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Inleiding 

 

Kinderen en adolescenten leven vandaag in een mediaverzadigde omgeving (Story & French, 

2004). Vanaf het moment dat ze nog heel klein zijn, worden ze reeds overstelpt door een 

brede waaier aan marketingkanalen. Recent onderzoek toont aan dat kinderen en adolescenten 

van 8 tot 18 jaar oud per dag ongeveer 6 à 8 uren blootgesteld worden aan een of andere vorm 

van media (Roberts, 2000). Reclame op televisie, op de radio, in magazines en kranten, op 

openbaar vervoer, op reclameborden, via het internet, op het verkooppunt enz. worden 

allemaal gebruikt door marketeers om hun producten aan de man of kunnen we zeggen aan 

het ‘kind’ te brengen (American Academy of Pediatrics, 1995; Story & French, 2004; 

Hawkes, 2002). Marketeers herkennen de belangrijkheid van deze leeftijdscategorieën als 

doelgroep en de laatste jaren ontwikkelden ze dan ook steeds meer reclame en zelfs specifieke 

producten voor deze groep (Cotugna & Gamble, 1999). 

 

Ook de voedingsindustrie geeft enorm veel geld uit aan reclame gericht naar kinderen. 

Marketing van en reclame voor voedingsproducten wordt vaak aanzien als één van de 

oorzaken van overgewicht. Naast het feit dat overgewicht de kans verhoogt op ziektes zoals 

kanker, hart- en vaatziekten en diabetes II is het vaak ook een reden waarom kinderen worden 

gepest door leeftijdsgenoten. Bovendien hebben kinderen met overgewicht vaak meer 

psychosociale stress en een lager zelfbeeld (Vereeck & Maes, 2002; De Standaard 

30/03/2005). De stijging van overgewicht brengt ook gevolgen met zich mee voor de 

maatschappij onder de vorm van verhoogde kosten voor gezondheidszorg (Chopra, 2002). 

 

De laatste decennia is er een enorme stijging waargenomen in het aantal personen dat te 

kampen heeft met overgewicht of zwaarlijvigheid. Deze toename is vooral op te merken bij 

kinderen <www.hartvoorschool.nl> en is een zorgwekkend fenomeen. Het is dan ook uiterst 

belangrijk te gaan kijken wat nu de exacte invloed is van blootstelling aan allerlei media op de 

gezondheid en het gewicht van kinderen en om te zoeken hoe de eventuele negatieve 

invloeden kunnen tegengegaan worden. 

 

Deze scriptie zal proberen een zo volledig mogelijk overzicht te brengen van de invloeden die 

reclame voor voeding kan hebben op kinderen en adolescenten. De beslissing om volledig 

rond kinderen en adolescenten te werken, werd genomen om verschillende redenen. Ten 

eerste is deze groep heel relevant aangezien hij steeds meer het doelwit wordt van marketeers. 

Ten tweede was de stijging in het aantal personen met overgewicht vooral terug te vinden bij 
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kinderen en adolescenten. Tenslotte is het vaak zo dat kinderen wanneer ze jong zijn een 

voedingspatroon opnemen dat ze dan voor de rest van hun leven aanhouden (Vereecken & 

Maes, 2002). Uiteraard is het dan ook het meest relevant om te gaan bestuderen wat de 

invloed van ongezonde voeding in reclame is op kinderen aangezien het opnemen van een 

ongezond voedingspatroon als kind ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid in het 

verdere leven. 

 

Mijn eindverhandeling is opgebouwd uit twee grote delen meer bepaald een literatuurstudie 

en een eigen onderzoek.  

 

Het eerste deel van de literatuurstudie zet de reden uiteen waarom kinderen en adolescenten 

steeds meer worden getarget door marketeers. Ook wordt ingegaan op de bestaande discussie 

tussen voorstanders en tegenstanders van reclame naar kinderen. In het tweede deel wordt 

specifiek ingegaan op de voedingsindustrie. Eveneens wordt er een korte inhoudsanalyse 

gegeven van reclame. Deel drie handelt over de problematiek van overgewicht en 

zwaarlijvigheid en de rol die televisie daarin speelt. Dit vormt de overgang tot deel vier waar 

er wordt nagegaan of er een causale link bestaat tussen voedingspromotie en voedingskennis, 

voedingspreferenties en gedrag van kinderen. In dit deel wordt ook nog een overzichtstabel 

gegeven van de behandelde studies. Het laatste deel bekijkt tenslotte wat de invloed is van 

voedingsreclame relatief ten opzichte van andere invloeden. 

 

In het tweede deel wordt het praktijkonderzoek uitvoerig besproken. Zoals uit de 

literatuurstudie zal blijken, handelt het reeds uitgevoerde onderzoek allemaal over televisie. 

Daar het gebruik van televisie aan het dalen is ten gunste van andere massa media, is het 

belangrijk ook de invloed van andere mediakanalen te onderzoeken. In het eigen onderzoek 

wordt dan ook onderzocht wat de invloed is van een ongezond en een gezond product in 

printreclame op het consumptiegedrag van kinderen.  

 

Om van start te gaan zal hier eerst een probleemschets worden gegeven. Dit wordt gevolgd 

door de opstelling van de hypothesen. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de methodologie 

van het onderzoek. Vervolgens worden de analyse en resultaten gerapporteerd. Als afsluiting 

van het tweede deel van de scriptie wordt eerst een algemeen besluit gegeven. Daarna worden 

de beperkingen van het onderzoek vermeld en worden nog een aantal suggesties voor verder 

onderzoek gedaan. 
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DEELI: LITERATUURSTUDIE 

1. Reclame gericht naar kinderen 

1.1 Waarom kinderen worden getarget 

‘In 1750 BC the Code of Hammurabi made it a crime, punishable by death, to sell anything to 

a child without first obtaining a power of attorney. In the 1990s, selling products to American 

children has become a standard business practice.’ (American Academy of Pediatrics, 1995). 

Kinderen en adolescenten zijn een zeer interessant en winstgevend publiek voor marketeers 

en vooral vanaf de jaren ’60 worden ze steeds intensiever bespeeld en dit hoofdzakelijk met 

reclame (Kunkel & Roberts, 1991 in Strasburger, 2001). Wanneer we de uitgaven voor 

reclame gericht naar kinderen van de reclame-industrie eens onder de loep nemen, zien we 

een 20-voudige stijging tussen 1990 en 1998 (Ethridge, 1999 in Strasburger, 2001).  

 

Deze doelgroep is zeer attractief omwille van drie redenen. Ten eerste kan men ze gaan 

targetten als primaire doelgroep. Ze beschikken zelf over een aanzienlijke som geld die ze 

kunnen spenderen aan de consumptie van goederen en diensten. De productcategorie waar het 

grootste deel van hun uitgaven naar toe gaat is voeding, in het bijzonder snoep en snacks. Ten 

tweede oefenen ze een grote invloed uit op de aankopen en uitgaven van hun ouders en 

bepalen dus mede de huishoudelijke aankopen. Deze invloed blijft niet beperkt tot binnen het 

gezin, ook bijvoorbeeld grootouders kunnen deze ondergaan. Tenslotte dient er rekening mee 

gehouden te worden dat de kinderen van vandaag de volwassen consumenten van morgen zijn 

en dus de toekomstige markt vormen. Er wordt geschat dat in de VS 140 miljard dollar per 

jaar wordt uitgegeven door adolescenten. Kinderen onder de 12 jaar spenderen 25 miljard 

dollar en beïnvloeden nog eens 200 miljard dollar uitgaven per jaar (Strasburger, 2001; 

French & Story, 2004; McNeal, 1991; Baxter, 1991 in Hastings et al, 2003). 

 

Nu de zakenwereld het belang van deze jeugdige doelgroep inziet, herkent men ook de nood 

om er zich steeds beter op af te stemmen. Marktonderzoek zal worden uitgevoerd met 

kinderen en jongeren om zo beter hun interesses, motivaties, waarden en overtuigingen te 

vatten. De informatie die uit het gedragsonderzoek van deze consumenten voortkomt, kan dan 

gebruikt worden bij het opstellen van efficiënte strategieën voor het bespelen van de 

doelgroep (Acuff, 1997 in Hastings et al, 2003). 
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1.2 Reclame richten naar kinderen: verantwoord of niet? 

‘Beginning in the early 1970s, arguments emerged that advertising to children was inherently 

unfair, based on theories developed by child psychologists and exploratory research 

conducted by consumer researchers that revealed young children to have little understanding 

of the persuasive intent of advertising, viewing it as informative, truthful, and entertaining’ 

(Roedder John, 1999 p.188). Een argument dat vaak wordt aangehaald door de tegenstanders 

van reclame naar kinderen is dat kinderen de intentie van reclame niet vatten. In het volgende 

deel wordt hierop dieper ingegaan. 

1.2.1 Begrijpen kinderen de intentie van reclame? 

Ten eerste kunnen we ons afvragen of kinderen in staat zijn een onderscheid te maken tussen 

reclame en tv programma’s. Uit onderzoek blijkt dat tegen de tijd dat kinderen 5 jaar zijn, de 

meeste in staat zijn commercials te identificeren (bijvoorbeeld Butter et al, 1981 in Roedder 

John, 1999). Het is echter niet omdat ze onderscheid kunnen maken tussen commercials en 

programma’s dat ze daarom ook de verschillende intenties begrijpen. Kinderen van jonge 

leeftijd leggen vaak het verschil tussen beide als volgt uit: “Commercials zijn korter dan tv 

programma’s”. Ze beseffen dikwijls niet dat reclame niet objectief informatief is en niet als 

amusement bedoeld is zoals programma’s, maar dat ze probeert te overtuigen om te kopen 

(Liebert & Sprafkin, 1988 in American Academy of Pediatrics, 1995; Strasburger 1995, 

Kunkel 2001, Macklin 1999 in Strasburger 2001; Butter et al 1981, Palmer & McDowell 

1979, Ward 1972 in Roedder John 1999). 

 

Besef over de overtuigende intentie die reclame heeft, duikt pas op als de kinderen ongeveer 7 

à 8 jaar oud zijn. Ze beginnen op die leeftijd in te zien dat reclame mensen probeert te 

overtuigen om dingen te kopen. Robertson & Rossiter (1974) onderzochten bij drie 

leeftijdsklassen (6-7 jaar, 8-9 jaar en 10-11 jaar) of ze de ondersteunende, informatieve 

intentie en de overtuigende, verkopende intentie van reclame kenden. Wat het eerste betreft 

werden geen verschillen gevonden tussen de leeftijdscategorieën. Omtrent het tweede werd 

een stijgende tendens aangetroffen naarmate de kinderen ouder werden. Van de 6-7 jarigen 

herkende 52,7% de overtuigende intentie van reclame tegenover 87,1% bij de 8-9 jarigen en 

99% bij de 10-11 jarigen. Uiteraard bestaan er factoren die de specifieke leeftijd waarop een 

kind dit begrip ontwikkelt kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld kinderen van ouders met een 

hoger scholingsniveau kunnen soms vlugger de overtuigende kracht van reclame herkennen 

(bijvoorbeeld Robertson & Rossiter 1974). Het is bovendien hoopgevend dat de kinderen van 
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nu de intentie van reclame beter lijken te begrijpen dan de kinderen van vroeger (Martin, 1997 

in Young, 2003). 

 

Ongeveer op hetzelfde moment (rond 8 jaar) beginnen kinderen ook in te zien dat reclame 

vertekend is en misleidend kan zijn. Kinderen nemen niet langer alles wat reclame hen vertelt 

zonder meer voor waar aan (bijvoorbeeld Robertson & Rossiter, 1974 en Ward, 1972 in 

Roedder John, 1999). Daarenboven ontwikkelen ze een beter begrip over waarom reclame 

soms onwaar is en leren ze het onderscheid maken tussen reclame die de waarheid vertelt en 

reclame die dit niet doet (Roedder John, 1999). Naarmate kinderen ouder worden, gaan ze 

reclame steeds minder waarderen en gaan ze er ook steeds minder vertrouwen in hebben als 

gevolg van het inzien van de misleidende en overtuigende aard van de spotjes. Op de leeftijd 

van 10 à 11 jaar wordt reclame nog slechts door ongeveer één vierde van de kinderen (25,3%) 

gewaardeerd terwijl dit op de leeftijd van 6 à 7 jaar nog 68,5% was (Robertson & Rossiter, 

1974). 

 

Het is echter niet omdat kinderen kennis bezitten over reclame dat ze deze daarom ook gaan 

gebruiken. Wanneer ze 8 tot 10 jaar oud zijn, zullen ze – ook al bevinden ze zich in de 

mogelijkheid – niet noodzakelijk overgaan tot de verwerking van reclame (Brucks et al, 1988 

in Strasburger, 2001). Bovendien zullen adolescenten nog steeds kunnen overtuigd worden 

door reclame die op de emoties inwerkt. Reclame kan inspelen op de bezorgdheden waarmee 

jongeren te kampen hebben bij het opgroeien zoals uiterlijk, het vinden van een eigen 

identiteit, het behoren tot een groep en seksualiteit (Story & French, 2004).  

1.2.2 Besluit 

Tegenstanders van reclame gericht naar kinderen beschuldigen marketeers met andere 

woorden van oneerlijke praktijken omdat zij ervan overtuigd zijn dat kinderen nog niet over 

voldoende cognitieve vaardigheden en levenservaring beschikken om weerstand te bieden 

tegen de overtuigende kracht van reclame. Daar tegenover staan de voorstanders die beweren 

dat reclame de kinderen juist helpt omdat ze door de informatie die wordt verschaft in staat 

zijn om meer geïnformeerde keuzes te maken. Het debat over wat kinderen al dan niet weten 

over reclame en of reclame gericht naar kinderen oneerlijk en moreel onverantwoord is, is al 

enkele decennia aan de gang en gaat tot op de dag van vandaag verder (Moore, 2004; 

Roedder, 1999). 
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2. Voedingsreclame 

2.1 Algemeen 

In de voedingsindustrie wordt veel geld besteed aan reclame. Dit bewijst de 7,3 miljard dollar 

die de Amerikaanse voedingsindustrie tegen reclame aansmeet in 1999 (Harris et al, 2002 in 

Story & French, 2004). In de VS is er slechts één industrie namelijk de auto-industrie die met 

zijn uitgaven voor reclame de voedingsindustrie overtreft. De voedingsindustrie is een van de 

grootste aankopers van televisie-, kranten-, magazine-, billboard- en radioreclame. Drie 

redenen verklaren waarom de uitgaven voor reclame zo groot zijn in de voedingsindustrie. 

Ten eerste maken de uitgaven die consumenten spenderen aan voeding een aanzienlijk deel 

uit van hun totale consumptie-uitgaven. In de VS vloeit 12,5% van de totale consumptie naar 

voeding (Gallo, 1999 in Story & French, 2004). In België loopt dit op tot ongeveer 15% van 

het totale consumptiebudget en zelfs tot 19,67% wanneer er ook rekening wordt gehouden 

met uitgaven in restaurants en café’s (berekend aan de hand van de huishoudbudgetenquête 

van het NIS van het jaar 2001 → bijlage 2.1). Bijgevolg heerst er op deze markt zware 

competitie met hoge reclame-uitgaven tot gevolg. Een tweede reden is te vinden in het feit dat 

de aankoop van voeding een herhaalaankoop is en dat het standpunt van de consument snel 

kan veranderen. Tenslotte zijn op de voedingsmarkt veel merkproducten aanwezig. 

Merkproducten lenen zich goed tot reclame wat op zijn beurt voor hoge reclame-uitgaven 

zorgt (Gallo, 1999 in Story & French, 2004). Hoeveel geld er precies in voedingsreclame naar 

kinderen en adolescenten wordt gepompt is niet geweten (Story & French, 2004). 

2.2 Dominant gebruikte medium, televisie 

Van deze grote reclamebudgetten gaat het grootste deel naar televisiereclame (Gallo, 1998 in 

Coon et al, 2001). Dit wordt bevestigd door data van het marktonderzoeksbureau AC Nielsen. 

Uit de data kan worden afgeleid dat in het Verenigd Koninkrijk de laatste jaren minstens 75% 

van alle reclame-uitgaven naar televisie gingen. Het betreft hier wel cijfers over voeding in 

het algemeen en niet specifiek naar kinderen, maar uit de cijfers blijkt dat de voedingsmerken 

die meest geadverteerd werden, typisch merken gericht naar kinderen waren (AC Nielsen Co., 

1994, 1998 en 2002 in Hastings et al, 2003). In de Verenigde Staten wordt hetzelfde 

fenomeen waargenomen. Ook daar wordt meer dan drie vierde van het reclamebudget van 

voedingsproducenten door televisie opgeslorpt. Bij fast-food restaurants gaat zelfs 95% van 

het budget naar televisie (Gallo, 1999 in Story & French, 2004). 

 

 6



Wanneer we het kijkgedrag van consumenten bestuderen, is het helemaal niet verwonderlijk 

dat de voedingsindustrie zo intens gebruik maakt van televisiereclame om hun producten naar 

de markt te brengen. Om te beginnen beschikt ongeveer elk huishouden over tenminste één 

televisietoestel. In de Verenigde Staten is in 98% van de huishoudens een tv-toestel aanwezig 

(AC Nielsen Co., 2000 in French et al, 2001). In België betrof het in 2001 94,8% van de 

gezinnen (FOD Economie - NIS, Huishoudbudgetonderzoek). Het televisietoestel vindt ook 

steeds vaker zijn weg naar de slaapkamers van kinderen en kinderen met zo een tv op de 

kamer blijken gemiddeld meer televisie te kijken dan kinderen zonder tv op de kamer 

(Woodward & Gridina, 2000 en Gentile & Walsh, 1999 in Coon & Tucker, 2002). Het 

gebruiken van televisie om zich tot kinderen te richten is ook heel effectief omdat kinderen al 

van op heel jonge leeftijd tv beginnen kijken. Televisie is vaak het medium waar kinderen als 

eerste worden aan blootgesteld. In elk geval kijken de meeste jonge kinderen reeds lang tv 

voor ze ook maar beginnen leren lezen (Signorielli & Staples, 1997). 

 

Er wordt ook een groot deel van de vrije tijd aan televisie kijken besteed. Een aantal studies 

schatten dat dit tot 40% van de vrije tijd kan oplopen (Sylvester et al, 1995 in Avery et al, 

1997; Ventura, 1995 in Kennedy, 2000). Uit de cijfers van Eurostat (data van 1998 – 2000) 

valt zelfs af te leiden dat in Belgie bij de mannen 44% en bij de vrouwen 45% van de vrije tijd 

naar televisie en video kijken gaat. Gegevens over andere Europese landen zijn terug te 

vinden in tabel 1 en 2:  

 

 

Tabel 1: vrije tijd activiteiten bij vrouwen tussen 20 en 74 jaar (Eurostat) 
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Tabel 2: vrije tijd activiteiten bij mannen tussen 20 en 74 jaar (Eurostat) 

 

Kinderen kijken met ongeveer een gemiddelde van 3,6 uren per dag nog meer tv dan 

volwassenen (ongeveer 3,4 uren per dag) (AC Nielsen Co., 1994 in Avery et al, 1997). 

Wanneer we gaan stilstaan bij hoe kinderen hun tijd indelen, zien we dat televisiekijken het 

tweede grootste deel van de tijd opeist. Er gaat enkel meer tijd naar slapen (Signorielli & 

Lears, 1992 in Avery et al, 1997). Adolescenten spenderen meer tijd voor de televisie dan op 

school (Tucker & Bagwell, 1991 in Avery et al, 1997). 

