofte rijst, cornflakes), glucosesiroop, rozijnen, suiker, 
gehard plantaardig vet, vruchtensuiker, tarwezetmeel, zout, emulgator (lecithin), aroma. 
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Over Alpro 
 
Bij Alpro draait alles rond een boontje...en wat voor boontje: een sojaboontje dat vol positieve 
eigenschappen zit.  
Alpro biedt je een gezond en volwaardig gamma van producten op basis van soja. Maar wat is 
nu soja, van waar komt het, welke producten bestaan er, wat zijn de voordelen,...?  
 

Soja 
 
HERKOMST 
Natuur en gezondheid. Beiden heel belangrijke onderwerpen. En hetzelfde geldt voor onze 
voeding. Als consument verkiezen we eerlijke producten die gemaakt worden op basis van 
natuurlijke ingrediënten. Natuurlijke ingrediënten zoals soja. Sojabonen, niet te verwarren met 
sojascheuten bestaan al meer dan 3000 jaar. In deze rubriek willen we je meenemen doorheen 
de geschiedenis van soja... 
 
GESCHIEDENIS 
De oudste bewijzen van het gebruik van soja zijn gevonden in China en dateren van minstens 
4000 jaar geleden. Soja wordt ook vermeld in het boek ‘Pen Ts’oa Kong Mu’, uit het jaar 
2838 vóór Christus. In het boek, dat is geschreven door de toenmalige keizer van China, 
wordt melding gemaakt van soja als één van de vijf Plantaardige Goden. De andere vier 
goden zijn: rijst, gierst, tarwe en papaver. Sommigen zeggen wel: “De grote Chinese Muur 
zou niet bestaan zonder soja”. De maaltijd van de 350.000 bouwers van deze muur bestond 
immers voornamelijk uit ….soja. 
 
Later werd vanuit China, dankzij de toenmalige zeevaarthandelaars, het hele Oosten 
aangevoerd met soja. Ook in deze streken werden de voedingswaarden van soja bekend en 
teelden al snel 100.000-en landbouwers soja. 
 
Vervolgens komt in de geschiedenis van soja Amerika aan de beurt. Ook hier gebeurde de 
verspreiding via de zeevaart, maar dan wel op een zeer bijzondere manier. De verscheping 
gebeurde in eerste instantie niet omwille van het besef van de voedende waarde van soja, 
maar wel werd het gebruikt als ballast in lege handelsschepen. Al snel begonnen echter ook 
de Amerikanen soja te telen, en tot op vandaag zijn zij de grootste producenten van soja. 
 
In Europa werd soja, onder andere dankzij ontdekkingsreizigers als Marco Polo, pas in de 
18de eeuw ontdekt. En hier wordt de geschiedenis eens te meer ingewikkeld. De Fransen 
beweren dit….. de Duitsers zeggen dat….. kortom iedereen wil maar wat graag tot de grote 
ontdekker van soja uitgeroepen worden.  
 
Om elke discussie te vermijden wordt de hier omschreven geschiedenis gebaseerd op de 
geschreven documenten. In 1737 heeft de Zweedse bioloog Carl von Linne (1707 - 1778) een 
beschrijving gemaakt van planten die hij had opgemerkt in een Nederlandse tuin. Soja was 
een van de planten. Helemaal verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Rond die tijd zat de 
Oostindische Compagnie zowat overal; zelfs in Japan. In deze tijd is ook het Nederlandse 
woord soja ontstaan. Het oud Chineese woord voor sojasaus is 'Chang yin'. De Japanners 
spreken dit uit als 'sho-yu'. Sho betekent boon en Yu betekent olie. Toen de Nederlanders 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 

 
De invloed van muziek in winkels op het koopgedrag van de consument. 

xx



deze sojasaus in Japan ontdekten, verbasterden ze het woord shoyu in soje. De laatste 300 jaar 
is soje geleidelijk aan veranderd in het woord soja.  
 
HOE ZIET ZE ERUIT EN WAAR WORDT ZE VERBOUWD 
 
De sojaplant (Glycine Maxima) is een 20 à 70 centimeter hoge vlinderbloemige plant met 
peulvormige vruchten, waarvan de bladeren en wortels met bruinachtig dons zijn bedekt. De 
peulvruchten bevatten elk 2 à 4 zaadjes/boontjes. Naargelang de soort varieert de groeiduur 
van 75 tot 200 dagen. 
 
“De” sojaboon bestaat niet. In totaal zijn er méér dan 10.000 soorten: gele, rode en zwarte 
bijvoorbeeld. De echte sojaboon is de gele die het rijkste qua voedingsstoffen is. De rode 
vinden we in het Noorden van Japan en de zwarte groeit weer in Taiwan. 
Alle variëteiten kunnen onder diverse, aangepaste klimatologische omstandigheden gekweekt 
worden. Twee eisen gelden echter voor alle sojabonen ze hebben veel zon en veel water 
nodig. 
 
Sojaplanten groeien met name in warme en vochtige klimaten. Je vindt de sojaplant 
sporadisch in Europa (Spanje of Zuid-Frankrijk). Het gros van de sojabonen komt uit Noord- 
en Zuid-Amerika en Azië. 
 
 
SAMENSTELLING VAN DE GELE SOJABOON 
 
De wonderlijke sterkte van de sojaboon ligt in haar samenstelling. Ze bevat nl. gezonde 
eiwitten, koolhydraten, olie en mineralen. Kortom, alle essentiële elementen voor een gezonde 
voeding. Alle alpro producten bezitten deze specifieke eigenschappen die noodzakelijk zijn 
voor een gezonde voeding. 
 

 
 
 
TRACEERBAARHEID 
 
Alpro stelt niet alleen hoge eisen aan de smaak en kwaliteit van haar producten. Ook de 
manier waarop de producten geproduceerd worden, dient aan bepaalde strenge vereisten 
voldoen. 
Respect voor de natuur en milieu en onze partners alsook een volledige traceerbaarheid vanaf 
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het planten van de sojabonen tot op het moment dat de producten onze fabrieken verlaten, 
behoren tot de belangrijkste doelstellingen van Alpro. 
 
 
 
NIET GENETISCH GEMANIPULEERDE SOJABONEN 
 
Alpro soja gebruikt in haar producten geen genetisch gemanipuleerde sojabonen. Dit geldt 
niet alleen voor de sojabonen, maar voor alle grondstoffen en ingrediënten. 
 
Alpro soja heeft dit uitgangspunt vastgelegd in een gedragscode die regelmatig aan een 
interne audit wordt onderworpen. De gedragscode beschrijft alle controles die door Alpro soja 
zelf en door onafhankelijke externe organisaties worden uitgevoerd. De controles worden 
uitgevoerd gedurende het gehele traject: van de boer tot en met het eindproduct. 
 
De gedragscode bevat onder meer:  

• een strenge selectie van gebruikte grondstoffen en ingredienten;  
• een nauwkeurig gecontroleerd separaat systeem waarmee de gehele aanbod- en 

productieketen wordt gecontroleerd om elk contaminatie risico te minimaliseren;  
• een doordacht en regelmatig herzien systeem om zowel ingrediënten als eindproduct te 

analyseren.  

De gedragscode is gebaseerd op jarenlange ervaring, grondige kennis van en samenwerking 
met leveranciers, het beheersen van de totale logistieke keten, statistisch verantwoorde 
steekproeven en het aanwenden van de recentste analysetechnieken. 

 
RESPECT 
 
Eerder dan naar de beste prijs te streven, streven we bij Alpro in de eerste plaats naar 
lange termijn partnerships.In plaats van op de goederenmarkt te kopen, concentreert Alpro 
zich op het uitbouwen van nauwe relaties met landbouwers. Dit teneinde soja te oogsten van 
de beste kwaliteit en een optimale puurheid. Bovendien, aangezien we er sterk in geloven dat 
dit concept een veelbelovende toekomst heeft, zien we handel dan ook aan als een systeem dat 
zowel veiligheid als groeiopportuniteiten aanbiedt. 
 
We hebben volgende regels bepaald voor onze wereldwijde soja oogst: 

• Alpro is altijd in direct contact met de boeren. Dankzij deze directe link –zonder 
onnodige tussenpersonen- wordt zowel de controle over het logistiek gebeuren 
verzekerd alsook een maximaal inkomen voor de boeren.  

• De prijs die aan de boer betaald wordt is hoger dan de prijs op de wereldmarkt. Zo kan 
de landbouwer in zijn activiteit investeren.  

• Als de landbouwer niet in zaad en meststoffen kan investeren dan voorziet Alpro 
tijdelijke financiële hulp.  