2.3 Korte inhoudsanalyse 

Kinderen kijken vaakst tv in de weekends in de voormiddag en op weekdagen in de 

namiddag. Dit zijn momenten waarop veel kinderprogramma’s worden uitgezonden (Hastings 

et al, 2003). Een hoop inhoudsanalyses gaan zich dan ook specifiek richten op deze 

tijdstippen.  

 

Gamble & Cotugna (1999) registreerden 16 uren kinderprogramma’s op video, uitgezonden 

op zaterdagmorgen van 7u00 tot 11u00, en evalueerden hiervan de inhoud. De opname 

gebeurde in januari 1996. Op de 16 uur durende video werden 353 commercials en 33 

boodschappen van algemeen nut (waarvan 8 over voeding) teruggevonden. De indeling van 

de 353 commercials ziet er als volgt uit:  

 

 8



Aantal reclames per categorie

222

86

42

0 50 100 150 200 250

Voeding

Speelgoed

Andere
C

at
eg

or
ie

Aantal reclames

Aantal reclames per categorie

 
Figuur 1: Aantal reclames per categorie (eigen werk) 

 

Meer dan de helft namelijk 56,3% van deze 222 voedingsreclames behoorden tot de ‘brood, 

ontbijtgranen, rijst en pasta’ groep. Deze groep bevat onder meer ontbijtgranen die veel suiker 

bevatten, het meest geadverteerde product op televisie op zaterdagochtend. Iets meer dan een 

vierde (27,4%) van de voedingscommercials was voor fastfood restaurants en 15,3% was voor 

producten uit de ‘vetten, olie en suikers’ groep zoals snoep, frisdranken, chips enz. We 

kunnen dus besluiten dat het grootste deel van de geadverteerde voedingsproducten op 

zaterdagochtend een lage voedingswaarde heeft.  

 

Taras & Gage (1995) maken een inhoudsanalyse op basis van getapete kinderprogramma’s 

uitgezonden op zaterdagochtend tussen 7u00 en 12u00 en op weekdagen tussen 15u00 en 

18u00. In totaal legden ze 95 uren televisie vast op video waarvan 60 uren opgenomen op 

weekdagen en 35 uren op zaterdagvoormiddag. Van deze 95 uren werden wel 6 uren uit de 

analyse verwijderd omdat ze niet naar kinderen waren gericht. Van het totale aantal 

commercials waren er 47,8% voor voeding waarvan er op hun beurt maar liefst 91% voor 

voeding met hoog vet-, suiker of zoutgehalte waren.  

 

Indeling reclamecommercials op 
weekdagen tussen 15u en 18u en op 

zaterdagvoormiddag tussen 7u en 12u

47,8 %

52,2 %

Voe ding Re st

Indeling voedingscommercials

91%

9%

Voeding met  hoog vet -, suiker of  zout gehalt e Andere voeding

 
Figuur 2: Indeling reclamecommercials + indeling voedingscommercials (eigen werk) 
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Beide studies vonden met andere woorden dat het geadverteerde dieet niet overeenkomt met 

het aanbevolen dieet (zoals afgeleid uit de voedingsdriehoek). Uit vergelijkingen die de 

auteurs maakten tussen hun resultaten en studies uit het verleden, konden ze afleiden dat er de 

laatste decennia geen verbetering is gekomen in de kwaliteit van de geadverteerde voeding. 

 

Algemeen vinden we dus dat een groot deel van de uitgezonden reclamespots over voeding 

handelt. Coon & Tucker (2002) geeft een overzicht van een aantal studies tussen 1977 en 

1999 die dit aantonen (tabel 3). 

 

 Auteurs # uren 

opgenomen 

# advertenties 

per uur 

% 

voedingsadvertenties

1999 Gamble & Cotugna 16 u 24 63 

1995 Taras & Gage 60 u 21 47,8 

1994 Kotz & Story 52,5 u 19 56,5 

1990 Story & Faulkner 14 u 19 35 

1988 Cotugna 12 u 19 71 

1977 Brown 27 u 21,5 69 

Tabel 3: ‘Inhoudsanalyse van televisiecommercials uitgezonden tijdens kinderprogramma’s’ 

(Coon & Tucker 2002, p. 425) 

 

Bovendien gaan de meeste van deze voedingsreclames over ongezonde producten. De vier 

categorieën die frequentst worden geadverteerd, de zogenaamde ‘big four’, zijn voor-

gesuikerde ontbijtgranen, snoepgoed (confectionery), pikante snacks en frisdranken. 

Tegenwoordig kunnen we echter eerder spreken van de ‘big five’ door de stijging in reclame 

voor fastfood (Hastings et al, 2003). Reclame voor fruit en groenten werd de laatste kwart 

eeuw niet of nauwelijks teruggevonden (Gamble & Cotugna, 1999). Dit valt eveneens af te 

leiden uit de uitgaven van de voedingsindustrie. In 1997 werd in de VS 792 miljoen dollar 

uitgegeven aan reclame voor ontbijtgranen, 765 miljoen dollar aan reclame voor snoep en 

kauwgum en 549 miljoen dollar aan reclame voor frisdranken ten opzichte van slechts 105 

miljoen dollar aan reclame voor fruit en groenten (Gallo, 1999 in French et al, 2001). 
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3. Overgewicht en zwaarlijvigheid 

3.1 Gevolgen van overgewicht en zwaarlijvigheid en frequentie waarmee 

het voorkomt 

In de laatste decennia konden we een enorme stijging van kinderen met overgewicht 

waarnemen. Zestig procent van de kinderen met overgewicht hebben tenminste één 

cardiovasculaire risicofactor (US Department of Health and Human Services 2001 en 

Freedman et al 1999 in Story & French 2004). Ook diabetes type 2 waarvan men vroeger 

dacht dat het een ziekte was die bijna alleen bij volwassenen voorkwam, komt steeds meer 

voor bij adolescenten (Pinhas-Hamiel & Zeitler 2001 in Strasburger 2001). Wat België 

betreft, volgt uit de Belgische Gezondheidsenquête van 2001 dat maar liefst 44% van de 

Belgen te zwaar zijn. Elf procent van deze mensen leiden zelfs aan ernstig overgewicht (meer 

dan 15 kilo te zwaar). De studie ‘Jongeren & Gezondheid’ 2002 levert ons cijfergegevens op 

over kinderen en jongeren van 11 tot en met 18 jaar. Van de jongens uit deze leeftijdsgroep 

wegen 10,4% te zwaar en bij de meisjes is dit 8,9%. Belangrijk is wel dat over- en 

onderrapportage niet is uitgesloten. Ten eerste hebben we te maken met zelfrapportage en ten 

tweede vulden 7% van de respondenten de gegevens nodig om de BMI te berekenen namelijk 

gewicht en/of lengte niet in. Het kan hierbij gaan om jongeren die hun gewicht en/of lengte 

niet kennen, maar het kunnen ook jongeren zijn die deze vragen niet invullen net doordat ze 

teveel of te weinig wegen (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie; Vereeck & Maes 

2002). 

3.2 Televisie als oorzaak van overgewicht 

Televisie wordt gezien als één van de oorzaken van overgewicht. Dietz & Gortmaker (1985) 

onderzoeken bij twee leeftijdsgroepen (6-11 jaar en 12-17 jaar) de relatie tussen het aantal 

uren dat iemand besteed aan tv kijken en overgewicht. Bij beide steekproeven vonden ze een 

significante relatie tussen tv kijken en overgewicht of zwaarlijvigheid. Kinderen die dus vaker 

tv keken, hadden beduidend vaker overgewicht en waren beduidend vaker zwaarlijvig dan de 

kinderen die minder vaak tv keken. Bovendien onderzochten deze auteurs de relatie tussen het 

aantal uren dat televisie werd gekeken en zwaarlijvigheid 3 tot 4 jaar later. Er werd een 

marginaal significant effect teruggevonden wanneer gecontroleerd werd voor zwaarlijvigheid 

op het moment dat de hoeveelheid televisie kijken werd gemeten en socio-economische 

kenmerken van de familie. De teruggevonden effecten kunnen uitgaan van twee verschillende 

oorzaken. Ten eerste kan het voortkomen uit de inactieve aard van televisie kijken, maar 
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daarop wordt in deze scriptie niet ingegaan. De tweede reden - die wel onderwerp uitmaakt 

van deze scriptie - is de impact die voedingsreclame heeft. 

4. Bestaat er een causale link tussen voedingspromotie en 

voedingskennis, voedingspreferenties en gedrag van kinderen? 

4.1 Inleiding 

Kinderen worden elk jaar aan een grote hoeveelheid televisiereclame blootgesteld doordat ze 

veel tijd voor de televisie doorbrengen. Schattingen ramen dat Amerikaanse kinderen per jaar 

tussen de 25000 en 40000 reclamespots kunnen zien passeren op de televisie (Federal 

Communications Commission 2003, Kunkel 2001 in Moore 2004; Robinson et al 2001 in 

Strasburger 2001). Tegen de tijd dat ze de middelbare school verlaten, hebben ze mogelijks 

360000 televisieadvertenties gezien (Strasburger 1989 in American Academy of Pediatrics 

1995). Zoals eerder vermeld kunnen we uit de inhoudsanalyse afleiden dat een omvangrijk 

deel van de reclameblokken voedingsreclame omvat. Vervolgens is ongezonde voeding 

binnen deze voedingsreclame oververtegenwoordigd. Aangezien er steeds meer aanwijzingen 

zijn dat ongepaste voeding in aanzienlijke mate bijdraagt tot het ontstaan van ziektes zoals 

diabetes type 2 en uiteraard ook tot overgewicht en zwaarlijvigheid (Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie) dringt onderzoek over de effecten van voedingsreclame op kinderen 

zich op. In dit deel van deze scriptie wordt een overzicht gegeven van de invloeden die 

voedingsreclame heeft op de kennis die kinderen bezitten over voeding, op hun 

voedingspreferenties, op hun aankoopgerelateerde gedrag, op hun consumptiegedrag en op 

hun dieet. Dit deel werd in grote mate gebaseerd op het rapport 'Review of Research on the 

effects of Food Promotion to Children' opgesteld door het Centre for Social Marketing in 

opdracht van de Food Standards Agency in 2003.  

4.2 Beïnvloedt voedingsreclame de kennis omtrent voeding bij kinderen? 

Als eerste kan worden nagegaan of blootstelling aan voedingsreclame de kennis die kinderen 

hebben over voeding beïnvloed. 
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4.2.1 Overzicht studies 

Volgens Wiman & Newman (1989) die de relatie tussen de zelf gerapporteerde blootstelling 

aan televisiereclame en de kennis betreffende voeding bij kinderen van 8 tot 12 jaar oud 

nagaat, heeft de voedingsreclame wel degelijk een effect op de onderzochte variabele. De 

onderzochte hoofdvariabelen in deze cross-sectionele studie zijn 1) kennis over voeding en 2) 

begrip van voedingsfraseologie (bijvoorbeeld “If a commercial for Trix says “Trix tastes like 

fruit and looks like fruit too”, this means: a. if you eat Trix you don’t need to eat fruit, b. Trix 

is made of fruit, c. Trix has the colour and flavour that an apple or pear might have”). De 

onderzoekers komen tot de conclusie dat de hoeveelheid televisie dat er gekeken wordt op 

zaterdagmorgen (moment van de dag waarop de tv-programma’s hoofdzakelijk naar kinderen 

gericht zijn) negatief correleert met kennis over voeding en begrip van voedingsfraseologie 

bij de onderzochte leeftijdsgroep. Tussen televisie kijken in de namiddag op weekdagen en 

zowel kennis over voeding als begrip van voedingsfraseologie bestond er geen significante 

relatie en tussen ’s avonds televisie kijken op weekdagen (wanneer programma’s niet naar 

kinderen zijn gericht) en kennis bestaat er een positieve correlatie. 

 

Ook in de studie van Gracey et al (1996) werd een verband teruggevonden. Televisie kijken 

tijdens de week bleek negatief te correleren met de scores op de items die kennis over voeding 

maten. Kennis over voeding werd gemeten aan de hand van 8 items in een vragenlijst. Deze 

studie nam als maat voor kijkgedrag het aantal uren dat tv werd gekeken op weekdagen en 

tijdens weekends. Kinderen kijken vooral televisie in het weekend in de voormiddag en op 

weekdagen de uren na school. Reclame gericht naar kinderen is op deze momenten zwaar 

vertegenwoordigd. Deze momenten vormen bijgevolg een goede maat van potentiële 

blootstelling aan voedingsreclame. Daar men zich in deze studie niet specifiek op deze 

momenten richt, is de gebruikte maat om tot blootstelling aan voedingsreclame te komen een 

minder betrouwbare indicator dan bijvoorbeeld de maat gebruikt in de studie van Wiman & 

Newman (1989). 

 

Signorielli & Staples (1997) trachtten het aantal uren televisie kijken te benaderen door aan 

de kinderen die deelnamen aan de studie te vragen hoeveel uur televisie ze keken op een 

schooldag tussen de tijd dat ze thuiskwamen van school en het avondeten en tussen het 

avondeten en het moment dat ze gingen slapen. De som van beiden werd dan als gemiddeld 

aantal uren tv per dag genomen. Doordat de auteurs niet enkel verontrust waren door 

televisiereclame over ongezonde voeding, maar ook door karakters die op tv ongezonde 

voeding consumeren en snacken terwijl ze toch gezond en dun blijven, wordt een algemene 

maat voor televisie kijken gebruikt. Er wordt niet specifiek naar blootstelling aan 
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voedingsreclame gekeken. Concepties over voeding werden ondervraagd via een vragenlijst. 

Er werden de kinderen een aantal paren van voedingsproducten voorgelegd waarbij zij dan 

steeds het product moesten aanduiden waarvan ze dachten dat het gezonder was dan het 

andere. De antwoorden op de vragen werden gecombineerd tot een ‘healthy food index’. De 

scores op deze index lagen tussen 1 (gezonde antwoorden) en 2 (ongezonde antwoorden). 

Kinderen die verklaarden veel televisie te kijken, selecteerden vaker het ongezonde 

voedingsalternatief dan kinderen die minder vaak tv keken. Globaal kunnen we echter wel 

stellen dat kinderen weten welke producten gezond zijn. De gemiddelde score op de ‘healthy 

food index’ was 1.12. 

 

Goldberg et al vonden in twee studies uitgevoerd in 1978 het tegengestelde resultaat. Zij 

voerden twee experimenten uit waaruit ze concludeerden dat blootstelling van kinderen van 5 

en 6 jarige leeftijd aan reclame voor gesuikerde voeding geen effect heeft op de bekwaamheid 

van de kinderen om 36 voedingsitems correct te beoordelen als al dan niet ‘goed voor hen’ en 

gezond of ongezond.  

 

Atkin (1975) onderzocht wat de correlatie was tussen blootstelling aan reclame voor 

ontbijtgranen en snoepgoed (confectionery) en de overtuigingen omtrent de voedingswaarde 

van suiker bij studenten van de 4e tot 7e graad. Er werd geen enkele keer een relatie gevonden. 

 

In de experimentele studie van Galst (1980) werden kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar oud 

verdeeld in 5 experimentele groepen. Daarvan werden twee groepen blootgesteld aan reclame 

voor voeding met toegevoegde suikers en twee groepen aan reclame voor voeding zonder 

toegevoegde suikers en boodschappen van algemeen nut. In beide condities werd in één van 

de twee groepen tijdens de reclame toelichting gegeven door een volwassene over de 

voedingswaarde van de geadverteerde voeding. De vijfde groep was een controlegroep (geen 

blootstelling aan reclame). De studie vond dat kinderen blootgesteld aan reclame voor 

voeding met toegevoegde suiker én aan voedingsadvies van een volwassene betere percepties 

hadden over welke snacks gezond waren en welke teveel suiker bevatten dan kinderen uit 

gelijk welke andere groep. Het probleem bij deze studie is echter dat ze niet toelaat de 

verschillende invloeden van de voedingsreclame en het voedingsadvies van elkaar te scheiden 

waardoor de resultaten slechts van beperkte waarde zijn. 

4.2.2 Besluit 

Wat het effect van voedingsreclame op kennis over voeding betreft, worden gemengde 

resultaten bekomen. Het is bijgevolg moeilijk conclusies te trekken over het uiteindelijke 
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effect. De studies gebruiken ook verschillende maten van kennis over voeding en 

onderzoeken verschillende leeftijdsgroepen wat synthese van de studies bemoeilijkt. 

4.3 Beïnvloedt voedingsreclame de voedingspreferenties van kinderen? 

4.3.1 Overzicht studies 

Goldberg et al (1978a en 1978b studie1) voerden een experiment uit waarbij twee van de 

experimentele groepen werden blootgesteld aan reclame voor gesuikerde snacks en 

ontbijtproducten en twee groepen aan boodschappen van algemeen nut voor fruit, groenten en 

gezondere ontbijtproducten. Telkens betrof het bij één van deze twee groepen 4,5 minuten 

reclame en bij de andere 9 minuten om zo ook het effect van het niveau van blootstelling te 

analyseren. De 5-6 jaar oude kinderen werden uitgenodigd om telkens (en dit zes maal) drie 

van zes voedingsproducten aan te duiden op een bord die hun voorkeur genoten. Tussen de 

zes voedingsproducten waren zowel gezondere producten met een hogere voedingswaarde 

aanwezig als ongezondere producten met een lagere voedingswaarde. Kinderen blootgesteld 

aan commercials voor gesuikerde voeding selecteerden significant meer gesuikerde voeding 

dan kinderen blootgesteld aan boodschappen van algemeen nut en dan kinderen uit de 

controlegroep (geen reclame). Kinderen uit de experimentele groep blootgesteld aan de 

boodschappen van algemeen nut duidden minder gesuikerde items aan dan de kinderen uit de 

controlegroep, maar dit verschil was niet significant. Wat betreft het niveau van blootstelling 

werd er geen significant effect gevonden op het aantal geselecteerde gesuikerde 

voedingsproducten. 

 

In hetzelfde jaar werd door Goldberg et al een tweede gelijkaardige studie ondernomen. 

Voedingspreferenties werden dit keer gemeten na blootstelling aan een programma dat 

kinderen probeert duidelijk te maken dat het eten van gezonde voeding negatieve uitkomsten 

zoals een bezoek aan de tandarts kan vermijden. Kinderen kregen dit programma alleen te 

zien, samen met reclame voor gesuikerde voeding of met boodschappen van algemeen nut 

voor gezonde voeding. Er was ook nog een vierde groep die geen programma en geen reclame 

te zien kreeg. Kinderen die het programma én advertenties voor gesuikerde voeding te zien 

kregen prefereerden een groter aantal gesuikerde producten dan kinderen die het programma 

zagen zonder deze advertenties of samen met boodschappen van algemeen nut, maar de 

verschillen waren niet significant. Het programma slaagde er globaal gezien wel in ervoor te 

zorgen dat er minder gesuikerde voeding geprefereerd werd, want in gelijk welke situatie 

waar het programma werd getoond, werd minder gesuikerde voeding geselecteerd dan in de 

controlegroep. 
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Stoneman & Brody (1981) meten het effect dat de blootstelling aan reclame voor zoute 

snacks heeft op de voedingspreferenties van 5 tot 6 jaar oude kinderen. Aan alle respondenten 

werden na de blootstelling tien dia’s getoond waarop steeds een zoute snack stond en een 

ander voedingsproduct. Op elke dia dienden ze nu aan te tonen welk product hun voorkeur 

genoot. Er werd eveneens nagegaan of de aanwezigheid van een kind van dezelfde leeftijd dat 

ofwel telkens de zoute snack koos of telkens het andere voedingsproduct de preferenties 

beïnvloedde. De conclusie was dat de kinderen blootgesteld aan de reclame meer zoute snacks 

prefereerden dan degene in de controlegroep die geen reclame te zien kregen. Dit effect werd 

versterkt bij aanwezigheid van een leeftijdsgenoot die telkens de zoute snack aanduidde en 

werd afgezwakt wanneer deze leeftijdsgenoot telkens het andere product aanduidde. 