• Alpro streeft er naar lange termijn contracten op te bouwen met de boeren. Een 
mislukte oogst betekent niet het einde van de samenwerking.  
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We beseffen dat we het beste van Moeder Natuur krijgen en dus behandelen we haar 
ook op die manier. 
Respect voor het milieu en de hulpbronnen die we van de aarde krijgen zijn de drijfveren van 
ons productieproces. We hebben een oplossing gezocht en gevonden voor 2 types afval: 

• Water: al het water dat Alpro verlaat wordt gereinigd in een daartoe speciaal 
gebouwde, state-of-the-art waterzuiveringsinstallatie. Okara (soja pulp) en schillen 
(afkomstig van het pellen van de bonen) worden nooit op afvalterreinen gestort maar 
zijn waardevolle bestanddelen voor dierenvoeding  

• Verpakkingsmateriaal: Alpro kiest bewust voor kartonnen verpakkingen (Tetra Pak) 
voor meer dan 80% van het totaal aantal producten. Deze kartonnen verpakking werd 
door het Europees gouvernement uitgeroepen tot de “beste keuze inzake milieu”  

 
MILIEU 
 
Het milieu is belangrijk voor Alpro en we zetten ons al meer dan 10 jaar in om producten te 
produceren op een milieuvriendelijke manier, zowel op gebied van productieproces als voor 
de keuze van ingrediënten en verpakking. 
Bovendien beschikt Alpro als enige sojaproducent in Europa over een 
waterzuiveringsinstallatie, waardoor alleen zuiver water in het afvalwater terecht komt. 
Alpro deelt de bezorgdheid van zijn gebruikers over een groen en veilig milieu, niet alleen 
vandaag maar ook morgen en verbindt zich ertoe natuurlijke, milieuonschadelijke producten 
te leveren. 
 
Dit zijn de verschillende facetten van een milieubewustere aanpak:  

• Lucht: Alpro gebruikt energie vriendelijke stoomketels en beperkt alzo uitstoot van 
schadelijke stoffen  

• Bodem: Alpro vermijdt mogelijke bodemverontreiniging. Om dit te controleren 
worden er frequent bodemonderzoeken gedaan.  

• Groene zone: Rond ons bedrijf staat een bufferstrook van inheemse bodemsoorten, 
‘tussen industrie en natuur’  

• Vast afval: Alpro zorgt voor gescheiden stromen: papier en karton, folies, tetra, 
bekers, lege PVC verpakkingen, metalen, olie, plastic, hout en glas  

• Preventief: onze aankoopafdeling overlegt met leveranciers om zoveel mogelijk 
recycleerbare verpakkingen en materialen te gebruiken. Bovendien minimaliseert 
alpro het gewicht.  

 
 

Productengamma 
 
Alpro soja is lekker én gezond eten en drinken tegelijk! 
Een koele verkwikkende Alpro soja Drink na het sporten. Een laagje Minarine op een vers 
volkorenbroodje tijdens het ontbijt. Een Yofu als tussendoortje. Een scheutje Cuisine in je 
culinaire bereidingen. Een beetje Bakken & Braden in de pan bij het bereiden van een warme 
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maaltijd. Een heerlijk Dessert of Ice Dessert na de maaltijd.  
Alpro soja dat is een ruim gamma van heerlijke en gezonde producten op basis van soja...en 
dankzij dat ruime gamma werk je aan je gezondheid op elk moment van de dag. 
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Het alpro soja dessert: een lekker tussendoortje 
 
De Desserts van Alpro soja smaken niet alleen zalig, ze zijn ook goed voor je. Aan alle goede 
eigenschappen van soja werden enkel de beste plantaardige ingrediënten toegevoegd. Het 
resultaat is een heerlijk licht en gezond dessertje. 
Deze producten zijn verkrijgbaar in de smaken vanille, choco, fondant, bio vanille en caramel. 
 

Soja en je gezondheid 

Over soja zijn artsen en diëtisten het eens: het is dé ideale hulp om het cholesterolgehalte laag 
te houden en tot een gezonde voeding te komen. Alpro heeft dit begrepen en brengt alleen 
voedingsmiddelen op de markt op basis van natuurlijke sojabonen. Of het nu over Drinks 
gaat, over Desserts of over Yofu, de gezonde eigenschappen van soja zijn talrijk: 

100% plantaardig 
Alpro soja producten bevatten uitsluitend plantaardige ingrediënten en zijn rijk aan 
plantaardige soja-eiwitten. 
 
0% cholesterol, van nature cholesterolvrij  
Alpro soja producten zijn volledig cholesterolvrij waardoor cholesterolinname dus volledig is 
uitgesloten. Ook daarom passen de Alpro soja producten uitstekend in een 
cholesterolverlagende voeding. 
 
Cholesterolverlagend  
De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) bevestigde dat de inname van 25 g 
soja-eiwitten per dag, geïntegreerd in een voeding arm aan verzadigde vetzuren en 
cholesterol, een daling van het cholesterolgehalte kan worden verwacht.  
 