 

In het experiment van Kaufman & Sandmand (1983) werden 1108 kinderen van 5 tot 10 

jaar oud willekeurig verdeeld over vier experimentele groepen. Ze werden ofwel onderworpen 

aan reclame voor gesuikerde voeding, gesuikerde voeding plus reclame met een tegengestelde 

boodschap dus pro gezonde voeding (counter-adverts), gesuikerde voeding plus 

boodschappen dat het product ongezond was (disclaimers) of alleen counter-adverts. 

Respondenten kregen de opdracht een test over hun voedingspreferenties in te vullen drie 

dagen voor de experimentele stimuli en opnieuw onmiddellijk erna. Er werd met andere 

woorden een pre-test en een post-test uitgevoerd. De pre-test spoorde initiële verschillen in 

preferenties tussen de groepen op (vóór blootstelling aan de experimentele conditie) waar dan 

in het verdere onderzoek voor gecorrigeerd kon worden. Kinderen blootgesteld aan de 

reclame voor alleen gesuikerde voeding maakten bij de post-test ongezondere voedingskeuzes 

dan kinderen uit de andere experimentele groepen. De respondenten uit de groep die de 

counter-adverts te zien kregen (al dan niet samen met reclame voor gesuikerde voeding) 

maakten de gezondste voedingskeuzes. Kinderen blootgesteld aan de gesuikerde advertenties 

plus disclaimers lagen tussen deze twee groepen in. 

 

Zoals in het vorige deel beschreven, onderzochten Signorielli & staples (1997) de relatie 

tussen televisie kijken en opvattingen over welke voedingsproducten ongezond zijn. In 

dezelfde studie testten ze eveneens de hypothese: “Er bestaat een positieve relatie tussen 

televisie kijken en het uitdrukken van preferenties voor ongezonde voedingsproducten”. Deze 

preferenties werden gemeten door de kinderen paren van voedingsproducten voor te leggen en 

hen te vragen welk van de twee ze zouden eten indien ze één van de twee moesten kiezen. De 

antwoorden werden dit keer in een ‘eating index’ samengevat waarbij de scores ook tussen 1 

(gezonde antwoorden) en 2 (ongezonde antwoorden) lagen. De hypothese werd na onderzoek 

van een steekproef van 427 studenten uit de 4e en 5e graad bevestigd.  
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Terwijl de gemiddelde score op de ‘healthy food index1’ 1.12 was, is deze op de ‘eating 

index’ 1.61. Kinderen weten dus wel degelijk welke voedingsproducten gezond zijn, maar 

blijken toch aan te geven dat ze eerder de ongezonde producten prefereren. 

 

Borzekowski & Robinson (2001) gingen na of voedingsreclame er voor zorgt dat kinderen 

een geadverteerd merk verkiezen boven een niet-geadverteerd merk binnen dezelfde 

productcategorie. Kinderen kregen kinderprogramma’s met of zonder reclamespotjes te zien. 

Twee van de acht voedingsreclames werden tweemaal getoond om het effect van herhaalde 

blootstelling na te gaan. Na het zien van de video kregen de respondenten negen paar 

(waarvan acht voedingsparen) van gekleurde foto’s voorgelegd waarvan de ene steeds het 

geadverteerde merk afbeeldde en de andere een gelijkaardig product van hetzelfde type en 

met een gelijkaardige verpakking. De respondenten uitten hun voorkeur door te wijzen naar 

de foto die ze prefereerden. Voor de voedingsproducten waren de kinderen die de video met 

reclamecommercials zagen meer geneigd het geadverteerde merk te selecteren in zeven van 

de acht gevallen. Het grootste verschil tussen de experimentele groep en de controlegroep was 

te zien voor de producten die tweemaal werden getoond op de video wat betekent dat niveau 

van blootstelling het effect versterkt. 

 

Heslop & Ryans (1980) gebruikten in hun willekeurig gecontroleerd experiment drie 

verschillende versies van een ontbijtgranenadvertentie die ofwel geen, een beetje of veel 

nadruk legden op een gratis geschenkje. De helft van de respondenten uit elke groep zag de 

televisiecommercial één keer en de andere helft drie keer. Na de blootstelling werd aan de 

kinderen en hun moeders (die de commercials niet hadden gezien) gevraagd één van drie 

merken (waarvan één geadverteerd was) te kiezen. Het was waarschijnlijker dat kinderen die 

eender welke ontbijtgranencommercial hadden gezien, een preferentie hadden voor het 

geadverteerde merk dan kinderen uit de controlegroep (die een boodschap van algemeen nut 

te zien kregen). De mate van nadruk op het gratis geschenk en de frequentie van blootstelling 

hadden geen significante impact op de preferenties. 

 

Gorn & Goldberg (1980) namen in hun steekproef enkel jongens op van 8 tot 10 jaar oud. Ze 

werden willekeurig verdeeld over zes groepen, waarvan vijf experimentele groepen en één 

controlegroep. De jongens in de experimentele groepen werden ofwel onderworpen aan één 

commercial voor een specifiek merk van roomijs, drie of vijf herhalingen van dezelfde 

commercial voor hetzelfde merk roomijs of drie of vijf verschillende commercials voor 

hetzelfde merk roomijs. De auteurs onderzochten de impact op de voorkeur voor roomijs ten 

                                                      
1 Maat voor kennis over voeding (supra) 

 17



opzichte van andere snacks zoals chocolade alsook op de voorkeur voor het geadverteerde 

merk ten opzichte van andere merken roomijs. Er waren geen significante verschillen tussen 

de groepen met betrekking tot de eerste keuze voor een snack, maar kinderen blootgesteld aan 

vijf verschillende commercials kozen significant meer roomijs als hun tweede keuze. Op 

merkpreferentie voor het geadverteerde merk bleek elke experimentele conditie een effect te 

hebben. Degenen die drie verschillende reclames zagen, prefereerden significant meer het 

merk uit de reclame dan degenen die slechts één commercial zagen. De andere groepen lagen 

hier tussenin en verschilden niet significant van elkaar. 

4.3.2 Besluit 

Er blijken verschillende studies beschikbaar te zijn die het bestaan van een effect van 

voedingspromotie op de voedingspreferenties van kinderen ondersteunt. In de literatuur zijn 

evenzeer enkele studies terug te vinden die deze impact niet terugvinden, maar omdat deze in 

de regel een lage kwaliteit hebben en bijgevolg de resultaten dan ook slechts een beperkte 

waarde hebben, zijn deze in deze scriptie niet opgenomen. Het grootste aandeel van de studies 

en tevens degene die op de meest kwalitatieve manier werden uitgevoerd, wijzen allemaal op 

de aanwezigheid van een effect waaruit we vrijwel met zekerheid kunnen besluiten dat er 

effectief een invloed uitgaat op de preferenties. Uit de besproken studies zien we dat dit effect 

zowel bestaat op het niveau van merken als van productcategorieën. Over het effect van de 

frequentie van blootstelling werden geen éénduidige conclusies bekomen. 

4.4 Beïnvloedt voedingsreclame het aankoopgedrag en het 

aankoopgerelateerde gedrag van kinderen? 

4.4.1 Overzicht studies 

Om aan te vangen, bekijken we een aantal studies die de mate meten waarmee kinderen het 

aankoopgedrag van de ouders proberen te beïnvloeden.  

 

Met betrekking hiertoe onderzochten Stoneman & Brody (1982) de impact van 

voedingsreclame voor kinderen op het aankoopgerelateerde gedrag van kinderen en het 

aankoopgedrag voor voeding van de moeders. Ofwel kregen de kinderen de experimentele 

video (met reclame voor onder andere snoeprepen) te zien ofwel een controlevideo (zonder 

reclame). Al de moeders bekeken de controlevideo. Nadien werden de – moeder en kind - 

koppels uitgenodigd om inkopen te doen in een kleine winkel. Het gedrag van moeder en kind 

werd tijdens deze inkopen geobserveerd. Kinderen uit de experimentele groep ondernamen 
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het meeste pogingen om, zowel de aankopen van de moeder in het algemeen als de aankopen 

van specifieke producten die tijdens de reclame op de video te zien waren, te beïnvloeden. 

Tussen de twee groepen kinderen bestonden geen verschillen in het aantal uren tv ze keken 

per week en beide groepen besteedden ook evenveel aandacht aan de video die ze te zien 

kregen. 

 

Een tweede onderzoek is een combinatie van een niet-willekeurig experiment en een 

observationele studie uitgevoerd door Galst & White in 1976 bij 41 kinderen van 3 tot 11 

jaar oud en hun moeders. Er werd een video met kinderprogramma’s en reclamespotjes 

getoond. Opdat de video zou blijven doorlopen dienden de kinderen om de vier seconden op 

een knop te duwen. De studie bestond uit 3 delen. Ten eerste werd de inspanning van de 

kinderen gemeten om naar het programma en de reclamespotjes te kunnen blijven kijken. Het 

niveau van inspanning werd zowel algemeen gemeten om naar de televisie te blijven kijken 

alsook afzonderlijk de inspanningen geleverd om naar het programma respectievelijk naar de 

reclame te blijven kijken. In het tweede deel van de studie werden de interacties tussen 

moeder en kind tijdens het winkelen geobserveerd. Pogingen van de kinderen om de 

aankopen van de moeder te beïnvloeden door naar een product te vragen, er naar te wijzen, 

het in het mandje of karretje te leggen of ernaar te grijpen werden geregistreerd. Tenslotte 

werd korte tijd na de observatie aan de moeder verzocht een korte vragenlijst in te vullen over 

het kijkgedrag van de kinderen thuis. Galst & White vonden dat kinderen gemiddeld 15 

pogingen doen om de aankopen van de moeder te beïnvloeden per bezoek aan de supermarkt 

wat gelijk is aan één per twee minuten doorgebracht in de supermarkt. De meest verzochte 

producten waren ontbijtgranen, suikers en snoepgoed (confectionery). Vijfenveertig procent 

van de verzoeken werden door de moeder ook ingewilligd. Volgens deze onderzoekers 

ondernemen de kinderen naarmate ze meer moeite doen om de globale video te laten 

doorlopen en naarmate ze meer moeite doen om de reclamespotjes te kunnen zien in 

vergelijking met het programma frequenter pogingen om druk uit te oefenen op de aankopen 

van de moeder. Uit de resultaten volgde ook dat oudere kinderen meer beïnvloedingspogingen 

ondernamen dan jongere kinderen. Tenslotte concludeerden ze dat het aantal 

beïnvloedingspogingen positief en significant correleert met het totale aantal uren dat het kind 

per week naar commerciële televisie kijkt, maar niet met het aantal uren dat naar niet-

commerciële televisie wordt gekeken. 

 

Reeves & Atkin (1979) stelden de respondenten niet bloot aan een video zoals in de vorige 

twee studies gebeurde, maar maten blootstelling aan reclame door aan de kinderen te vragen 

hoeveel televisie ze keken op de zaterdagochtend voor de trip naar de supermarkt (indien de 

observatie op zaterdagnamiddag plaatsvond wat bij ongeveer de helft van de respondenten het 
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geval was) en hoeveel tv ze in het algemeen keken op zaterdagmorgen. Er bleek geen relatie 

te bestaan tussen het feit dat een kind verklaarde tv gekeken te hebben op de zaterdagmorgen 

voor de uitstap naar de supermarkt en de waarschijnlijkheid dat het kind een product zou 

verzoeken of eisen tijdens het winkelbezoek. Er bestond echter wel een significante relatie 

tussen het aantal uren dat op die zaterdagochtend tv werd gekeken en de frequentie van 

verzoeken en eisen. Met andere woorden kinderen die op zaterdagochtend voor het bezoek 

aan de supermarkt langer tv keken, verzochten of eisten meer producten in de winkel dan 

kinderen die minder lang tv keken. Wat de andere metingen voor blootstelling aan televisie 

betreft, vond men geen significant effect op de frequentie van verzoeken, hoewel kinderen die 

meer televisie keken wel de neiging hadden meer verzoeken te stellen. 

Binnen deze studie werden aankoopinteracties gaande over ontbijtgranen en koekjes, snoep en 

cake in 58% van de gevallen gestart door de kinderen. Deze verzoeken werden voor 55% door 

de moeders ingewilligd en slechts voor 21% geweigerd. In 11% van de verzoeken deed de 

moeder een suggestie voor een alternatief product en in de rest van de gevallen werd het 

verzoek gewoon genegeerd. Uit een vragenlijst die de moeders invulden bleek verder dat ze 

geloofden dat reclame voor ontbijtgranen en snoepgoed (confectionery) een sterke (50%) of 

een gematigde (46%) impact hadden op hun kinderen. Volgens 64% van de moeders keken 

hun kinderen aandachtig naar reclame op tv op zaterdagmorgen.  

 

In elk van deze drie studies wordt het gedrag van de kinderen om het aankoopgedrag van de 

ouders te beïnvloeden geobserveerd in een (min of meer) natuurlijke situatie namelijk tijdens 

het winkelen in een supermarkt. Naast deze studies werden ook onderzoeken uitgevoerd die 

geen beroep doen op observatie van het eigenlijke gedrag, maar hun gegevens halen uit 

verklaringen van de respondenten zelf. In één van de onderzoeken zijn dit de kinderen zelf en 

in het andere zijn dit de moeders. Uiteraard zullen data bekomen via rapportering van 

respondenten doorgaans minder betrouwbaar zijn dan data bekomen uit observatie in een 

natuurlijke omgeving. 

 

Bij Atkin (1975) werden om de blootstelling aan reclame te meten twee indexen gecreëerd 

namelijk een ‘ontbijtgranenreclame blootstellingindex’ (‘cereal advertising exposure index’) 

en een ‘snoepreclame blootstellingindex’ (‘candy exposure index’). Deze werden berekend 

door het gerapporteerde aantal uren dat tv wordt gekeken op zaterdagvoormiddag te 

vermenigvuldigen met de gerapporteerde aandacht die wordt besteed aan reclames voor deze 

producten. De eerste index was matig gecorreleerd met de frequentie van verzoeken tot 

aankopen van ontbijtgranen. Zevenentwintig procent van de respondenten die zwaar werden 

blootgesteld aan reclame voor ontbijtgranen verzochten hun moeder vaak om ontbijtgranen te 

kopen ten opzichte van slechts 12% bij de respondenten met lichte blootstelling. Dit wil dus 
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zeggen dat kinderen die rapporteerden veel televisie te kijken op zaterdagochtend, vaker 

ontbijtgranen verzochten dan kinderen die rapporteerden minder tv te kijken op 

zaterdagochtend. 

 

Taras et al (1989) gebruikten als maat voor kijkgedrag van de kinderen verklaringen van de 

moeders over het aantal uren dat hun kinderen tv keken tijdens en tussen maaltijden door op 

een typische weekdag, zaterdag en zondag. Voor gegevens over de verzoeken van de kinderen 

om een product te kopen, baseerden de auteurs zich eveneens op rapportering van de moeders. 

Er werd hen namelijk gevraagd een lijst op te maken van voedingsproducten die hun kinderen 

hen in de voorbije zes maanden gevraagd hadden te kopen en vervolgens aan te duiden welke 

ze ook daadwerkelijk gekocht hadden. Het grootste aandeel van verzochte producten bestond 

uit voeding met een hoog suikergehalte (66%), gevolgd door producten met een hoog 

vetgehalte (36%), hoog zoutgehalte (19%) en uiteindelijk producten met laag suiker-, vet- en 

zoutgehalte (slechts 7%). De verdeling van de aangekochte producten (als gevolg van een 

verzoek van een kind) volgt dezelfde tendens. Producten met hoog suiker-, vet en zoutgehalte 

nemen respectievelijk 58%, 34% en 22% van deze aankopen voor hun rekening. De laatste 

categorie bedraagt slechts 11% van de aankopen. Tussen de hoeveelheid televisie kijken en 

het aantal voedingsproducten dat aan de moeder gevraagd werd en het aantal 

voedingsproducten dat bijgevolg gekocht werd, werden significante positieve correlaties 

teruggevonden. Deze resultaten moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en 

zijn slechts van geringe waarde daar men zich baseert op rapportering van de moeders als 

maat voor kijkgedrag en aankoopverzoekjes wat uiteraard niet altijd tot een goede benadering 

leidt van de realiteit. 

 

Goldberg (1990) voerde een natuurlijk quasi-experiment uit om de invloed die uitgaat van 

televisiereclame voor voeding op het aankoopgedrag na te gaan. Als afhankelijke variabele 

kiest hij daarvoor de omvang van de aankopen van ontbijtgranen van de gezinnen (gemeten 

aan de hand van aantal merken van ontbijtgranen aanwezig in de keukenkasten). Zijn 

respondenten haalt hij in Montreal waar hij zowel Engels sprekende als Frans sprekende 

kinderen terugvindt. De Engels sprekende kinderen keken voornamelijk naar Amerikaanse 

commerciële televisie en de Frans sprekende kinderen naar televisie uit Quebec waarop sinds 

1980 naar kinderen gerichte reclame verboden was. Deze ban op reclame bood hem de 

mogelijkheid om het effect van reclame in een natuurlijke omgeving te onderzoeken omdat de 

Franstalige kinderen nauwelijks (of in elk geval in veel mindere mate dan de Engelstalige 

kinderen) aan reclame blootgesteld werden (ze keken significant minder naar Amerikaanse 

commerciële televisie dan Engelstalige kinderen). Op gebied van socio-economische 

kenmerken en aantal uren televisie kijken verschilden de Franstalige en Engelstalige kinderen 
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niet van elkaar. Het resultaat was dat Engelstalige kinderen rapporteerden significant meer 

ontbijtgranen in huis te hebben dan Franstalige kinderen. Binnen beide taalgroepen bleek ook 

dat bij kinderen die veel naar Amerikaanse televisie keken meer ontbijtgranen in de kast 

stonden dan bij kinderen die matig of weinig naar de Amerikaanse zenders keken. Het 

gebruikmaken van zelf-gerapporteerd kijkgedrag als maat voor blootstelling aan reclame en 

getuigenissen van de kinderen over welke ontbijtgranen ze thuis hebben, zijn zwakke punten 

in deze anders goede en kwalitatieve studie. 

4.4.2 Besluit 

Al de studies inzake deze materie ondersteunen het vermoeden dat voedingspromotie het 

aankoop- en aankoopgerelateerd gedrag beïnvloedt. Er werd steeds een significant effect of 

een significante associatie gevonden tussen voedingsreclame en aankoopgerelateerd gedrag. 

4.5 Beïnvloedt voedingsreclame het consumptiegedrag van kinderen? 

4.5.1 Overzicht studies 

Gorn & Goldberg (1982) onderzochten gedurende twee weken op een zomerkamp of 

blootstelling aan reclame een invloed heeft op de keuze van de namiddagsnack van de 

kinderen. Gedurende de twee weken van het kamp werd elke dag een video getoond waarin 

bij de eerste groep reclame voor snoep, bij de tweede groep reclame voor fruit, bij de derde 

groep boodschappen van algemeen nut en bij de laatste geen reclame was ingebed. 

Onmiddellijk na het bekijken van de video mochten de kinderen hun namiddagsnack kiezen 

van een tafel. Als drankje konden ze kiezen tussen sinaasappelsap en ‘Kool Aid’, een 

gesuikerde frisdrank, en als snack waren twee stukken fruit en twee snoeprepen beschikbaar 

waaruit ze twee dingen mochten kiezen. De keuze gebeurde individueel om te vermijden dat 

de kinderen zich zouden laten beïnvloeden door vriendjes of vriendinnetjes. Zowel op de 

keuze van het drankje als de snack werd een effect teruggevonden . Kinderen blootgesteld aan 

reclame voor fruit (waaronder reclame voor sinaasappelsap) selecteerden het vaakste 

sinaasappelsap terwijl kinderen blootgesteld aan snoepreclame (waaronder reclame voor 

‘Kool Aid’) het minste sinaasappelsap kozen. De twee andere groepen vielen hier tussenin en 

verschilden niet significant van de groep blootgesteld aan reclame voor snoep. Ook aten 

kinderen uit de ‘snoepreclame groep’ significant minder fruit als snack dan kinderen uit de 

andere drie groepen die niet significant van elkaar verschilden. Deze studie krijgt meerwaarde 

doordat de kampleiders akkoord gingen om de kinderen buiten de namiddagsnack geen fruit 

en snoep aan te bieden en buiten de video voor het experiment ook geen televisie te laten 
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kijken. Er wordt ook gemeten in een ‘real-life’ situatie wat tot meer natuurlijke metingen leidt 

dan degene die bekomen worden in een experimenteel laboratorium. De kracht van de studie 

wordt daarenboven bereikt doordat er blootstelling plaatsvindt op veertien opeenvolgende 

dagen waarbij de metingen gebaseerd zijn op de laatste zeven dagen. Op die manier kan een 

behandelingseffect worden opgebouwd. 

 

Galst (1980) voerde een zes weken durend experiment uit met een steekproef van 65 kinderen 

tussen 3 en 7 jaar oud. Tijdens de eerste twee weken mochten de kinderen dagelijks een snack 

uitkiezen van een tafel. De vier daaropvolgende weken werden de respondenten eerst aan één 

van de experimentele condities blootgesteld. Deze waren zoals reeds eerder vermeld reclame 

voor gesuikerde voeding met of zonder commentaar van een volwassene of reclame voor 

voeding zonder toegevoegde suiker plus boodschappen van algemeen nut eveneens met of 

zonder commentaar van een volwassen persoon. De controlegroep bleef zoals tijdens de eerste 

twee weken gewoon een snack kiezen van de tafel. Kinderen in deze controlegroep 

selecteerden significant meer gesuikerde snacks dan kinderen uit drie experimentele groepen 

namelijk deze blootgesteld aan reclame voor gesuikerde voeding met en zonder commentaar 

van een volwassen persoon en deze blootgesteld aan reclame voor niet-gesuikerde voeding 

plus boodschappen van algemeen nut met toelichting van een volwassene. Respondenten uit 

condities ‘reclame voor gesuikerde voeding met en zonder commentaar van een volwassen 

persoon’ en ‘reclame voor niet-gesuikerde voeding plus boodschappen van algemeen nut 

zonder toelichting van een volwassene’ kozen significant meer gesuikerde snacks tijdens de 

interventieperiode dan kinderen in de conditie ‘reclame voor niet-gesuikerde voeding plus 

boodschappen van algemeen nut met toelichting van een volwassene. Zoals het geval was bij 

het zoeken naar het effect op kennis over voeding kunnen ook hier weer de effecten van de 

reclame en de commentaar van de volwassene niet van elkaar gesplitst worden waardoor we 

uit deze studie eigenlijk niet echt conclusies kunnen trekken. Daarenboven werden de snacks 

in groep gekozen wat de resultaten ook kan vertekenen daar de keuzes van de kinderen door 

elkaar kunnen beïnvloed zijn. 

 

Peterson et al (1984) lieten kinderen eten van een schaal vol voeding met hoge en lage 

voedingswaarde en dit vóór en na blootstelling aan een experimentele stimulus. De 

experimentele stimulus hield een combinatie in van reclame voor voeding met hoge 

voedingswaarde, boodschappen van algemeen nut en televisieprogramma’s over voeding. Na 

tien dagen blootstelling hadden de kinderen uit de experimentele groep de neiging om meer 

voeding met hoge voedingswaarde te consumeren dan kinderen uit de controlegroep. De 

verschillen waren echter niet significant. Het was ook niet mogelijk om de effecten van de 

voedingsadvertenties, de boodschappen van algemeen nut en het televisieprogramma over 
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voeding van elkaar te scheiden waardoor we moeilijk conclusies kunnen trekken over het 

effect van voedingsreclame. 

 

Een recente studie van Halford et al (2004) deelde zijn respondenten op in drie groepen 

naargelang hun gewicht. De drie gevormde groepen waren samengesteld uit kinderen met 

normaal gewicht, kinderen met overgewicht of zwaarlijvige kinderen. Deze studie onderzoekt 

onder andere of kinderen vaker reclame voor voeding herkennen dan reclame voor niet-

voeding en of er bij het herkennen van voedingsreclame een verschil bestaat tussen de 

verschillende groepen van kinderen. Herkenning werd gemeten aan de hand van identificatie 

van het product uit een lijst van 16 producten die al dan niet getoond waren in de advertenties. 

Er wordt eveneens uitgezocht of kinderen met overgewicht en zwaarlijvige kinderen 

ontvankelijker zijn voor voedingsreclame dan kinderen met een normaal gewicht. Tenslotte 

werd ook de impact onderzocht van recente blootstelling aan reclame op inname van voeding 

en op de keuze tussen verschillende voedingsproducten. De kinderen kregen een tekenfilm te 

zien met reclame voor voeding of reclame voor niet-voeding. De meting gebeurde op twee 

verschillende momenten. Op het eerste moment kreeg de ene helft de voedingsreclames te 

zien en twee weken later de andere helft. Na beide sessies mochten ze van vier verschillende 

voedingsproducten eten en werd de consumptie gemeten. 

Kinderen met overgewicht en zwaarlijvige kinderen herkenden significant meer 

voedingsreclames dan de magere kinderen (niet het geval voor reclame over niet-voeding) en 

consumeerden globaal gezien ook meer snacks zowel bij voedingsreclame als bij reclame 

over niet-voeding. De capaciteit om voedingsreclames te herkennen correleerde significant 

met de hoeveelheid voeding die gegeten werd na de blootstelling en dit voor alle drie de 

groepen. Na blootstelling aan voedingsreclame steeg de consumptie van aangeboden voeding 

met uitzondering van een pikante snack met weinig vet. De blootstelling aan de 

voedingsreclame versterkte eigenlijk de al bestaande keuzepatronen voor voeding. 

Samengevat kunnen we dus stellen dat voedingsreclame 1) een effect kan hebben op 

eetgedrag, 2) de energie-inname van een aantal voedingsproducten kan verhogen en 3) de 

reeds bestaande ongezonde voedingskeuzes versterkt. 

4.5.2 Besluit 

Deze onderzoeken maten consumptie op twee verschillende manieren. Ofwel werd 

consumptie vastgesteld op één bepaald moment zoals bij Peterson et al en Halford et al waar 

de kinderen op verschillende momenten werden uitgenodigd om van een schaal vol 

voedingsproducten te eten. De andere manier waarop consumptie werd gemeten was op korte 

termijn. Dit was het geval bij Gorn & Goldberg en bij Galst waar de consumptie dagelijks 

 24



gedurende enkele weken werd opgemeten. Het verschil tussen de studies in dit deel en de 

studies die effecten op de voedingspreferenties van kinderen nagaan is dat hier de kinderen 

producten selecteren om ze dan ook effectief te consumeren in plaats van op foto’s, dia’s of 

een vragenlijst enkel hun voorkeur aan te duiden. Wanneer we nu een conclusie willen 

trekken over de hier behandelde onderzoeksvraag merken we op dat het bewijs overhelt in de 

richting van het bestaan van een invloed van voedingsreclame op de consumptie. Drie van de 

hier behandelde studies (2 experimenten en 1 cross-sectionele studie) vonden een (kleine) 

impact. Uit de andere studies (Galst 1980 en Peterson et al 1984) konden geen conclusies 

worden getrokken.  

4.6 Beïnvloedt voedingsreclame het voedingspatroon van kinderen? 

4.6.1 Overzicht studies 

Bolton (1983) probeert inzicht te verwerven in de invloed van voedingspromotie op de 

voedingsgewoontes van kinderen van 2 tot 11 jaar. Hij gaat ook na hoe groot deze invloed is 

relatief ten opzichte van andere variabelen die consumptiepatronen beïnvloeden, maar daarop 

wordt verder in dit werk ingegaan. Om tot een maat van blootstelling aan reclame te komen 

vroeg de auteur de kinderen een dagboek bij te houden gedurende een bepaalde periode over 

welke programma’s ze bekeken op tv. Hij keek dan welke reclames tijdens deze programma’s 

werden uitgezonden om zo een benadering te krijgen van de tv reclames die door de 

respondenten zouden kunnen gezien zijn. Ook gegevens over consumptie werden via 

dagboeken verworven. Hij analyseerde deze data en kwam tot het inzicht dat blootstelling van 

kinderen aan voedingsreclame op televisie hun dieet op drie manieren beïnvloedt. Ten eerste 

verhoogt deze blootstelling het aantal snacks dat een kind consumeert. Deze invloed is niet 

groot (slechts 2% van de variantie wordt hierdoor verklaard), maar wel significant. Volgens 

het model zou een additionele blootstelling aan voedingsreclame van 25 minuten per week tot 

gevolg hebben dat het kind één snack meer zou consumeren per week. Ten tweede volgt uit 

het feit dat er meer snacks worden gegeten dat de inname van calorieën door kinderen met 

ongeveer 1,4% verhoogt. De voedingsefficiëntie (nutrient efficiency index werd hiervoor 
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berekend)2 daalt in dezelfde mate, want in de studie wordt ervan uitgegaan dat kinderen 

vooral snacks eten die een lage voedingswaarde hebben en veel calorieën bevatten. 

Blootstelling aan voedingscommercials had geen direct significant effect op de inname van 

calorieën. Ten derde daalt de voedingsefficiëntie ook direct bovenop de indirecte daling door 

meer te snacken. Het model geeft aan dat een additionele blootstelling aan voedingsreclame 

van 25 minuten per week de voedingsefficiëntie van een kind ongeveer met 6% zou doen 

dalen. Kinderen consumeren meer voeding met lage voedingswaarde en veel calorieën in 

plaats van voeding met evenveel calorieën, maar meer voedingswaarde waardoor de 

voedingsefficiëntie daalt. 

 

Een recentere studie van Coon et al (2001) zocht naar de relaties tussen televisie kijken 

tijdens de maaltijden en consumptie van bepaalde voedingsgroepen en voedingsproducten. De 

maat voor blootstelling volgde uit rapportering van de ouders van de kinderen over het al dan 

niet aanstaan van de televisie tijdens het ontbijt, de naschoolse snack en het avondmaal. 

Gegevens over wat de kinderen aten werden verzameld aan de hand van drie interviews met 

de kinderen zelf waarin ze moesten aangeven wat ze de voorbije 24 uren hadden gegeten. 

Deze gegevens werden dan via de ‘Minnesota Nutrient Data Base’3 vertaald in gemiddelde 

dagelijkse consumptie van bepaalde voedingsbestanddelen. Vijftien voedingsgroepen werden 

geconstrueerd waarvan er acht verder werden samengevoegd in drie voedingsgroepen 

gebaseerd op het voornaamste voedingsbestanddeel. De eerste groep bevat fruit, groenten en 

sappen (hoge voedingswaarde), de tweede groep vlees, gevogelte en eieren (bevatten veel 

proteïnen) en de derde groep pizza, zoute snacks en frisdranken (lage voedingswaarde). 

Kinderen uit gezinnen waar de televisie aanstaat tijdens twee of meer maaltijden per dag 

halen gemiddeld 6% meer van hun totale dagelijkse energie inname uit vlees, 5% meer uit 

pizza, zoute snacks en frisdranken en bijna 5% minder uit fruit, groenten en sappen dan 

kinderen uit gezinnen waar de tv maar tijdens één of geen enkele maaltijd aanstaat. Kinderen 

uit de eerste groep consumeren ook twee keer zoveel cafeïne als kinderen uit de tweede groep. 

De studie vermeldt niets over het deel van de variantie dat verklaard wordt door televisie wat 

                                                      
2 “The Nutrient Efficiency index reflected the proportionality of nutrient requirements satisfied to 

energy (calorific) requirements satisfied, and was calculated by dividing the average % RDA 

(Recommended Daily Allowance)  intake over all nutrients by the average % RDA calorific intake. A 

value of less than one implies the consumption of foods with excessive calories in relation to nutrients, 

while a value greater than one implies the consumption of foods with excessive nutrient values in 

relation to calories.” 

3 “Een standaard programma dat de consumptie van voeding over de 3 dagen vertaalt in de gemiddelde 

dagelijkse consumptie van bepaalde voedingsbestanddelen  
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het moeilijk maakt de sterkte van de invloed van televisie ten opzichte van andere invloeden 

in te schatten (infra).  

Een bijzonder verschil tussen deze studie en vroegere studies die de relatie tussen aantal uren 

televisie kijken en verzoeken en consumptie van geadverteerde voeding terugvonden, is dat de 

studie van Coon et al stelt dat de associatie tussen televisie en geconsumeerde 

voedingsproducten door kinderen kan worden uitgebreid naar voedingsproducten die normaal 

niet worden geadverteerd zoals groenten en fruit.  

 

Gracey et al (1996) vragen de adolescenten in hun vragenlijst naar hun eetpatronen en naar 

hun voedingsinname. De voedingsinname wordt bevraagd aan de hand van een 

voedingsvariatie score (gemeten aan de hand van 30 items) waaruit dan een vet score wordt 

afgeleid. Als maat voor kijkgedrag gebruikten ze het gerapporteerde aantal uren dat televisie 

werd gekeken op weekdagen en in weekends (supra). Uit het onderzoek blijkt dat tv kijken 

tijdens de week niet significant gecorreleerd is met voedingsinname en met de vet score. Ook 

het BMI is hiermee niet significant gecorreleerd. Televisie kijken tijdens het weekend is 

eveneens niet significant geassocieerd met voedingsinname, maar wel met de vetscore. De 

associatie tussen televisie kijken tijdens het weekend en de vetscore benadert wel maar net de 

significantie. 

 

Woodward et al (1997) vroeg aan 2082 adolescenten van 12 tot 15 jaar oud hoe vaak ze een 

bepaald voedingsproduct consumeerden. Hij deed dit voor 22 producten die alle belangrijke 

voedingsgroepen vertegenwoordigden. De respondenten werd ook gevraagd aan te geven 

hoeveel uren ze gemiddeld per dag naar commerciële televisie keken. De auteurs erkennen 

zelf dat verder onderzoek nodig is met een meer gedetailleerde maat voor kijkgedrag. De 

resultaten toonden aan dat voor 18 van de 22 producten er een significante lineaire relatie 

bestond tussen het aantal uren dat tv werd gekeken en de frequentie van consumptie van het 

product. Globaal gezien wordt veel tv kijken geassocieerd met minder gezonde 

voedingskeuzes. Er worden bijvoorbeeld minder groenten en fruit en meer voedingsproducten 

met veel vet en suiker geconsumeerd. Uit de resultaten kan spijtig genoeg niet worden 

afgeleid of de effecten veroorzaakt zijn door reclame. Er blijkt wel dat het niet waarschijnlijk 

is dat reclame de énige verklarende variabele is. Om deze resultaten te verifiëren is verder 

onderzoek nodig, maar één conclusie die reeds kan getrokken worden is dat tieners die meer 

televisie kijken een slechter dieet hebben. 

 

Atkin (1975) mat blootstelling aan reclame voor ontbijtgranen en snoepgoed (confectionery) 

door twee indexen te berekenen namelijk een ‘ontbijtgranenreclame blootstellingindex’ 

(‘cereal advertising exposure index’) en een ‘snoepreclame blootstellingindex’ (‘candy 
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exposure index’) (supra). Uit de resultaten van deze studie volgt dat blootstelling aan reclame 

voor ontbijtgranen correleert met de consumptie van acht merken ontbijtgranen waarvoor veel 

reclame bestaat (consumptie wordt door de respondenten zelf aangegeven). Er bestaat ook een 

- al is het een zwakkere - correlatie tussen blootstelling aan reclame voor ontbijtgranen en vijf 

merken van ontbijtgranen waarvoor niet zo vaak reclame te zien is, dus de ganse 

productcategorie profiteert van de reclame voor specifieke merken. Blootstelling aan reclame 

voor ontbijtgranen is niet enkel direct gecorreleerd met consumptie, maar ook via indirecte 

weg meer bepaald via aankoopverzoeken aan ouders die dan op hun beurt gecorreleerd zijn 

met consumptie.  

Blootstelling aan reclame voor snoepgoed (confectionery) was gecorreleerd met de 

consumptie van drie hevig geadverteerde snoepgoed producten. De correlatie met snoepgoed 

dat niet veelvuldig wordt geadverteerd was even sterk wat er op wijst dat kinderen die meer 

reclames voor snoepgoed zagen op televisie op zaterdagmorgen er globaal gezien meer van 

consumeren dan kinderen die minder van deze reclames zagen.  

Naast deze twee specifieke indexen werd ook een globale blootstellingindex gecreëerd. Bij 

het berekenen van deze index werd geen rekening gehouden met de mate waarin aandacht 

werd besteed aan reclame. Er werd een correlatie aangetroffen tussen de globale 

blootstellingindex en de consumptie van vijf frequent geadverteerde voedingsproducten en 

verscheidene minder frequent geadverteerde voedingsproducten. De relatie die bestond was 

groter voor meisjes dan voor jongens en ook voor kinderen waarvan ouders beperkingen 

stelden op het snacken dan voor kinderen waarvoor dit niet het geval was.  

Blootstelling was tenslotte matig gecorreleerd met de frequentie waarop kinderen vroegen om 

een fast food restaurant te bezoeken.  

 

Een zwakkere studie op dit gebied is deze van Taras et al (1989). Hier werd gezocht naar de 

relatie tussen het aantal uren dat kinderen televisie kijken, het aantal verzoeken voor 

voedingsaankopen die ze richten tot hun ouders (supra) en hun dieet. Het aantal uren dat tv 

werd gekeken en de inname van calorieën, gemeten aan de hand van de voedingsfrequentie 

vragenlijst, bleken significant en positief te correleren met elkaar. Een significante, positieve 

correlatie werd eveneens teruggevonden tussen snacken tijdens het tv kijken en verzochte en 

vervolgens aangekochte voedingsproducten en inname van calorieën. Televisie kijken tijdens 

de maaltijden was daarentegen significant negatief gecorreleerd met inname van calorieën. 

Verder wat betreft de relatie tussen verzoeken tot en aankopen van voedingsproducten en de 

inname van bepaalde voedingsbestanddelen werden volgende resultaten bekomen: totale 

verzoeken tot en aankopen van voedingsproducten waren significant gecorreleerd met 

consumptie van suiker en gesatureerd vet, maar niet met consumptie van zout. Verzoekjes 

voor en aankoop van voeding met hoog vetgehalte bleken te correleren met de inname van 
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suiker, vet en zout, en verzoekjes voor en aankoop van producten met hoog suikergehalte 

enkel met de inname van suiker. Tenslotte correleerden verzoekjes voor en aankoop van 

voedingsproducten met hoog zoutgehalte niet met de inname van zout. 