Licht verteerbaar 
Door het exclusief productieproces worden de moeilijk verteerbare suikers haast volledig 
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geëlimineerd. Daardoor kan een hoge verteerbaarheid van de Alpro soja producten verzekerd 
worden. 
 
Rijk aan poly-onverzadigde vetzuren 
Het vetgehalte van Alpro soja Drink is lager dan dat van volle koemelk. Maar liefst 62% van 
de vetzuren in Alpro soja zijn polyonverzadigd. Dit wil zeggen dat ze cholesterolverlagend 
zijn. Deze vetzuren zijn bovendien rijk aan essentiële vetzuren, noodzakelijk voor het goed 
functioneren van ons lichaam.  
 
 
Van nature vrij van koemelkeiwit  
Bij bepaalde personen kan koemelk allergische reacties veroorzaken door de koemelkeiwitten 
die erin aanwezig zijn. Alpro soja producten zijn gegarandeerd koemelkeiwitvrij.  
 
Van nature lactosevrij  
Sommige voedingsmiddelen zoals koemelk bevatten lactose. Lactose wordt door sommige 
mensen niet of moeilijk verteerd. Alpro soja producten zijn gegarandeerd lactosevrij en 
bieden dan ook een waardevol alternatief voor mensen met lactose-intollerantie. 
 
Rijk aan hoogwaardige eiwitten 
Alpro soja producten zijn rijk aan plantaardige soja-eiwitten. Eiwitten zijn de bouwstenen van 
ons lichaam omdat ze aminozuren bevatten. Wist je dat ons lichaam acht essentiële 
aminozuren niet zelf kan produceren? Gelukkig kunnen we ze uit soja-eiwitten halen. 
Daarnaast zijn Alpro soja producten ook rijk aan poly-onverzadigde vet-zuren. Die zijn 
noodzakelijk voor het goed functioneren van ons lichaam. 
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Grany Zacht: voel je op en top Grany de ganse dag door! 
 
Grany Zacht, het unieke tussendoortje boordevol fruit en granen, helpt u om volop actief te 
leven. Grany, makkelijk om mee te nemen dankzij zijn individuele verpakking, is je ideale 
partner op de belangrijke momenten van de dag: het ontbijt, als tussendoortje in de ochtend, 
het vieruurtje, tijdens en na sport en ontspanning! 
 

Grany Zacht Rode Vruchten 
 
Granen en fruit, de basis van ons voedingsevenwicht! 
Grany Zacht Rode Vruchten is een lekker, zacht tussendoortje dat een heerlijke muesli, 
gekend om zijn rijke samenstelling (haver- en maïsvlokken, rozijnen, gedroogde appelen, 
kokosnoot en gedroogde abrikozen), combineert met een heerlijke vulling van kersen, rode 
bessen en aardbeien. 
Grany Zacht Rode Vruchten is een bron van granen die u energie leveren, en bovendien een 
bron van vezels. 
 

Voedingswaarde 
 
 Per 100 g Per stuk (32 g) Belang voor het 

lichaam 
Energetische waarde 405 kcal / 1710 kJ 130 kcal / 547 kJ  
Eiwitten 6.0 g 1.9 g Spieren 
Koolhydraten 62 g 19.8 g Energie 
waarvan suikers 38.7 g 12.4 g  
waarvan zetmeel 19.2 g 6.1 g  
Vetten 15 g 4.8 g Energiereserve 
waarvan verzadigd 8.2 g 2.6 g  
Voedingsvezels 3.1 g 1.0 g Darmtransit 
Natrium 0.23 g 0.07 g  
 
 

Ingrediënten: zachte biscuits met muesli en rode vruchten 
 
Muesli 34% (haver- en maïsvlokken 13.5%, rozijnen 11.5%, gedroogde appelen 4.5%, 
kokosnoot 4%, gedroogde abrikozen 0.5%), suiker, tarwebloem 13.5%, plantaardig vet, rode 
vruchten 9.5% (puree van kersen en aalbessen, geconcentreerd aalbessensap), magere 
melkpoeder 7.0%, glucosestroop, stabilisator: sorbitol, blokjes met vruchten 2% 
[aardbeienpulp, suiker, appelpuree, ananasvezels, verdikkingsmiddelen (natriumalginaat, 
calciumfosfaten), aroma, zuurteregelaars (citroenzuur, kaliumcitraat), kleurstoffen 
(patentblauw V, azorubine)], gemodificeerd zetmeel, rijsmiddel: dinatriumdifosfaat, 
natriumwaterstofcarbonaat, sinaasappelpulp, zuurteregelaar: citroenzuur, zout, geleermiddel: 
pectines, johannesbroodpitmeel, aroma. 
Bevat: tarwe, melk, soja. 
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OptiLu en uw gezondheid 
 
Zorg dragen voor jezelf en je gezin, is elke dag met kleine eenvoudige gebaren, elementen 
aanreiken die iet altijd in voldoende mate aanwezig zijn in onze voeding, maar die 
noodzakelijk zijn voor de gezondheid. 
 