4.6.2 Besluit 

Alle zes de studies vonden bewijs om het bestaan van een significante relatie tussen tv kijken 

en eetpatronen (dieet) te ondersteunen. Het grote probleem bij deze studies is dat bij vier 

ervan het effect dat uitgaat van voedingsreclame niet kan gescheiden worden van het 

algemene effect van televisie kijken. Bolton (1983) is de enige auteur die dit oplost door zich 

niet te baseren op een algemene maat voor televisie kijkgedrag, maar door aan de hand van 

dagboeken te trachten om tot een benadering te komen van de potentiële blootstelling aan 

reclame. Dit is bijgevolg de beste studie van de vier en de resultaten zijn dan ook het meest 

waardevol en moeten het meeste gewicht krijgen. 

4.7 Overzichtstabellen behandelde studies 

In de overzichtstabellen wordt een overzicht gegeven van de studies die besproken werden in 

dit deel van de scriptie. De samenvatting omvat enkel de effecten van voedingsreclame. 

Andere onderzochte zaken werden hier buiten beschouwing gelaten. 
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Beïnvloedt voedingsreclame de kennis omtrent voeding bij kinderen? 

 

Auteur + jaartal N Leeftijd Wat werd onderzocht? Effect? 

Wiman & 

Newman (1989) 
327 8 – 12 jaar 

tv kijken op zaterdagmorgen → kennis over voeding en begrip van 

voedingsfraseologie  

tv kijken op weekdagnamiddag → kennis over voeding en begrip van 

voedingsfraseologie  

tv kijken op weekdagavond → kennis 

 

ja 

 

nee 

 

ja (positieve 

invloed!!!) 

Gracey et al 

(1996) 
391 

Gemiddeld 

15,8 jaar 
Televisie kijken tijdens de week → kennis over voeding ja 

Signorielli & 

Staples (1997) 
427 

4e en 5e 

graad 
Televisie kijken tijdens de week → kennis over voeding ja 

Goldberg et al 

(1978 studie1) 
80 5 – 6 jaar 

Blootstelling aan video met reclame voor gezonde of ongezonde producten of zonder 

reclame → kennis over voeding 
nee 

Goldberg et al 

(1978 studie2) 
42 5 – 6 jaar 

Blootstelling aan video met reclame voor gezonde of ongezonde producten of zonder 

reclame → kennis over voeding 
nee 

Atkin (1975) 775 
4e – 7e 

graad 

Blootstelling aan reclame voor ontbijtgranen en snoepgoed → overtuigingen omtrent 

de voedingswaarde van suiker 
nee 

Galst (1980) 65 3 – 7 jaar 
Blootstelling aan video met reclame voor voeding met toegevoegde suikers of voeding 

zonder toegevoegde of zonder reclame → kennis over voeding 
geen conclusie 

Tabel 4: overzichtstabel behandelde studies ‘Beïnvloedt voedingsreclame de kennis die kinderen bezitten over voeding’ (eigen werk) 
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Beïnvloedt voedingsreclame de voedingspreferenties van kinderen? 

 

Auteur + jaartal N Leeftijd Wat werd onderzocht? Effect? 

Goldberg et al 

(1978 studie1) 
80 5 – 6 jaar 

Blootstelling aan reclame voor gesuikerde voeding → product preferenties 

Blootstelling aan reclame voor ongesuikerde voeding → product preferenties 

ja 

nee 

Goldberg et al 

(1978 studie2) 
42 5 – 6 jaar Blootstelling aan reclame voor gezonde of ongezonde voeding → product preferenties 

resultaten in de 

richting van effect, 

maar niet sign. 

Stoneman & 

Brody (1981) 
80 5 – 6 jaar Blootstelling aan reclame voor zoute snacks → preferenties zoute snacks ja 

Kaufman & 

Sandmand 

(1983) 

1108 5 – 10 jaar 
Blootstelling aan reclame voor ongezonde voeding, ‘disclaimers’ en ‘counter adverts’ 

→ product preferenties 
ja 

Signorielli & 

Staples (1997) 
427 

4e & 5e 

graad 
Televisie kijken tijdens de week → productpreferenties ja 

Borzekowski & 

Robinson (2001) 
46 2 – 6 jaar Blootstelling aan reclame of aan niets → merkpreferentie ja 

Heslop & Ryans 

(1980) 
280 4 – 8 jaar Blootstelling aan reclame voor ontbijtgranen → merkpreferentie ja 

Gorn & 

Goldberg (1980) 
131 

8 – 10 jaar 

(jongens) 

Blootstelling aan reclame voor roomijs → product preferenties 

Blootstelling aan reclame voor roomijs → merkpreferenties 

ja 

ja 

Tabel 5: overzichtstabel behandelde studies ‘Beïnvloedt voedingsreclame de voedingspreferenties van kinderen?’ (eigen werk) 
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Beïnvloedt voedingsreclame het aankoopgedrag en het aankoopgerelateerde gedrag van kinderen? 

 

Auteur + jaartal N Leeftijd Wat werd onderzocht? Effect? 

Stoneman &

Brody (1982) 

 36 moeder-kind 

koppels 
3 – 5 jaar 

Blootstelling aan voedingsreclame → aantal pogingen om aankopen moeder 

te beïnvloeden  
ja 

Galst & White 

(1976) 

41 moeder-kind 

koppels 
3 – 11 jaar 

Aantal uren dat naar commerciële televisie wordt gekeken → aantal 

pogingen om aankopen moeder te beïnvloeden 

ja 

 

Reeves & Atkin 

(1979) 

100 moeder-

kind koppels 
3 – 13 jaar 

Tv kijken op zaterdagmorgen voor winkelbezoek → waarschijnlijkheid dat 

kind product vraagt aan moeder tijdens winkelbezoek 

Aantal uren tv kijken op zaterdagmorgen voor winkelbezoek → frequentie 

aankoopverzoeken 

Aantal uren tv dat globaal op zaterdagmorgen wordt gekeken → frequentie 

aankoopverzoeken 

nee 

 

ja 

 

nee 

Atkin (1975) 775 4e – 7e graad 
Blootstelling aan reclame voor ontbijtgranen → frequentie 

aankoopverzoeken voor ontbijtgranen 
ja 

Taras et al 

(1989) 
66 moeders 3-8 jaar  Aantal uren tv kijken → frequentie aankoopverzoeken ja 

Goldberg (1990) 

144 Engels en 

331 Frans 

sprekende 

kinderen 

9 – 12 jaar 
Aantal uren gekeken naar commerciële tv → omvang aankopen 

ontbijtgranen gezin 
ja 

Tabel 6: overzichtstabel behandelde studies ‘Beïnvloedt voedingsreclame het aankoopgedrag en het aankoopgerelateerde gedrag van kinderen?’ (eigen werk) 
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Beïnvloedt voedingsreclame het consumptiegedrag van kinderen? 

 

Auteur + jaartal N Leeftijd Wat werd onderzocht? Effect? 

Gorn & 

Goldberg (1982) 
288 5 – 8 jaar 

Blootstelling aan reclame voor ongezonde voeding → snack + drankkeuze 

Blootstelling aan reclame voor gezonde voeding → snackkeuze + 

drankkeuze 

ja 

ja 

Galst (1980) 65 3– 7 jaar 
Blootstelling aan reclame voor ongezonde voeding → snackkeuze 

Blootstelling aan reclame voor gezonde voeding → snackkeuze 
geen conclusie 

Peterson et al 

(1984) 
  

Blootstelling aan reclame voor gezonde voeding → keuze tussen ongezonde 

en gezonde producten van schaal na blootstelling  
geen conclusie 

Halford et al 

(2004) 
42 9 – 11 jaar 

Recente blootstelling aan reclame → inname van voeding 

Recente blootstelling aan reclame → keuze tussen voedingsproducten 

ja 

ja 

Tabel 7: overzichtstabel behandelde studies ‘Beïnvloedt voedingsreclame het consumptiegedrag van kinderen?’ (eigen werk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33



Beïnvloedt voedingsreclame het dieet van kinderen? 

 

Auteur + jaartal N Leeftijd Wat werd onderzocht? Effect? 

Bolton (1983) 262 2 – 11 jaar 

Blootstelling aan reclame voor voeding → frequentie van snacken 

Blootstelling aan reclame voor voeding → inname van calorieën 

 

Blootstelling aan reclame voor voeding → voedingsefficiëntie  

ja 

ja (indirect, niet 

direct) 

ja (direct en 

indirect) 

Coon et al 

(2001) 

91 moeder-kind 

koppels 

4e – 6e graad 

(gem. 10 jaar) 

Tv kijken tijdens maaltijden → consumptie bepaalde voedingsgroepen en 

voedingsproducten 
ja 

Gracey et al 

(1996) 
391 

gemiddeld 15,8 

jaar 

Aantal uren tv kijken tijdens de week → voedingsinname  

Aantal uren tv kijken tijdens de week → vetscore 

Aantal uren tv kijken tijdens het weekend → voedingsinname 

Aantal uren tv kijken tijdens het weekend → vetscore 

nee 

nee 

nee 

ja 

Woodward et al 

(1997) 
2082 12 – 15 jaar 

Aantal uren naar commerciële tv kijken → frequentie consumptie van 22 

producten 

ja (voor 18 van 

de 22 producten) 

Taras et al 

(1989) 
66 moeders 3-8 jaar 

Aantal uren tv kijken → inname van calorieën  

Tv kijken tijdens maaltijden → inname van calorieën  

ja (+) 

ja (-) 

Atkin (1975b) 775 4e – 7e graad 
Blootstelling aan reclame voor ontbijtgranen → consumptie ontbijtgranen 

Blootstelling aan reclame voor snoepgoed → consumptie snoepgoed 

ja 

ja 

Tabel 8: overzichtstabel behandelde studies ‘Beïnvloedt voedingsreclame het dieet van kinderen?’ (eigen werk)
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5. Wat is de invloed van voedingsreclame relatief ten opzichte van 

andere invloeden? 

Een aantal van de besproken studies onderzochten naast het effect van voedingsreclame ook 

andere factoren die een invloed kunnen hebben op kinderen zoals de invloed van de ouders, 

de leeftijd of het geslacht van het kind enz. Het kan nuttig zijn te gaan kijken wat de invloed 

is van voedingsreclame relatief ten opzichte van andere invloeden en of het effect dat uitgaat 

van voedingsreclame stand houdt wanneer we ook gaan controleren voor andere 

beïnvloedende factoren. 

5.1 Overzicht studies 

Dietz & Gortmaker (1985) bekeken of naast televisie kijken ook vroeger overgewicht en/of 

omgevingsvariabelen, economische variabelen en familievariabelen een gedeeltelijke 

verklaring bieden voor overgewicht en zwaarlijvigheid. Er werd geen significante relatie 

gevonden tussen zwaarlijvigheid en het aantal vrienden dat kinderen hadden, de capaciteit van 

de kinderen om het goed te vinden met hun vrienden, tijd doorgebracht met vrienden, tijd 

alleen doorgebracht, tijd gespendeerd aan het luisteren naar de radio, lezen of andere 

vrijetijdsactiviteiten.  

Wanneer er wordt nagegaan of televisie kijken in relatie staat met zwaarlijvigheid wordt ook 

gecontroleerd op een aantal andere variabelen namelijk zwaarlijvigheid in het verleden en 

socio-economische kenmerken van de familie. Wanneer deze controlevariabelen in de analyse 

werden opgenomen verminderde het effect van televisie kijken op zwaarlijvigheid, maar het 

effect bleef nog steeds significant. Uit de studie kon dus met andere woorden worden afgeleid 

dat televisie kijken een significante en onafhankelijke invloed heeft op zwaarlijvigheid 

wanneer gecontroleerd wordt voor andere variabelen. Wat niet kon worden afgeleid was wat 

deze invloed was relatief ten opzichte van deze andere variabelen. 

 

Bolton (1983) zette een model op die de effecten van een aantal factoren op het dieet van 

kinderen mat. Deze factoren waren onder andere blootstelling aan televisiereclame, de invloed 

van de ouders, leeftijd van het kind enz. Betreffende de frequentie waarmee snacks 

geconsumeerd worden, zagen we al dat blootstelling aan voedingsreclame op tv een klein 

significant effect had (2% van de variantie). Blootstelling aan voedingsreclame van kinderen 

stijgt significant met blootstelling van de ouders aan voedingsreclame en daalt naarmate 

ouders meer toezicht houden op het televisie kijken van de kinderen (het eerste verklaart 22% 
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van de variantie in kinderens’ blootstelling aan reclame op tv en het tweede slechts 3%). 

Naast de 2% van de variantie die verklaard wordt door blootstelling aan voedingsreclame, 

verklaart de snack frequentie van de ouders 29% van de variantie van de kinderens’ snack 

frequentie. De impact van de snack frequentie van de ouders is dus maar liefst 15 keer groter 

dan de impact van reclame! De mate waarmee ouders toezicht houden op het dieet van 

kinderen bleek geen significant negatief effect te hebben op snacken en ook gemiste 

maaltijden bleken niet significant gerelateerd hiermee. Leeftijd heeft een kleine impact en 

verklaart meer bepaald 4% van de variantie. Oudere kinderen blijken minder te snacken.  

Er werd eveneens nagegaan welke factoren invloed hadden op de inname van calorieën. 

Wanneer de ouders meer calorieën innemen, stijgt de inname van calorieën door de kinderen 

significant (9% van de variantie wordt hierdoor verklaard). Ook snacken verhoogde 

significant de inname van calorieën door kinderen (5% van de variantie). Een daling in de 

inname van calorieën werd waargenomen wanneer kinderen maaltijden mistten en toezicht 

van de ouders op het dieet van de kinderen had geen significant effect. 

Leeftijd verklaart 12% van de variantie. 

Als derde werd de impact van deze verschillende factoren op de voedingsefficiëntie 

onderzocht. Een stijging van de voedingsefficiëntie van de ouders doet de voedingsefficiëntie 

van de kinderen significant stijgen (8% van de variantie). Een tegengesteld effect gaat uit van 

snacken. Meer snacken doet namelijk de voedingsefficiëntie dalen (6% van de variantie). Ook 

op deze variabele had toezicht van de ouders op het dieet van de kinderen geen significant 

effect. Leeftijd verklaart hier 8% van de variantie. De voedingsefficiëntie stijgt naarmate de 

kinderen ouder worden.  

De laatste variabele die werd opgenomen was de voedingsbalans (nutrient balance4) van de 

kinderen. Een deel van de variantie wordt opnieuw verklaard door het gedrag van de ouders 

namelijk hun eigen voedingsbalans (9% van de variantie). Toezicht van de ouders op het dieet 

van hun kinderen, snack frequentie van de kinderen en blootstelling aan voedingsreclame op 

tv hadden geen significante effecten. 

Als besluit kunnen we dus stellen dat de grootste invloed op het gedrag van kinderen uitgaat 

van het gedrag van de ouders. Dit wordt gevolgd door leeftijd, gemiste maaltijden, 

snackfrequentie en blootstelling aan voedingsreclame op televisie. Als laatste in de rij komt 

toezicht van de ouders. 

 

                                                      
4 “Nutrient Balance was measured as the variance across the “nutritional distribution”, adjusted by a 

scaling factor, and reflected the extent to which a respondent deviated from the average % RDA 

(Recommended Daily Allowance) with respect to individual nutrients. A balanced diet requires that all 

nutrients should be at the same level. 
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Gracey et al (1996) vonden dat televisie kijken tijdens de week niet en televisie kijken tijdens 

het weekend wel significant gerelateerd was met de vetscore. Details over de sterkte van het 

verband tussen tv kijken tijdens het weekend en de vetscore ontbreken echter. De auteurs 

onderzochten ook de invloed van een aantal andere factoren op de vetscore. Naast televisie 

kijken, bleken ook geslacht (namelijk man zijn) en het drinken van alcohol positief 

geassocieerd met vetscore. Leeftijd, zelf-doeltreffendheid (self-efficacy) en invloed over 

welke voeding in huis komt waren negatief geassocieerd met vetscore (er werd gecontroleerd 

voor leeftijd). De factoren verklaarden samen 22% van de variatie in de vetscore. Besluitend 

kunnen we stellen dat televisie kijken tijdens het weekend een onafhankelijke impact heeft op 

de vetscore hoewel de associatie maar net de significantie benadert. 

 

Coon et al (2001) onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van de televisie tijdens de 

maaltijden en kinderen hun consumptie van bepaalde voedingsgroepen en voedingsmiddelen. 

Ook de invloed van een aantal andere variabelen werd in de analyse opgenomen. Deze 

variabelen waren leeftijd, geslacht en ras van het kind, aantal jaren dat de moeder school had 

gelopen, aantal uren per week dat de moeder werkte, samenstelling en inkomen van het gezin, 

de score van de ouders op de NKAN schaal5 en het aantal avonden per week dat ouders een 

maaltijd bereidden die vlug klaar is.  

Gezinnen waar het inkomen lager lag, de moeder minder opgeleid was of waar er maar één 

ouder was, keken vaker tv tijdens de maaltijd dan andere gezinnen. Een negatieve relatie werd 

teruggevonden tussen het aanstaan van de televisie tijdens de maaltijden en de algemene 

kennis en bezorgdheid van ouders over voeding en dieet. Daarentegen tussen aanwezigheid 

van televisie tijdens maaltijden en de mate waarin de ouders gehecht zijn aan vlees bij de 

maaltijd en met het aantal avonden per week dat ouders een vlugge maaltijd bereidden, bleek 

een sterke positieve relatie te bestaan. 

Kinderen die tijdens 2 of meer maaltijden televisie kijken, eten/drinken significant meer 

producten uit de vlees groep en uit de pizza, zoute snacks en frisdranken groep. Ze eten echter 

significant minder uit de fruit en groenten groep. Wanneer nu gecontroleerd wordt voor socio-

economische factoren, scores van de ouders op de NKAN schaal en het bereiden van vlugge 

maaltijden als avondmaal door de ouders, worden deze resultaten bevestigd. De associatie 

tussen laatstgenoemde variabele en frequentie waarmee kinderen groenten consumeren is 

negatief, maar niet significant. Tussen de algemene kennis en bezorgdheid van ouders over 

voeding en de consumptie van de verschillende voedingsgroepen bestond nergens een 

significante associatie.  

                                                      
5 NKAN (nutritional knowledge, attitudes and norms): schaal waarbij aan de hand van 23 items de 

voedingskennis, attitudes en normen van de ouders gemeten worden 
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Signorielli & Staples (1997) vonden een sterke positieve relatie tussen televisie kijken en het 

hebben van ongezonde percepties over voeding en preferenties voor ongezonde 

voedingsproducten. Deze relatie blijft bestaan wanneer gecontroleerd wordt voor geslacht, 

ras, lees- en opleidingsniveau en beroep van de ouders. 

Wanneer werd gekeken naar verschillen betreffende geslacht, werd gevonden dat jongens 

significant meer televisie keken dan meisjes. De scores op de ‘healthy food index’ – die een 

maat is voor voedingskennis – verschilde niet significant tussen jongens en meisjes. 

Daarentegen de scores op de ‘eating index’ – die voedingspreferenties meet – verschilde wel 

significant. Jongens gaven aan dat ze minder vaak gezonde voedingsproducten zouden kiezen 

dan meisjes.  

Verder werd ook nagegaan of er verschillen bestaan tussen kinderen naargelang hun ras. Er 

werd opgemerkt dat kinderen uit minderheidsgroepen (minority groups) meer tv keken dan 

blanke kinderen. Voor de twee indexen namelijk de ‘healthy food index’ en de ‘eating index’ 

werd eveneens een verschil gevonden. Voor kinderen van de minderheidsgroepen was het 

minder waarschijnlijk dat ze bij de kennistest het gezonde antwoord gaven. Ook bij de ‘eating 

index’ waren de kinderen van de minderheidsgroepen geneigd vaker het ongezonde product 

aan te duiden. 

Regressie-analyses tonen nu aan dat enkel televisie kijken een positieve voorspeller is voor de 

‘eating index’. Voor de ‘healthy food index’ zijn er twee voorspellers namelijk televisie 

kijken en ras. 

 

Woodward et al vond voor 18 van de 22 geteste voedingsproducten een significant effect 

tussen uren televisie kijken en de frequentie waarmee het product geconsumeerd werd. 

Wanneer men in de regressie analyse als bijkomende verklarende variabelen enkele socio-

demografische variabelen opneemt, blijft dit effect significant voor 11 producten. Deze socio-

demografische variabelen zijn geslacht, leerjaar en socio-economische gegevens. Als men 

daarenboven ook voedingskeuze van ouders en vrienden in de analyse opneemt, blijft het 

effect significant voor 10 van de 22 producten. 

5.2 Besluit 

Voedingsreclame is slechts één van de vele factoren die de voedingskeuze van kinderen 

beïnvloedt. Neumark-Sztainer et al geven in hun studie van 1999 een overzicht van factoren 

die de voedingskeuze meebepalen. We zetten ze hier even op een rijtje: honger en het 

hunkeren naar voeding, aantrekkelijkheid van het voedsel, tijd overwegingen van 
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adolescenten en ouders, gemak van het voedsel, beschikbaarheid van voedsel, invloed van de 

ouders op eetgewoonten (inclusief de cultuur en het geloof van de familie), voordelen van het 

voedsel (inclusief gezondheid), situatie specifieke factoren, humeur, beeld dat men heeft van 

zijn lichaam, gewoonte, kosten, media en vegetarische overtuigingen. We zien dat ook hier 

media als een beïnvloedende factor van voedingskeuze wordt vernoemd, maar dat het slecht 

één van de vele beïnvloedende factoren is. 

 

Een probleem bij veel van de besproken studies is dat er een algemene maat voor televisie 

kijken wordt gebruikt. De invloed die uitgaat van blootstelling aan reclame kan dikwijls niet 

worden onderscheiden van de blootstelling aan andere boodschappen en aan de inhoud van 

programma’s. De studie van Bolton in 1983 probeerde door het gebruik van kijkdagboeken, 

bijgehouden door de kinderen, wel een goede maat voor blootstelling aan reclame te krijgen. 

We kunnen dan ook veel belang hechten aan de resultaten van deze studie. Bolton (1983) 

vindt dat voedingsreclame inderdaad een impact heeft op het voedingspatroon van kinderen, 

maar dat deze invloed heel klein is. De impact van de ouders is veel groter.
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DEEL II: PRAKTIJKONDERZOEK 

6. Hypothesen 

6.1 Probleemschets  

Zoals al in de literatuurstudie ruim aan bod kwam, kan reclame over voeding een negatieve invloed 

hebben op kinderen. Het kan zowel hun kennis over voeding, hun preferenties als hun 

consumptiegedrag beïnvloeden. Ongezonde voeding leidt vaak tot overgewicht en zwaarlijvigheid en 

veroorzaakt ook veel ziektes. Aangezien goede voeding tijdens de jeugd heel belangrijk is voor de 

groei en ontwikkeling van het kind en omdat mensen vaak gedurende hun verdere leven het 

voedingspatroon aanhouden dat ze als kind kweekten, is het heel belangrijk na te gaan wat nu de 

precieze invloed is van al de reclame waar kinderen aan blootgesteld worden (Story et al 2002, Dietz 

& Stern 1999, Centers for Disease Control and Prevention 1996 en Perry et al 1997 in Story & French 

2004; Vereecken & Maes, 2002). Het is eveneens belangrijk te weten of overheidsinstanties 

maatregelen kunnen treffen om die negatieve invloed tegen te gaan.  

 

Wat opvalt in de literatuur is dat al het reeds uitgevoerde onderzoek, televisiereclame als 

onderzoeksobject heeft. Ook gaat veel aandacht uit naar verkoopspromoties, marketing voor 

voedingsproducten aanwezig in scholen en dergelijke, maar uiteraard past dit niet binnen het kader van 

deze scriptie aangezien het hierbij niet gaat om massamedia. Naast televisie worden de andere 

massamedia in de literatuur eigenlijk genegeerd. Het is natuurlijk logisch dat er veel aandacht uitgaat 

naar televisie doordat, zoals eerder vermeld, het grootste deel van het reclamebudget van 

voedingsproducenten naar televisiereclame gaat. De laatste jaren bemerken we echter dat het deel van 

het budget dat naar televisiereclame gaat, afneemt en het deel dat naar print- en openluchtreclame, 

cinema en radio gaat, toeneemt. Printreclame is in 2002 goed voor 9,4% van het reclamebudget en 

openluchtreclame voor 8,8% (ten opzichte van 7,7% respectievelijk 3,6% in 1994) (Hastings et al 

2003). 
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Tabel 9: “Promotionele kanalen gebruikt voor voedingspromotie naargelang hun uitgaven” (Hastings et al 

2003) 

 

Één van de grote nadelen verbonden aan televisie is de enorme en toenemende verzadiging en 

overvloed van reclame (advertising clutter) wat reclame op televisie minder efficiënt maakt (De 

Pelsmacker et al 2004). Dit wordt bevestigd door de recent uitgevoerde studie ‘Schokkend nieuws 

voor de buis’. Het betreft een Nederlands onderzoek uitgevoerd door het strategisch marketing, 

communicatie en media bureau MM&MO in opdracht van de bond van adverteerders (BVA). Het 

besluit van de studie is dat meer dan 80% van de reclamezendtijd op TV niet gezien wordt door de 

kijkers. Ze vinden reclame een ongewenste onderbreking van de programma’s 

<http://www.bva.nl/index.php?pid=200>. Ik vind het dan ook belangrijk dat de andere vormen van 

massamedia niet verwaarloosd worden en in dit onderzoek ben ik daarom proberen nagaan of 

printreclame voor een drankje kinderen aanzet tot het kiezen van dat drankje. Dit effect wordt zowel 

getest voor een ongezond drankje als voor een gezond drankje. Eveneens werd nagegaan of het 

aanwezig zijn van een populair cartoonfiguur namelijk Bart Simpson een invloed heeft. 
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Wanneer blijkt dat de advertentie voor het gezonde product kinderen kan aanzetten tot het kiezen van 

dat product wanneer ze de keuze krijgen tussen dit gezonde en een ongezond product, kan dit een 

signaal zijn naar de overheid toe om naast de (weinige) boodschappen van algemeen nut die soms op 

de televisie verschijnen ook zulke boodschappen te verspreiden via printreclame en billboards. Op die 

manier kunnen ze gezonde voeding bij kinderen misschien promoten en de problematiek van 

overgewicht en de daaruit voortvloeiende ziektes aanpakken. 

6.2 Opstellen van de hypothesen 

6.2.1 Hypothese 1: Hoofdeffect product in reclame  

In de literatuurstudie werden studies besproken die de invloed van televisiereclame op de consumptie 

van kinderen onderzochten. Een aantal van deze studies vonden dat blootstelling aan voedingsreclame 

op televisie aanzette tot consumptie. Neem bijvoorbeeld de studie van Gorn en Goldberg (1982), 

waarbij onder andere het effect van televisiereclame voor sinaasappelsap en Kool Aid (gesuikerde 

frisdrank) wordt nagegaan. Kinderen die een reclameblok te zien kregen over fruit –waaronder ook 

reclame voor sinaasappelsap - kozen het vaakste sinaasappelsap terwijl kinderen blootgesteld aan een 

reclameblok over snoep – waaronder ook reclame voor Kool Aid – het minste sinaasappelsap kozen en 

het vaakst Kool Aid. We gaan er vanuit dat ook printreclame hetzelfde effect zal hebben wat ons tot de 

formulering van de eerste hypothese brengt: 

 

 H1a: Kinderen zullen het drankje kiezen dat ze gezien hebben in de reclame 

 

Ondanks het feit dat in de studie van Gorn en Goldberg (1982) de kinderen blootgesteld aan reclame 

voor sinaasappelsap het meeste sinaasappelsap kozen van alle kinderen en de reclame dus wel degelijk 

een effect bleek te hebben, zien we toch dat er nog steeds meer Kool Aid wordt gekozen. In alle 

condities (reclames voor fruit, reclames voor snoep, boodschappen van algemeen nut en geen 

boodschappen) kiest het merendeel van de kinderen voor Kool Aid.  

 

In de studie van Galst (1980) observeren we eveneens een neiging om ongezonde voedingsproducten 

boven gezonde te verkiezen. De vijf condities waaraan de respondenten werden blootgesteld waren 

hier reclame voor voedingsproducten met toegevoegde suiker met of zonder commentaar van een 

volwassene, reclame voor voedingsproducten zonder toegevoegde suiker plus boodschappen van 

algemeen nut (voor het promoten van gezonde voeding) met of zonder commentaar van een 

volwassene en tenslotte een controlegroep. Gedurende de vier weken dat de kinderen dagelijks tussen 

een gesuikerde en een ongesuikerde snack mochten kiezen, werden er geen enkele dag in geen enkele 
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groep meer ongesuikerde snacks gekozen dan gesuikerde snacks. Ook de kinderen uit de 

controlegroep die dus niet werden blootgesteld aan een experimentele stimulus hadden een voorkeur 

voor gesuikerde (ongezonde) snacks. 

 

Aangezien kinderen globaal gezien dus een voorkeur hebben voor ongezonde producten gaan we er 

vanuit dat ze positiever staan ten opzichte van ongezonde producten dan ten opzichte van gezonde 

producten. Op basis daarvan formuleren we de volgende hypothese: 

 

 H1b: De Ab, Aad en PI zal hoger zijn voor Coca Cola dan voor Minute Maid 

6.2.2 Hypothese 2: Hoofdeffect aantrekkelijkheid reclame (ondersteuning Bart Simpson)  

Wanneer we nu rondom ons kijken, zien we heel vaak populaire figuren opduiken in reclame. In 1979 

werd in de VS in iets meer dan 15% van alle advertenties gebruik gemaakt van bekende figuren of 

personen om een product te promoten. In 1997 bedroeg het al ongeveer 25% van alle advertenties 

(Stephens & Rice, 1998 in Chung-kue Hsu & McDonald, 2002). In Japan wordt er nog veel meer 

gebruik gemaakt van bekende figuren. Daar wordt in ongeveer 70% van alle advertenties een bekend 

persoon ingezet (Kilburn, 1998 in Chung-kue Hsu & McDonald, 2002). Gebruik maken van 

beroemdheden om producten te promoten kost uiteraard geld en marketeers zullen dit dan ook niet 

doen zonder reden. Onderzoek wijst uit dat het inzetten van bekende figuren impact kan hebben op de 

aandacht dat het publiek heeft voor de advertentie, herinnering en evaluatie van de advertentie en 

aankoopintentie (Chung-kue Hsu & McDonald, 2002). 

 

De ‘Milk mustache campaign’ in de VS is een goed voorbeeld van het gebruiken van bekende 

gezichten om een gezond product te promoten. Voor deze campagne werd beroep gedaan op meer dan 

100 beroemdheden om mensen aan te zetten om meer melk te drinken (Chung-kue Hsu & McDonald, 

2002). Naast populaire sterren zoals Britney Spears, Freddie Prinze Jr., Tony Hawk, Sarah Michelle 

Gellar en nog vele andere werden ook tekenfilmfiguren zoals The Hulk en Garfield gebruikt 

<www.whymilk.com>. Dit alles brengt ons tot de volgende hypothesen: 

 

H2a: kinderen die de reclame met Bart Simpson zagen, zullen vaker het drankje uit de advertentie 

kiezen dan kinderen die de reclame zagen zonder Bart Simpson 

 

H2b: Bij de reclame met Bart Simpson zal de Ab, Aad en PI hoger zijn dan bij de reclame zonder 

Bart Simpson 
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6.2.3 Hypothese 3: Interactie-effect product * ondersteuning 

Coca Cola is een heel populair merk. Bij hypothese 1 vermoedden we reeds dat de voorkeur van de 

kinderen zal uitgaan naar Coca Cola. Doordat het merk nu zo populair is, zou het kunnen dat er sprake 

is van een ceiling effect. Dit wil zeggen dat het merk reeds zo populair is dat er al (bijna) een plafond 

is bereikt. De aanwezigheid van Bart Simpson in de reclame zal deze populariteit vervolgens niet veel 

meer of zelf niet meer kunnen verhogen. Bij Minute Maid veronderstellen we dat er nog meer ruimte 

is voor verbetering waardoor we in hypothese 3 dan ook stellen dat de figuur in de reclame meer effect 

zal hebben bij het minder populaire merk, Minute Maid. 

 

H3a: De impact van Bart Simpson op keuze van het drankje is groter voor Minute Maid dan voor 

Coca Cola 

 

H3b: De impact van Bart Simpson op Ab, Aad en PI is groter voor Minute Maid dan voor Coca 

Cola 

 

Naast deze hoofdeffecten en het interactie-effect willen we ook stilstaan bij een aantal modererende 

factoren.  

6.2.4 Hypothese 4: Moderator effect voedingspatroon  

Halford et al (2004) onderzocht onder andere de impact van recente blootstelling aan reclame op 

inname van voeding en op de keuze tussen verschillende voedingsproducten. De respondenten kregen 

de mogelijkheid om van vier verschillende voedingsproducten te eten en de onderzoeker mat hierbij de 

consumptie op. De auteurs kwamen tot de conclusie dat voedingsreclame eigenlijk gewoon de al 

bestaande voedingskeuzes versterkt. We gaan er dan ook van uit dat het bestaande voedingspatroon 

dat een kind heeft, een invloed zal hebben op de keuze van het drankje, de houding ten opzichte van 

het merk, de houding ten opzichte van de advertentie en de aankoopintentie: 

 

H4a: Kinderen met een gezond (ongezond) voedingspatroon zullen vaker Minute Maid (Coca Cola) 

verkiezen boven Coca Cola (Minute Maid) dan kinderen met een ongezond (gezond) 

voedingspatroon wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

H4b: Bij kinderen met een gezond (ongezond) voedingspatroon zal de Ab, Aad en PI van Minute 

Maid (Coca Cola) hoger zijn dan bij kinderen met een ongezond (gezond) voedingspatroon 
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6.2.5 Hypothese 5: Moderator effect vraagpatroon 

De literatuurstudie toonde aan dat kinderen hun ouders vaak vragen om voeding of drank voor hen te 

kopen. Taras et al (1989) vonden dat verzoekjes voor voeding met hoog vetgehalte en hoog 

suikergehalte - voor ongezonde voeding dus - gecorreleerd waren met de consumptie van suiker. Op 

basis van deze gedachtegang formuleren we volgende hypotheses: 

 

H5a: Kinderen met een gezond (ongezond) vraagpatroon zullen vaker Minute Maid (Coca Cola) 

verkiezen boven Coca Cola (Minute Maid) dan kinderen met een ongezond (gezond) 

vraagpatroon wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

H5b: Bij kinderen met een gezond (ongezond) vraagpatroon zal de Ab, Aad en PI van Minute Maid 

(Coca Cola) hoger zijn dan bij kinderen met een ongezond (gezond) vraagpatroon 

6.2.6 Hypothese 6: Moderator effect gezondheidsbewustzijn (health awareness) 

Gezondheidsbewustzijn of health awareness geeft ons een indicatie van de mate waarmee iemand met 

zijn gezondheid begaan is en in hoeverre hij bereid is opofferingen te maken voor een goede 

gezondheid. Op basis van logische overwegingen werden volgende hypothesen opgesteld:  

 

H6a: Kinderen met een hoog (laag) gezondheidsbewustzijn zullen vaker Minute Maid (Coca Cola) 

verkiezen boven Coca Cola (Minute Maid) dan kinderen met een laag (hoog) 

gezondheidsbewustzijn wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

H6b: Bij kinderen met een hoog (laag) gezondheidsbewustzijn zal de Ab, Aad en PI van Minute 

Maid (Coca Cola) hoger zijn dan bij kinderen met een laag (hoog) gezondheidsbewustzijn 

6.2.7 Hypothese 7: Moderator effect geslacht 

Signorielli & Staples (1997) stelden aan hun respondenten de vraag “If you had to choose one of the 

following pairs of food which would you eat?”. Daarbij was er iedere keer keuze tussen een gezond en 

een ongezond alternatief. Één van de items bevroeg de voorkeur tussen de producten die gebruikt 

worden in het eigen praktijkonderzoek namelijk sinaasappelsap versus frisdrank. Algemeen werd 

geconstateerd dat het voor jongens minder waarschijnlijk was dat ze het gezonde alternatief kozen dan 

voor meisjes.  
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Een internationaal rapport van de WHO verschaft ons cijfers over de consumptie van bepaalde 

voedingsproducten. De consumptiecijfers worden steeds vergeleken tussen landen, geslacht en leeftijd. 

Één van de besproken producten is frisdrank. Over de consumptie van sinaasappelsap bestaan geen 

cijfers, maar om toch een idee te krijgen kijken we naar de cijfers over de consumptie van fruit. Figuur 

3 toont voor een aantal landen het percentage jongens en meisjes van 11 jaar oud dat dagelijks 

frisdrank respectievelijk fruit consumeert. 
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Figuur 3: Percentage van 11-jarige kinderen dat dagelijks frisdrank respectievelijk fruit consumeert 

(‘Young people’s health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)’ studie van 

2001/2002) 

 

Uit de figuren blijkt dat er in het algemeen meer jongens zijn die dagelijks frisdrank consumeren dan 

meisjes op een aantal uitzonderingen na. Wat daarentegen fruit betreft, zijn het vooral de meisjes die 

dagelijks fruit eten.  
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Dit brengt ons tot de formulering van de volgende hypotheses: 

 

H7a: Jongens (meisjes) worden verondersteld vaker Coca Cola (Minute Maid) te verkiezen boven 

Minute Maid (Coca Cola) dan meisjes (jongens) wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

H7b: De Ab, Aad en PI van Coca Cola (Minute Maid) zal hoger zijn bij de jongens (meisjes) dan bij 

de meisjes (jongens) 

6.2.8 Schematisch overzicht hypotheses 

Voedingspatroon

Vraagpatroon

Product (Coca
Cola of Minute

Maid)
Bart Simpson

Gezondheids-
bewustzijn

Geslacht

Product x Bart
Simpson

a) Keuze drankje

b) Ab, Aad en PI

H4

H5
H1

H3

H2
H6

H7

 
Figuur 4: schematisch overzicht hypotheses 
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7. Methodologie van het onderzoek 

7.1 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek is het de bedoeling na te gaan wat de invloed is van printreclame voor een gezond of 

een ongezond product op het consumptiegedrag van kinderen. Daarnaast wensten we ook het effect 

van de aanwezigheid van een populair cartoonfiguur na te gaan. Uiteraard gingen we ook kijken of er 

een interactie-effect bestond tussen deze twee variabelen. 