Met de hulp van voedingsspecialisten heeft Lu OptiLu, een gamma lekkere koekjes met 
bestudeerde nitritionele kwaliteiten, ontwikkeld om ons elke dag te helpen ons 
gezondheidskapitaal te onderhouden. 
 
De koekjes zijn gemaakt met Optiblé, een uniek recept van granen, dat volkorentarwe en 
tarwekiemen bevat en rijk is aan antioxiderende vitamines en mineralen, die essentieel zijn 
om onze gezondheid op peil te houden. 
Ze verenigen op een uitstekende manier het plezier van lekkere ingrediënten met de 
nutritionele kwaliteiten van met zorg samengestelde koeken. 
 

Voedingswaarde 
 
 Per 100 g Per 3 biscuits (30 g) 
Energiewaarden 445 kcal / 1870 kJ 134 kcal / 561 kJ 
Eiwitten 7.5 g 2.2 g 
Koolhydraten 65.5 g 19.7 g 
waarvan suikers 29.9 g 9.0 g 
waarvan zetmeel 35.6 g 10.7 g 
Vetten 17 g 5.1 g 
waarvan verzadigd 4.1 g 1.2 g 
Voedingsvezels 6.1 g 1.8 g 
Natrium 0.18 g 0.05 g 
Vitamine A 3333 µg 1000 µg 
Vitamine E 16.7 mg 5 mg 
Vitamine C 100 mg 30 mg 
Zink 10 mg 3 mg 
Selenium 56.7 µg 17 µg 
 
 

Ingrediënten 
 
Granen 46.5% (tarwebloem 86.5%, roggebloem 5%, tarwevlokken 5%, tarwezemelen 3.5%), 
chocoladestukjes 17% (emulgator: sojalecithine, vanillearoma), suiker, plantaardig vet, 
voltarweconcentraat 10.5% [voltarwemeel, tarwekiemen, vitamines: A (bètacaroteen omhuld 
door visgelatine), - E – C, mineralen: zink(oxide), selenium)], tarwevezels, rijsmiddel: 
ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, 
dinatriumdifosfaat, natuurlijk vanillearoma, zout, volle melkpoeder, emulgatoren: 
sojalecithine, E472e. 
Bevat: tarwe, melk soja, visderivaat. 
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De Mandarijn 
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Hoe ziet de Mandarijn eruit en smaakt het? 

De mandarijn is een kleiner type sinaasappel. De schil zit meestal losser om de 
vrucht heen. 

De schil is oranje wanneer deze rijp is. De mandarijn is erg sappig. 

Een mandarijn smaakt hoort zoet te zijn van smaak, maar het kan ook best zuur zijn. 

 

Waar wordt de mandarijn meestal voor gebruikt? 

Mandarijnen worden uit de hand gegeten. De mensen halen de schil eraf en dan kan 
deze worden gegeten. 

Een mandarijn kan ook worden uitgeperst, maar dit wordt over het algemeen niet zo 
heel veel gedaan. Dan gaan ze grapefruitsap ermee combineren en wordt het een 
lekker drankje. 

Mandarijnen worden ook veel in salades gebruikt en natuurlijk ook de verschillende 
vruchtendrankjes. 

 

Waar groeit de mandarijn? 

Een mandarijn groeit aan een boom. Deze boom kan tot 7.5 meter hoog worden. 

De mandarijn boom staat meestal op een middelzware, goed gedraineerde grond. 
Het onderhoud van deze boom vereist een goede bodembedekking, er moet ook wat 
gedaan worden aan insekten, ziekten en plagen. 

De boom is zeer gevoelig voor vorst. 

De mandarijnwordt geplukt met de hand. 

 

Korte geschiedenis. 

De priester Pierre Clement kruiste een mandrijn en een sinaasappel en dit ging goed. 
Uit de kruising kwam een pittenloze mandarijn met een lossere schil, dus makkelijker 
om af te pellen. 

Dit was aan het begin van de 20e eeuw. 
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Types en familie 

De mandarijn behoort tot de citrusvruchten. 

De mandarijn zit in hetzelfde soort als de limoen, sinaasappel (zoete en zure), 
grapefruit, citroen en pompelmoes. 

• Clementine: dit is de pittenloze mandarijn. 

• Dan heb je de kumquats, sinaasappels, en nog enkele andere soorten 
mandarijnen  

De mandarijn behoort ook bij de citrusvruchten. 
 

 
Andere belangrijke kenmerken van een mandarijn. 

• Heeft een hoge voedingswaarde (veel vitamine C) 
• In mandarijnen zit calcium (net als in melk) en deze wordt beter opgenomen 

dan bij melk. 
• De mandarijn kleurt oranje onder invloed van hele koude temperaturen. Nu 

groeit de mandarijn in warme gebieden zul je wel denken. , 

•  Dat klopt ook. Wanneer mandarijnen geplukt worden zijn ze nog groen. 
Daarna worden ze gekoeld en dan worden ze pas oranje. 

 

  

Mandarijn Citrus reticulata 
 

 

Oorspronkelijk afkomstig uit China, wordt de 
Mandarijnboom nu vooral gecultiveerd rondom 
de Middellandse Zee en in Brazilië. In Florida, 
Texas en Californië wordt een Amerikaanse 
variëteit van de Oost-Aziatische mandarijn 
gebruikt, de Tangor. De vruchten werden 
traditioneel cadeau gegeven aan de Chinese 
Mandarijnen, hier vindt de naam van de vrucht 
dan ook zijn oorsprong.  

Mandarijn-olie wordt door kinderen zeer gewaardeerd en wordt daarom ook 
vaak gebruikt in verzorgende producten voor kinderen. Het is de ideale olie 
voor aanstaande moeders, baby`s en kinderen. Werkt algemeen kalmerend op 
de spijsvertering en is zuiverend voor de huid. De olie wordt geperst uit het 
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buitenste gedeelte van de schil van de rijpe vrucht, is geel-oranje van kleur, 
met een blauwige zweem, bevat veel vitaminen en heeft een zeer frisse geur. 
Mandarijn brengt een speelse creativiteit naar boven zodat problemen niet 
meer zo zwaar vallen en de kleine dingen weer aandacht krijgen. Het is een 
zonnige, vrolijke en warme olie die het kind in de volwassen mens voedt. Bij 
een depressieve stemming zorgen 10 druppels in de aromalamp voor een 
zonnige sfeer. 

Mandarijn heeft veel aangename eigenschappen en o.a. gebruikt worden bij: 
maagpijn, nerveuze hoest, slecht en onrustig slapen, slecht eten, nervositeit 
vooral bij kinderen, vermoeide huid, rimpels, bedplassen, cellulite, stress, 
angst, verdriet, depressiviteit. Mandarijn als antisepticum en sedativum. 
Stimuleert lymfestelsel en spijsvertering bij oudere mensen. U ontvangt van 
ons bij iedere etherische olie een uitgebreide beschrijving.  
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Vitalinea pauze 
 
Dagelijks zorg dragen voor je lijn, begint met een evenwichtige voeding gecombineerd met 
een regelmatige lichaamsbeweging. Dit lijkt eenvoudig, maar onze moderne levensstijl laat dit 
niet altijd toe: we eten te vaak te vet en onvoldoende granen of essentiële elementen zoals 
vitamines en vezels. 
 
Daarom hebben de voedingsdeskundigen van LU Vitalinea ontwikkeld: een gamma lekkere 
zoete of zoute biscuits die u helpen om uw voedingsevenwicht op peil te houden. De biscuit 
helpen om uw voedingsevenwicht op peil te houden. De biscuits Vitalinea zijn verlaagd in 
vetgehalte en bevatten granen en essentiële voedingselementen, zoals vitamines en vezels.  
 

Vitalinea met Frambozen Délices 
 
De Frambozen Délices zijn zachte repen heerlijk gevuld met pruimen. Zij dragen bij tot een 
goed voedigsevenwicht, aangezien zijn slechts 8% vet bevatten en u essentiële elementen 
aanreiken: 31.5% granen, 3% vezels en 34% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan 
vitamines E en B1. 
 

Verlaagd in vetgehalte 
De biscuits Vitalinea verschaffen u vetstoffen van goede nutritionele kwaliteit in 
evenwichtige en matige hoeveelheid. 
 
Granen 
Granen zijn de waardevolle troeven voor het evenwicht en de vitaliteit. Zij bevatten complexe 
koolhydraten die u energie verschaffen en eiwitten die zorgen voor het onderhoud van uw 
lichaam. 
 