 

In het onderzoek werden de respondenten bijgevolg ingedeeld in vier experimentele groepen. Elk van 

deze groepen werd aan een andere printreclame blootgesteld (bijlage 7.1). De vier experimentele 

condities waren meer bepaald: 

 

• printreclame voor Coca Cola met Bart Simpson 

• printreclame voor Coca Cola zonder Bart Simpson 

• printreclame voor Minute Maid met Bart Simpson 

• printreclame voor Minute Maid zonder Bart Simpson 

 

De slogans op de advertenties voor Coca Cola en Minute Maid werden zo gelijk mogelijk opgesteld 

om de bekomen effecten zo zuiver mogelijk te houden. Wanneer de slogans teveel van elkaar 

verschillen, kan dit ook een effect hebben op het keuzegedrag en  kan dit de bekomen resultaten 

vertekenen. De slogan voor Coca Cola luidde “Hmmm, lekker zoet” waarmee we nog eens de nadruk 

wilden leggen op het ongezonde karakter van Coca Cola. De slogan voor Minute Maid was “Hmmm, 

lekker gezond” wat duidelijk benadrukte dat Minute Maid gezond(er) is. 

7.2 Steekproef en gegevensverzameling  

De groep waarbij we dit alles wensten te onderzoeken waren kinderen in de leeftijdscategorie 10 tot 12 

jaar. Dit betekent kinderen van het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs. Voor het vinden van respondenten 

ging ik bijgevolg over tot het contacteren van een aantal lagere scholen. Uiteindelijk verleenden 4 van 

de 5 gecontacteerde scholen hun medewerking. Deze scholen waren gelegen te Mariakerke, 

Wondelgem en Gent.  

 

Ongeveer een week en een half voor het onderzoek werd aan de kinderen een brief meegegeven voor 

de ouders waarin ze toestemming dienden te geven aan hun kinderen om mee te werken. Ik 
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contacteerde een gelijk aantal 5e en 6e leerjaren om zo representatief mogelijk te werken en geen 

vertekening te krijgen. Van de 216 gecontacteerde leerlingen namen uiteindelijk 163 leerlingen deel 

aan het onderzoek. Dit betekent een responsgraad van 75,5%. Bijna een vierde van de kinderen nam 

dus niet deel doordat ze ofwel geen toestemming kregen van de ouders, ofwel afwezig waren de dag 

van het onderzoek of omdat ze hun antwoordstrookje voor toestemming van de ouders niet indienden. 

De socio-demografische indeling van de steekproef zag er als volgt uit: 

 

81 51.6 51.6 51.6
76 48.4 48.4 100.0

157 100.0 100.0

jongen
meisje
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

    

 Tabel 10: verdeling steekproef naar geslacht (output SPSS) 

74 47.1 47.1 47.1
83 52.9 52.9 100.0

157 100.0 100.0

5e leerjaar
6e leerjaar
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabel 11: verdeling steekproef naar leerjaar (output SPSS) 

 

De vragenlijst werd afgenomen in de klas tijdens de lesuren. Ik legde uitgebreid uit hoe de vragen 

dienden ingevuld te worden. Vooral voor het invullen van de semantische schaal en de Likert schaal 

was een woordje uitleg nodig. Ik vroeg aan de kinderen om eerst de twee eerste bladzijden (waar 

vraagpatroon of purchase request en voedingspatroon werd nagegaan) in te vullen en dan even te 

wachten. Vervolgens werden de advertenties uitgedeeld en konden ze verdergaan met het invullen van 

de rest van de vragen. De nadruk werd gelegd op het feit dat er geen foute antwoorden konden 

gegeven worden en dat enkel naar de mening van de kinderen werd gevraagd. Ook werd duidelijk 

vermeld dat de vragenlijsten anoniem waren. Ik zei hen dat de leerkracht in geen geval hun 

antwoorden te zien kreeg wat voor de kinderen duidelijk een opluchting was en tevens een stimulans 

om eerlijk te gaan invullen. Na het invullen van de enquête mochten de kinderen ‘als beloning’ elk een 

drankje kiezen. De keuze bestond uit een bekertje Coca Cola of een bekertje Minute Maid. Het ging 

hierbij eigenlijk niet om een beloning, maar om de hoofdvariabele van mijn onderzoek (supra). 

7.3 De vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit twee grote delen die in dit deel van de scriptie verder in detail worden 

besproken. In bijlage 7.2 is de volledige vragenlijst terug te vinden. 
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7.3.1 Deel 1 

Het eerste deel, bestaande uit twee pagina’s, bevatte drie vragen en werd ingevuld vóór de 

blootstelling aan de advertentie. De eerste vraag, die de respondent vroeg naar zijn top 3 van favoriete 

drankjes, was eigenlijk een inleidende vraag om de respondenten in te leiden in het onderwerp. Het 

was dan ook niet de bedoeling om met de informatie die hier werd verzameld verder te werken.  

 

De tweede vraag peilde naar de aankoopverzoeken (purchase request) van de kinderen aan de ouders. 

Er werd aan de respondenten gevraagd om maximum 5 producten aan te duiden waarvan ze wel eens 

vroegen aan hun ouders om ze voor hen te kopen. De lijst waaruit ze konden kiezen bevatte zowel 

gezonde als ongezonde producten. Om tot een score voor vraagpatroon te komen, namen we het 

verschil tussen het aantal verzochte gezonde producten en het aantal verzochte ongezonde producten. 

Wie nu een negatieve score had, vroeg aan zijn ouders meer ongezonde producten dan gezonde en visa 

versa. Personen met een negatieve score hebben dus een ongezond vraagpatroon en personen met een 

positieve score een gezond vraagpatroon. Respondenten met een neutrale score 0 werden uit de 

analyse weggelaten. 

 

Bij de derde en laatste vraag van het eerste deel werd aan de hand van een Likertschaal nagegaan wat 

het voedingspatroon was van de respondent. De kinderen kregen hierbij een lijst voorgelegd met 

producten waarvan ze steeds moesten aangeven hoe vaak ze dit product aten of dronken. De 

antwoordmogelijkheden waren dagelijks, paar keer per week, 1 keer per week, paar keer per maand of 

nooit. De lijst werd onderverdeeld in de categorieën ontbijt, drankjes, tussendoortjes of desserts en 

lunch en/of avondeten. Om nu te kunnen verder werken met deze data moesten we voor elke 

respondent een score berekenen voor voedingspatroon. Hiervoor gingen we als volgt te werk: het 

meest ideale antwoord kreeg steeds het meeste punten en zo aflopend tot het minst ideale antwoord. 

Dit wil zeggen dat voor gezonde producten het antwoord ‘dagelijks’ 5 punten kreeg, ‘paar keer per 

week’ 4 punten, ‘1 keer per week’ 3 punten, ‘paar keer per maand’ 2 punten en tenslotte ‘nooit’ 1 

punt. Voor ongezonde producten was het meest gewenste antwoord daarentegen nooit en kreeg dus 5 

punten en zo aflopend tot 1 punt voor ‘dagelijks. Er werd dan een totaalscore berekend voor alle 

voedingsproducten. De producten cornflakes, confituur en honing, eieren en biefstuk werden 

verwijderd doordat deze te dubieus waren. Deze verwerkingsmethode werd gebaseerd op Pirouznia, 

(2001) en Cunningham et al, (1981). 
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7.3.2 Deel 2 

Vóór het invullen van het tweede deel moesten de respondenten eerst de advertentie bekijken. Elk kind 

kreeg uiteraard maar 1 van de 4 advertenties te zien. In dit tweede deel werd om te beginnen de 

gezondheidsperceptie van het geadverteerde drankje nagegaan. Dit gebeurde aan de hand van een 

semantische differentiaal met 6 items. Deze vraag controleerde dus eigenlijk of de manipulatie gelukt 

was en of kinderen Coca Cola wel degelijk ongezond vonden en Minute Maid gezond. 

 

Ten tweede werd de houding ten opzichte van de advertentie (attitude towards the ad - Aad) gemeten 

aan de hand van een semantische differentiaal met 5 items.  

 

De derde vraag peilde bij de respondenten die een advertentie te zien kregen met Bart Simpson naar 

hun houding ten opzichte van deze cartoonfiguur. We veronderstelden dat Bart Simpson een populaire 

figuur is bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Deze veronderstelling werd gebaseerd op een vooronderzoek 

dat uitgevoerd werd door een medestudente Sarita Duggal. Bart Simpson is ook een handig figuur 

omdat deze zowel meisjes als jongens aanspreekt wat voor de meeste andere figuren niet het geval is. 

Om zeker te zijn dat deze veronderstelling klopte, werd deze vraag (eveneens semantische 

differentiaal) ingepast als controlevraag. Bij de respondenten die een advertentie te zien kregen zonder 

Bart Simpson werd deze vraag gewoon weggelaten.  

 

In het vervolg van de enquête, dat opnieuw voor alle respondenten was, werd vervolgens nog de 

aankoopintentie voor het geadverteerde product (Purchase intention - PI), de houding ten opzichte van 

het merk (Attitude towards the brand - Ab) en het gezondheidsbewustzijn (health awareness) gemeten. 

Dit gebeurde allemaal aan de hand van een Likertschaal met respectievelijk 4, 4 en 9 items.  

 

Tot slot werden nog enkele persoonlijke gegevens van de kinderen gevraagd. Dit hield in: geslacht, 

leeftijd, leerjaar, lengte en gewicht. Lengte en gewicht werden verzameld om de BMI te kunnen 

berekenen. Bij het afnemen van de enquêtes bleek echter al snel dat vrij veel van de kinderen hun 

gewicht of lengte niet kenden of slechts bij benadering. Wanneer de waarden werden berekend, 

werden vrij eigenaardige en ongeloofwaardige resultaten bekomen waardoor besloten werd om niet 

met deze waarden verder te werken.  

7.4 Pretest 

Vóór de aanvang van elk onderzoek moet een pretest uitgevoerd worden om te controleren of de 

gebruikte vragenlijst wel goed is opgesteld. Zeker omdat er hier met kinderen werd gewerkt was het 

belangrijk om na te gaan of alle vragen duidelijk waren.  
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Het eerste probleem dook op bij vraag 3 van deel 1. Uit de pretest bleek dat de kinderen niet goed het 

onderscheid maakten tussen de verschillende categorieën (ontbijt, drankjes, tussendoortjes of desserts, 

lunch en/of avondeten). Om dit op te lossen werden de categorieën duidelijker aangeduid op de 

vragenlijst en werd er mondeling in de klas expliciet vermeld dat de producten op de lijst ingedeeld 

waren in 4 categorieën.  

 

Eveneens werd besloten om zoveel mogelijk negaties uit de stellingen te verwijderen en ook om alle 

items in dezelfde richting te plaatsen om het gemakkelijker te maken voor de kinderen om de enquête 

in te vullen en om verwarring te voorkomen. 

 

Voor de gebruikte constructen gingen we er op voorhand vanuit dat deze goed waren aangezien de 

meeste gebaseerd waren op een onderzoek uit een andere scriptie (Verdegem, 2001-2002). De items 

die niet goed waren in dat onderzoek werden voor de pretest reeds verwijderd.  

 

In bijlage 7.3 is de vragenlijst vóór de pretest opgenomen. 

8. Onderzoeksresultaten 

8.1 Datacleaning 

Voor we kunnen overgaan tot de verwerking moeten de verworven data handmatig worden ingegeven 

in SPSS. De kans is reëel dat bij het ingeven fouten worden gemaakt. Deze moeten eerst worden 

verwijderd om ongewenste vertekening van de resultaten te vermijden. Om deze eventuele fouten op 

te sporen, worden frequentietabellen opgesteld. Er wordt dan gecontroleerd of de data tussen de 

minimum- en maximumgrenzen vallen. Dit bleek overal het geval te zijn en we konden dus verder 

werken met alle gegevens. 

8.2 Hercoderen 

Vervolgens moet er gecontroleerd worden of alle items in dezelfde richting geschaald zijn. Het derde 

item dat houding ten opzichte van het merk meet en het vierde item dat health awareness meet, staan 

in de verkeerde richting en moeten gehercodeerd worden. De variabele ab_3 wordt nu g_ab_3 en de 

variabele h_aw4 wordt g_h_aw4. 
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8.3 Betrouwbaarheidsanalyse 

Er moet worden nagegaan of de items die een bepaald construct meten ook intern consistent zijn. Dit 

kunnen we nagaan door voor elke vraag gemeten aan de hand van meerdere items de Cronbach’s alfa 

te berekenen. De resultaten zijn de volgende: 

 

Gezondheidsperceptie van het product α = 0.9312 

Houding ten opzichte van de advertentie (Aad) α = 0.8134 

Houding ten opzichte van Bart Simpson α = 0.9290 

Aankoopintentie (PI) α = 0.8660 

Houding ten opzichte van het merk (Ab) α = 0.8715 

Gezondheidsbewustzijn (Health awareness) α = 0.8586 

Tabel 12: cronbach’s alfa (SPSS output) 

 

De Cronbach’s alfa voor ‘houding ten opzichte van Bart Simpson’ en ‘gezondheidsbewustzijn’ zouden 

nog iets kunnen verbeterd worden door 1 van de items te verwijderen. Omdat de Cronbach’s alfa heel 

hoog is en omdat de waarde na het verwijderen van het item slechts heel weinig zou verbeteren, werd 

besloten om alle items toch te behouden. 

8.4 Constructen 

Daar we overal een hoge Cronbach’s alfa bekomen, kunnen we besluiten dat alle items meten wat ze 

moeten meten. Omdat we nu niet meer zouden moeten verder werken met de afzonderlijke items gaan 

we over tot het vormen van constructen. Dit doen we door per construct het gemiddelde te nemen van 

alle items. De constructen werden healthpe, aad, bart, pi, ab en healthaw genoemd. 

8.5 Normaalverdeeldheid 

Om te weten welke testen we mogen gebruiken bij de analyse moet er worden nagegaan of de 

constructen normaalverdeeld zijn. Wanneer dit niet het geval is, mogen we namelijk geen 

parametrische testen toepassen. De controle wordt uitgevoerd aan de hand van de Kolmogorov-

Smirnov test. Daarbij luidt de nulhypothese dat de constructen normaal verdeeld zijn en de alternatieve 

hypothese dat ze niet normaalverdeeld zijn.  

 

Bij aankoopintentie (PI) en houding ten opzichte van het merk (Ab) aanvaarden we op basis van de p-

waarde (p=0.075 en p=0.135 >0.05) telkens de nulhypothese. Bij houding ten opzichte van de 
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advertentie (Aad) zouden we op het eerste zicht de nulhypothese verwerpen (p=0.015). Wanneer we 

echter naar de Z-waarde kijken, zien we dat deze kleiner is dan drie (1.561) waardoor we de verdeling 

alsnog als normaal verdeeld beschouwen. De drie constructen zijn dus normaalverdeeld en bijgevolg 

kunnen we bij de analyse van de gegevens parametrische testen gebruiken. 

8.6 Testen van de hypothesen 

Voor we overgaan tot het testen van de eigenlijke hypothesen, controleren we of de manipulatie wel 

geslaagd is. Ook bekijken we het resultaat van de controlevraag met andere woorden “Is Bart Simpson 

wel degelijk een populair cartoonfiguur?”. Daarna worden de opgestelde hypothesen getest. 

Vervolgens wordt nog een overzicht gegeven van de resultaten. Alles wordt getest in een 95% 

betrouwbaarheidsomgeving. 

8.6.1 Manipulatiecheck 

De bedoeling van dit onderzoek is na te gaan wat de invloed is van printreclame van een gezond 

product en een ongezond product op het consumptiegedrag van kinderen. Om in dit opzet te slagen, 

moeten kinderen Minute Maid uiteraard gezond vinden en Coca Cola ongezond. Zoals reeds eerder 

vermeld, heeft vraag 1 van deel 2 van de vragenlijst tot doel te controleren of de manipulatie is 

geslaagd. 

 

De afhankelijke variabele is dus het construct healthpe en is van interval meetniveau. De 

onafhankelijke variabele is het drankje waaraan het kind werd blootgesteld (Coca Cola of Minute 

Maid). Daaruit volgt dat we voor de analyse gebruik maken van een T-test. 

 

Uit de resultaten van de T-toets kunnen we besluiten dat kinderen Minute Maid gezonder vinden dan 

Coca Cola (gem.=1.8184, std. afw.=0.64922 versus gem.=3.8797, std. afw.=0.87622; t=-16,763; 

df=143,815; F=5,133; p=0.000). Er bestaat dus een significant verschil in gezondheidsperceptie tussen 

de 2 groepen. Dit is echter niet voldoende. Het is namelijk niet omdat de respondenten Minute Maid 

gezonder vinden dan Coca Cola dat ze Minute Maid nu ook echt als een gezond product aanzien en 

Coca Cola als een ongezond. 

 

Bijgevolg moeten we een extra test uitvoeren (one-sample T-test) waarbij de gemiddelde score op 

gezondheidsperceptie voor Minute Maid respectievelijk Coca Cola vergeleken wordt met een norm, 

meer bepaald de centrale waarde 3 (5-puntenschaal). De output van deze twee testen toont ons dat 

beide gemiddeldes significant verschillen van de norm (MM: gem.=1.8184, std. afw.= 0.64922, t=-

16.074, df=77, p=0.000; CC: gem.= 3.8797, std. Afw.=0.87622, t=8.924, df=78, p=0.000). Dit wil 
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zeggen dat de kinderen Minute Maid wel degelijk als een gezond product aanzien en Coca Cola als 

een ongezond product en dat onze manipulatie geslaagd is. 

8.6.2 Bart Simpson 

We gingen uit van de veronderstelling dat Bart Simpson populair was bij kinderen van het 5e en 6e 

leerjaar lager onderwijs. Was deze veronderstelling nu wel terecht? Om dit te controleren, zullen we 

zoals bij de manipulatiecheck aan de hand van een one-sample T-test het gemiddelde op het construct 

‘Bart’ vergelijken met een norm namelijk de neutrale waarde 3. De gemiddelde waarde 3.7468 van het 

construct blijkt significant te verschillen van de norm 3 (gem.=3.7468, std. afw.=1.27188, t=5.186, 

df=77, p=0.000). Hieruit kunnen we afleiden dat Bart Simpson wel degelijk populair is bij kinderen 

van het 5e en 6e leerjaar. 

8.6.3 Testen van de hypotheses 

8.6.3.1 Hypothese 1: Hoofdeffect product 

8.6.3.1.1 Hypothese 1a: 

 

H1a: Kinderen zullen het drankje kiezen dat ze gezien hebben in de reclame 

 

In deze hypothese is de onafhankelijke variabele de blootstelling aan het soort drankje (Coca Cola of 

Minute Maid). De afhankelijke variabele is de keuze van het drankje en is van nominaal meetniveau. 

Bijgevolg zullen we voor het testen van deze hypothese een chi-kwadraat test toepassen. De kruistabel 

wordt weergegeven in tabel 13. 

51 51 102

65.4% 64.6% 65.0%

27 28 55

34.6% 35.4% 35.0%

78 79 157

100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within Reclame gezien
met welk drankje?
Count
% within Reclame gezien
met welk drankje?
Count
% within Reclame gezien
met welk drankje?

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

Cola Minute Maid

Reclame gezien met
welk drankje?