Vezels 
Zij dragen bij tot een goede vertering en stillen het hongergevoel. 
 
Vitamines 
Vitamines zijn de bron van weldaden voor de gezondheid en de vitaliteit. De Frambozen 
Délices verschaffen u vitamine B1 voor een goede energiebenutting en vitamine E om zorg te 
dragen voor uw huid. 
 
 

Gemiddelde voedingswaarde 
 
 Per 100g Per reep (30g) 
Energetische waarde 375 kcal / 1580 kJ 113 kcal / 474 kJ 
Eiwit 3.5 g 1.1 g 
Koolhydraten 72 g 21.6 g 
waarvan suikers 43.9 g 13.2 g 
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waarvan zetmeel 23.1 g 6.9 g 
Vet 8 g 2.4 g 
waarvan verzadigd 2.3 g 0.69 g 
Voedingsvezels 3 g 0.9 g 
Natrium 0.14 g 0.04 g 
Vitamine E 3.4 mg 1 mg 
Vitamine B1 0.476 mg 0.14 mg 
 
 

Ingrediënten 
Vulling 48% [glucosestroop, puree 11.8% en geconcentreerd frambozensap 5.4% (equivalent 
frambozen 31.5%), dextrose, stabilisator: glycerol, suiker, tarwebloem, geleermiddel: 
pectinen, zuurteregelaars: citroenzuur – natrium – citraten – citriumcitraten, aroma, zout, gist] 
– tarwebloem 31.5% - suiker – plantaardig vet – glucosestroop – zout – aroma’ – rijsmiddel: 
natriumwaterstofcarbonaat, ammoniumwaterstofcarbonaat – emulgatoren: E482, sojalecithine 
– erwteneiwit – aroma’s – Vitaminen: E, B1. 
Bevat: tarwe, soja. 
 
 

Andere producten van Vitalinea 
 

 Vitalinea Caramel  
     crisp bars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vitalinea  
           soft cake 
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BIJLAGE 2: Vragenlijst 

 
 

Vragenlijst          nr._ 
 
Tot slot had ik u graag nog enkele vraagjes gesteld. 
 
Vraag 1: Duid met een kruisje aan wat uw evaluatie is over de volgende elementen van 
de stand. 
 

  
Zeer slecht

 
slecht 

Noch slecht, 
noch goed 

 
goed 

 
Zeer goed 

      
De properheid van de winkel:      
De vriendelijkheid van het personeel:      
De uitgebreidheid van het aanbod:      
De belichting:      
      
De documentatie en informatie:      
De inrichting van de winkel:      
De mogelijkheid tot proeven:      
De muziek:      
 
 
Vraag 2: Duid in onderstaande lijst met een kruisje aan hoe je je voelde tijdens het 
bekijken van de stand. 
 
 Totaal niet Een beetje Nogal Sterk Zeer sterk 
Kalm      
Verwonderd      
Onstuimig      
Gefrustreerd      
Droevig      
      
Liefdevol      
Opgelucht      
Bezorgd      
Ontevreden      
Eenzaam      
      
Romantisch      
Gespannen      
Boos      
Tevreden      
Verrast      
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 Totaal niet Een beetje Nogal Sterk Zeer sterk 
Jaloers      
Levendig      
Niet op mijn gemak      
Blij      
Paniekerig      
Vernederd      
Hoopvol      
Bevreesd      
Gelukkig      
Hartelijk      
Geïrriteerd      
      
Opwindend      
Enthousiast      
Nerveus      
Schuldig      
Sentimenteel      
      
Verbaasd      
Misnoegd      
Trots      
Afgunstig      
Gepassioneerd      
      
Heimwee hebben      
Tevreden      
Bang      
Opgewonden      
Gedeprimeerd      
      
Aangemoedigd      
Ellendig      
Beschaamd      
Optimistisch      
Rustig      
Voldaan      
 
 
Vraag 3: Duid aan hoe eens je het bent met volgende uitspraken (aankruisen). 
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 Volledig 
niet 

akkoord 

 
Niet 

akkoord

Noch 
akkoord, noch 
niet akkoord 

 
 

Akkoord 

 
Volledig 
akkoord 

Ik ben zeer voorzichtig met wat ik 
eet om mijn gewicht onder controle 
te houden. 

     

Ik heb het gevoel dat ik mijn 
gewicht goed onder controle heb. 

     

Ik maak mij zorgen om mijn 
gewicht. 

     

Ik zoek voortdurend informatie 
over manieren om mijn gewicht te 
controleren. 

     

Ik sport gemakkelijk drie keer per      



 Volledig 
niet 

 
Niet 

Noch 
akkoord, noch 

 
 

 
Volledig 

akkoord akkoord niet akkoord Akkoord akkoord 

olledig 
niet 

akkoord 

 
Niet 

akkoord

Noch 
akkoord, noch 
niet akkoord 

 
 

Akkoord 

 
Volledig 
akkoord 

week. 
Ik heb het moeilijk om 
tussendoortjes te laten. 

     

Ik eet regelmatig vers fruit en 
groenten. 

     

Ik vind het moeilijk genoeg te 
rusten en te slapen. 

     

Ik vind het gemakkelijk mijn 
consumptie van rood vlees te 
matigen. 

     

      
Ik vind boodschappen doen 
gezellig. 

     

Boodschappen doen pak ik op een 
rustige manier aan. 

     

Boodschappen doen is een sleur.      
Ik geniet van de sfeer tijdens het 
doen van boodschappen. 

     

Ik probeer de tijd dat ik 
boodschappen doe tot een minimum 
te beperken. 

     

 
Vraag 4: 
 
Hoe vaak bezoekt u een supermarkt of een hypermarkt? 
 

  
 

Elke dag 

 Meerdere 
keren per 

week 
 

  
Eén keer 
per week 

 Minimum één 
keer per 
maand 

  
Minder dan één 
keer per maand 

 
 

        

 
 
Bent u:   Man  Vrouw 

 
 
 
 
Bedankt voor uw medewerking! 

 
Ann Demarré 3 mei 2004 
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BIJLAGE 3: CONSUMPTION EMOTIONS SET (CES) 
(Richins, 1997) 
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Cluster (subscale) Descriptor Vertaling descriptor 

   
Anger Frustrated Gefrustreerd 
 Angry Boos 
 Irritated Geïrriteerd 
   
Discontent Unfulfilled Misnoegd 
 Discontented Ontevreden 
   
Worry Nervous Nerveus 
 Worried Bezorgd 
 Tense Gespannen 
   
Sadness Depressed Gedeprimeerd 
 Sad Droevig 
 Miserable Ellendig 
   
Fear  Scared Bevreesd 
 Afraid Bang 
 Panicky Paniekerig 
   
Shame Embarrassed Niet op mijn gemak 
 Ashamed Beschaamd 
 Humiliated Vernederd 
   
Envy Envious Jaloers 
 Jealous Afgunstig 
   
Loneliness Lonely Eenzaam 
 Homesick Heimwee hebben 
   
Romantic love Sexy Opwindend 
 Romantic Romantisch 
 Passionate Gepassioneerd 
   
Love Loving Liefdevol 
 Sentimental Sentimenteel 
 Warm hearted Hartelijk 
   
Peacefulness Calm Kalm  
 Peaceful Rustig 
   
Contentment Contented Tevreden 
 Fulfilled Voldaan 
   
Optimism Optimistic Optimistisch 
 Encouraged Aangemoedigd 
 Hopeful Hoopvol 
   
Joy Happy Gelukkig 
 Pleased Tevreden 
 Joyful Blij 



   
Excitement Excited Opgewonden 
 Thrilled Levendig 
 Enthusiastic Enthousiast 
   
Surprise Surprised Verrast 
 Amazed Verwornderd 
 Astonished Verbaasd 
   
Others Guilty Schuldig 
 Proud Trots 
 Eager Onstuimig 
 Relieved Opgelucht 
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BIJLAGE 4: ADVALVAS BRIEF 
 
Zin in een groot pakket vol lekkernijen?? 
 
Werk dan mee aan een onderzoek rond een nieuw concept voor een winkelstand. 
 
Kom de inrichting beoordelen en je wordt ervoor beloond met een heerlijk pakket. 
 
Het onderzoek neemt ongeveer 10 minuutjes van je tijd in beslag en gaat door van maandag 
15 maart tot en met donderdag 25 maart (behalve vrijdag 19 maart), elke dag van 8.30u tot 
19u. 
 
Je kan mij vinden in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in de Hoveniersberg 24. Dit is 
een smal, stijl naar beneden lopend zijstraatje van de Sint-Pietersnieuwstraat. Dit straatje ligt 
schuin tegenover de Blandijnberg, tussen de KBC en een interim-kantoor. In de faculteit is het 
op de tweede verdieping, bovenaan de trap links, de deur links en dan de tweede deur rechts. 
 
Spring gerust eens binnen of maak een afspraak op ann_demarre@hotmail.com 
 
Tot binnenkort 
 
Ann Demarré 
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