Total

 

Tabel 13: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Reclame gezien met welk drankje?’ (output SPSS) 

 

In de kruistabel kunnen we al met het blote oog zien dat er geen effect uitgaat van het drankje dat werd 

gezien in de reclame op de keuze van het drankje. Zowel na blootstelling aan reclame voor Coca Cola 

als aan reclame voor Minute Maid wordt ongeveer evenveel Coca Cola gekozen (65.4% ten opzichte 
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van 64.6%). Dit wordt bevestigd door de p-waarde van Pearson Chi-Square die 0.913 bedraagt. H1a is 

dus in strijd met de verwachtingen en wordt verworpen op een 95% betrouwbaarheidsniveau. Het valt 

ook op dat in beide gevallen meer Coca Cola gekozen wordt dan Minute Maid 

8.6.3.1.2 Hypothese 1b 

 

H1b: De Ab, Aad en PI zal hoger zijn voor Coca Cola dan voor Minute Maid 

 

Bij deze hypothese zijn er 2 onafhankelijke steekproeven en een afhankelijke variabele van interval 

meetniveau. Daaruit volgt dat er een T-test zal gebruikt worden voor het testen van de hypothese. De 

resultaten van de drie T-testen (Ab, Aad en PI) zijn samengevat in volgende tabel: 

 

Afh. var. Onafh. var. (Reclame 

gezien met welk 

drankje?) 

Gem. Std. afw. t df p-

waarde 

Ab Coca Cola 

Minute Maid 

3.1314 

3.5158 

1.05200 

1.03182 
-2.311 155 0.022 

Aad Coca Cola 

Minute Maid 

3.1385 

3.7165 

0.97730 

1.00644 
-3.650 155 0.000 

PI Coca Cola 

Minute Maid 

3.2083 

3.5728 

1.13634 

0.99208 
-2.142 155 0.034 

Tabel 14: resultaten Independent-samples T-test (output SPSS) 

 

Zowel wat betreft Ab, Aad en PI wordt een significant verschil gevonden tussen de groep blootgesteld 

aan een Coca Cola reclame en de groep blootgesteld aan een Minute Maid reclame. Wanneer we nu de 

gemiddeldes van dichterbij bekijken zien we wel dat we het omgekeerde bekomen van wat we 

verwachtten. In plaats van dat kinderen een positievere attitude hebben ten opzichte van Coca Cola, 

hebben ze een positievere attitude ten opzichte van Minute Maid (gem.=3.1314, std. afw.=1.05200 vs. 

gem.=3.5158, std. afw.=1.03182; df=155; t=-2.311; p=0.022). Ook de houding ten opzichte van de 

reclame voor Minute Maid is positiever dan deze ten opzichte van de reclame voor Coca Cola 

(gem.=3.7165, std. afw.=1.00644 vs. gem.= 3.1385, std. afw.=0.97730; df=155; t=-3.650; p=0.000). 

Evenzo is de aankoopintentie voor Minute Maid groter dan deze voor Coca Cola (gem.=3.5728, std. 

afw.=0.99208 vs. gem.=3.2083, std. afw.=1.13634; df=155; t=-2.142, p=0.034). Desondanks het 

vinden van een significant verschil, worden de drie hypotheses toch verworpen. 
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8.6.3.2 Hypothese 2: Hoofdeffect ondersteuning (Bart Simpson) 

8.6.3.2.1 Hypothese 2a 

 

H2a: Kinderen die de reclame met Bart Simpson zagen, zullen vaker het drankje uit de advertentie 

kiezen dan kinderen die de reclame zagen zonder Bart Simpson 

 

Om deze hypothese te testen voeren we opnieuw een chi-kwadraat test uit met als onafhankelijke 

variabele ‘Reclame gezien met of zonder Bart Simpson’ en als afhankelijke variabele de keuze van het 

drankje. Dit leidt tot de volgende kruistabel: 

 

46 56 102

59.0% 70.9% 65.0%

32 23 55

41.0% 29.1% 35.0%

78 79 157

100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within Reclame gezien met
of zonder Bart Simpson?
Count
% within Reclame gezien met
of zonder Bart Simpson?
Count
% within Reclame gezien met
of zonder Bart Simpson?

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

reclame met Bart reclame zonder Bart
Reclame gezien met of zonder Bart Simpson?

Total

 

Tabel 15: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Reclame gezien met of zonder Bart Simpson?’ 

(output SPSS) 

 

De p-waarde van Pearson Chi-Square is 0.118 waaruit we kunnen besluiten dat er geen significante 

verschillen bestaan tussen de twee groepen. Kinderen die de reclame zagen met Bart Simpson kozen 

dus niet significant vaker het geadverteerde drankje dan kinderen die de reclame zagen zonder Bart 

Simpson. Hypothese 2a wordt verworpen. 

8.6.3.2.2 Hypothese 2b 

 

H2b: Bij de reclame met Bart Simpson zal de Ab, Aad en PI hoger zijn dan bij de reclame zonder 

Bart Simpson 

 

Bij deze hypothese zijn er net zoals bij H1b 2 onafhankelijke steekproeven en een afhankelijke 

variabele van interval meetniveau. We zullen dus opnieuw gebruik maken van een T-test. De 

resultaten van de drie T-testen zijn ook hier samengevat in volgende tabel: 
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Afh. var. Onafh. var. (Reclame 

gezien met of zonder 

Bart Simpson?) 

Gem. Std. afw. t df p-waarde 

Ab Reclame met Bart 

Reclame zonder Bart 

3.3846 

3.2658 

1.03329 

1.08186 
0.703 155 0.483 

Aad Reclame met Bart 

Reclame zonder Bart 

3.4282 

3.4304 

1.08003 

0.98610 
-0.013 155 0.990 

PI Reclame met Bart 

Reclame zonder Bart 

3.3910 

3.3924 

1.10091 

1.06269 
-0.008 155 0.994 

Tabel 16: resultaten Independent-samples T-test (output SPSS) 

 

Aangezien de p-waarde overal ver boven 0.05 ligt, kunnen we besluiten dat de gemiddeldes van de 

groep die reclame zag met Bart Simpson niet significant verschillen van de gemiddeldes van de groep 

die reclame zag zonder Bart Simpson. Bart Simpson zorgt er dus niet voor dat de houding ten opzichte 

van het merk en ten opzichte van de advertentie beter is en doet de aankoopintentie voor het 

geadverteerde product niet stijgen. De drie hypotheses worden met andere woorden verworpen. 

8.6.3.3 Hypothese 3: Interactie-effect product * ondersteuning (Bart Simpson) 

8.6.3.3.1 Hypothese 3a 

 

H3a: De impact van Bart Simpson op keuze van het drankje is groter voor Minute Maid dan voor 

Coca Cola 

 

Het interactie-effect werd onderzocht door de vier verschillende condities naast elkaar te plaatsen. Er 

werd een chi-kwadraat test uitgevoerd met als onafhankelijke variabele de conditie waaraan de 

respondent werd blootgesteld en als afhankelijke variabele de keuze van het drankje. Dit leidt tot de 

output in tabel 17. 

23 28 23 28 102

56.1% 75.7% 62.2% 66.7% 65.0%

18 9 14 14 55

43.9% 24.3% 37.8% 33.3% 35.0%

41 37 37 42 157

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within Blootgesteld
aan welke conditie?
Count
% within Blootgesteld
aan welke conditie?
Count
% within Blootgesteld
aan welke conditie?

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

Cola met Bart
Cola

zonder Bart
Minute Maid

met Bart
Minute Maid
zonder Bart

Blootgesteld aan welke conditie?

Total

 

Tabel 17: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Blootgesteld aan welke conditie?’ (output SPSS) 
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Uit de p-waarde van 0.326 leiden we af dat er geen significante verschillen bestaan tussen de vier 

verschillende condities. Er is dus geen interactie-effect aanwezig. Om daar helemaal zeker van te zijn, 

voeren we nog twee extra testen uit ter controle. De beide testen hebben als onafhankelijke variabele 

‘reclame gezien met of zonder Bart Simpson?’ en als afhankelijke variabele uiteraard keuze van het 

drankje. De eerste keer voeren we deze test uit bij alle respondenten blootgesteld aan een Coca Cola 

reclame en de tweede keer bij alle respondenten blootgesteld aan een Minute Maid reclame. Als er nu 

inderdaad geen interactie-effect is zouden we hier iedere keer moeten vinden dat er geen significant 

verschil is. De p-waardes van beide testen bevestigen dat er geen significant verschil gevonden is. Het 

resultaat uit onze eerste test klopt dus en de hypothese wordt zodoende verworpen. 

8.6.3.3.2 Hypothese 3b 

 

H3b: De impact van Bart Simpson op Ab, Aad en PI is groter voor Minute Maid dan voor Coca 

Cola 

 

Of er al dan niet een interactie-effect aanwezig is, onderzoeken we aan de hand van een variantie-

analyse. De resultaten worden weergegeven in tabel 18: 

 

 Afh. 

var. 

df F p-waarde 

Product * Bart Simpson 

 

 

Ab 

Aad 

PI 

1 

1 

1 

0.924 

3.144 

0.003 

0.338 

0.078 

0.959 

Tabel 18: uittreksel uit variantie-analyse interactie-effect Product * Bart Simpson (SPSS output) 

 

In de laatste kolom zien we dat de p-waarde steeds groter is dan 0.05. Dit wil zeggen dat er zowel voor 

Ab, Aad en PI geen significante interactie-effecten zijn van product en ondersteuning. De hypothese 

wordt verworpen. 

8.6.3.4 Hypothese 4: Moderator effect voedingspatroon 

8.6.3.4.1 Hypothese 4a 

 

H4a: Kinderen met een gezond (ongezond) voedingspatroon zullen vaker Minute Maid (Coca Cola) 

verkiezen boven Coca Cola (Minute Maid) dan kinderen met een ongezond (gezond) 

voedingspatroon wanneer ze een drankje mogen kiezen 
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Om uit te vinden of het voedingspatroon van een kind invloed heeft op de keuze tussen een ongezond 

en een gezond drankje gebruiken we een chi-kwadraat test. Tabel 19 geeft de bekomen kruistabel 

weer. 

45 26 71
83.3% 52.0% 68.3%

9 24 33
16.7% 48.0% 31.7%

54 50 104
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within EETPATR2
Count
% within EETPATR2
Count
% within EETPATR2

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

.00 1.00
EETPATR2

Total

 

Tabel 19: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Gezond of ongezond voedingspatroon?’ (output 

SPSS) 

 

Uit de p-waarde van Pearson Chi-Square (p=0.001) kunnen we meteen concluderen dat er een 

significant verschil bestaat tussen de kinderen met een eerder ongezond voedingspatroon en kinderen 

met een eerder gezond voedingspatroon. De kruistabel leert ons dat kinderen met een eerder ongezond 

voedingspatroon (eetpatr2 = 0) vaker Coca Cola kiezen dan kinderen met een eerder gezond 

voedingspatroon (eetpatr2 = 1). Hypothese 4a wordt dus aanvaard. Het verband tussen 

voedingspatroon en keuze is wel niet zo sterk (Phi & Cramer’s V = 0.336). 

8.6.3.4.2 Hypothese 4b 

 

H4b: Bij kinderen met een gezond (ongezond) voedingspatroon zal de Ab, Aad en PI van Minute 

Maid (Coca Cola) hoger zijn dan bij kinderen met een ongezond (gezond) voedingspatroon 

 

Deze hypothese wordt gecontroleerd aan de hand van een variantie-analyse. De relevante resultaten 

worden weergegeven in tabel 20: 

 

 Afh. 

var. 
df F p-waarde 

Drankje * voedingspatroon 

 

 

Drankje * ondersteuning * voedingspatroon 

Ab 

Aad 

PI 

Ab 

Aad 

PI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7.690 

0.152 

10.442 

0.225 

0.269 

0.005 

0.007 

0.698 

0.002 

0.636 

0.605 

0.942 

Tabel 20: uittreksel uit variantie-analyse voedingspatroon → Ab, Aad en PI (SPSS output) 
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Uit de p-waardes leiden we af dat het tweede-orde interactie-effect significant is voor Ab en PI. Dit 

voor Aad is niet significant. Het voedingspatroon heeft dus geen invloed op Aad. Het derde-orde 

interactie-effect is nergens significant. Om nu de significante verschillen te vinden bij de tweede-orde 

interactie-effecten kijken we verder naar het outputgedeelte over ‘Estimated Marginal Means’. Daar 

vinden we volgende gemiddeldes:  

 

  Gemiddeldes 

Reclame gezien met welk drankje voedingspatroon Afh. var.=Ab Afh. var. = PI  

Ongezond 3.951 4.089 Coca Cola 

Gezond 2.630 2.641 

Ongezond 3.527 3.535 Minute Maid 

Gezond 3.315 3.396 

Tabel 21: uittreksel uit Estimated Marginal Means (SPSS output) 

 

Uit de ‘Estimated Marginal Means’ tabel leren we dat bij Coca Cola de gemiddeldes van de kinderen 

met gezond en ongezond voedingspatroon significant verschillend zijn en dit zowel voor Ab en PI 

(2.630 vs. 3.951; 2.641 vs. 4.089). Dit wil zeggen dat bij kinderen met een ongezond voedingspatroon 

de Ab en PI van Coca Cola hoger is dan bij kinderen met een gezond voedingspatroon. Bij Minute 

Maid zijn de gemiddeldes niet significant verschillend (3.315 vs. 3.527; 3.396 vs. 3.535). Kinderen 

met een gezond voedingspatroon hebben dus geen hogere Ab en PI van Minute Maid dan kinderen 

met een ongezond voedingspatroon. We zien zelfs dat er eerder neiging is dat kinderen met een 

ongezond voedingspatroon een hogere Ab en PI voor Minute Maid hebben dan kinderen met een 

gezond voedingspatroon. In figuur 5 en 6 wordt dit nog eens grafisch weergegeven. 
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Figuur 5: interactie drankje *  

voedingspatroon (PI) 
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Figuur 6: interactie drankje *  

voedingspatroon (Ab) 
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8.6.3.5 Hypothese 5: Moderator effect vraagpatroon 

8.6.3.5.1 Hypothese 5a 

 

H5a: Kinderen met een gezond (ongezond) vraagpatroon zullen vaker Minute Maid (Coca Cola) 

verkiezen boven Coca Cola (Minute Maid) dan kinderen met een ongezond (gezond) 

vraagpatroon wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

Aangezien de afhankelijke variabele opnieuw keuze van het drankje is, gebruiken we terug een chi-

kwadraat test. De onafhankelijke variabele is dit keer het vraagpatroon (purchase request) van de 

kinderen. De kruistabel ziet er als volgt uit: 

 

69 25 94

76.7% 44.6% 64.4%

21 31 52

23.3% 55.4% 35.6%

90 56 146

100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within gezond of
ongezond vraagpatroon?
Count
% within gezond of
ongezond vraagpatroon?
Count
% within gezond of
ongezond vraagpatroon?

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

-1.00 1.00

gezond of ongezond
vraagpatroon?

Total

 

Tabel 22: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Gezond of ongezond vraagpatroon?’ (output SPSS) 

 

Wanneer we nu gaan kijken naar de p-waarde van Pearson Chi-Square zien we dat deze 0.000 is. Dit 

wil zeggen dat wat betreft keuze van een drankje er een significant verschil bestaat tussen kinderen 

met een ongezond (-1) en kinderen met een gezond vraagpatroon (1). Kinderen met een gezond 

(ongezond) vraagpatroon zullen vaker naar Minute Maid (Coca Cola) grijpen dan kinderen met een 

ongezond (gezond) vraagpatroon. De Hypothese wordt met andere woorden aanvaard. Het significante 

verband is wel niet zo groot (Phi & Cramer’s V = 0.325). 

8.6.3.5.2 Hypothese 5b 

 

H5b: Bij kinderen met een gezond (ongezond) vraagpatroon zal de Ab, Aad en PI van Minute Maid 

(Coca Cola) hoger zijn dan bij kinderen met een ongezond (gezond) vraagpatroon 

 

Deze hypothese wordt gecontroleerd aan de hand van een variantie-analyse. De relevante resultaten 

worden weergegeven in tabel 23: 
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 Afh. 

var. 
df F p-waarde 

Drankje * vraagpatroon 

 

 

Drankje * ondersteuning * vraagpatroon 

Ab 

Aad 

PI 

Ab 

Aad 

PI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10.257 

4.967 

15.231 

0.001 

0.458 

0.239 

0.002 

0.027 

0.000 

0.979 

0.500 

0.626 

Tabel 23: uittreksel uit variantie-analyse vraagpatroon → Ab, Aad en PI (SPSS output) 

 

De p-waardes tonen ons dat het tweede-orde interactie-effect significant is voor Ab, Aad en PI. Het 

derde-orde interactie-effect is niet significant. In tabel 24 staan de gemiddeldes teruggevonden in de 

‘Estimated Marginal Means’ tabel.  

 

  Gemiddeldes 

Reclame gezien met welk drankje vraagpatroon Afh. 

var.=Ab 

Afh. 

var.=Aad 

Afh. var. = 

PI  

Coca Cola Ongezond 3.559 3.349 3.682 

 Gezond 2.468 2.754 2.425 

Minute Maid Ongezond 3.541 3.688 3.513 

 Gezond 3.558 3.857 3.635 

Tabel 24: uittreksel uit Estimated Marginal Means (SPSS output) 

 

In de Estimated Marginal Means tabel vinden we dat de verschillen in de gemiddeldes voor Aad niet 

significant zijn. Zoals bij hypothese 4b zijn bij Ab en PI ook hier weer alleen de gemiddeldes voor 

Coca Cola significant verschillend tussen kinderen met een ongezond en gezond vraagpatroon. Bij 

kinderen met een ongezond vraagpatroon is de Ab en PI van Coca Cola dus hoger dan bij kinderen 

met een gezond vraagpatroon. Bij kinderen met een gezond vraagpatroon is de Ab, Aad en PI niet 

hoger dan bij kinderen met een ongezond vraagpatroon.  
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Figuur 7: interactie drankje * vraagpatroon (PI) 

Reclame gezien met welk drankje?

Minute MaidCola

E
st

im
at

ed
 M

ar
gi

na
l M

ea
ns

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

gezond of ongezond v

   -1.00

    1.00

 
Figuur 8: interactie drankje * vraagpatroon 

(Ab)

8.6.3.6 Hypothese 6: Moderator effect gezondheidsbewustzijn (health awareness) 

8.6.3.6.1 Hypothese 6a 

 

H6a: Kinderen met een hoog (laag) gezondheidsbewustzijn zullen vaker Minute Maid (Coca Cola) 

kiezen boven Coca Cola (Minute Maid) dan kinderen met een laag (hoog) 

gezondheidsbewustzijn wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

Zoals altijd voor hypothese a gebruiken we een chi-kwadraat toets. De onafhankelijke variabele is dit 

keer de mate waarmee men begaan is met zijn gezondheid namelijk gezondheidsbewustzijn. De 

afhankelijke variabele is opnieuw keuze van het drankje. In tabel 25 wordt de kruistabel van de chi-

kwadraat toets weergegeven. 

 

49 53 102
75.4% 57.6% 65.0%

16 39 55
24.6% 42.4% 35.0%

65 92 157
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within HEALTHA3
Count
% within HEALTHA3
Count
% within HEALTHA3

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

.00 1.00
HEALTHA3

Total

 

Tabel 25: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Hoog of laag gezondheidsbewustzijn?’ (output 

SPSS) 

 

De chi-kwadraat test heeft als resultaat een p-waarde van 0.021. Aangezien dit lager is dan 0.05 weten 

we dat er een significant verschil bestaat tussen de twee groepen. Kinderen met een laag 

gezondheidsbewustzijn (healtha3 = 0) kiezen significant meer Coca Cola dan kinderen met een hoog 

gezondheidsbewustzijn (healtha3 = 1). De hypothese wordt bijgevolg aanvaard, maar het verband is 

wel heel klein (Phi & Cramer’s V = 0.184). 
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8.6.3.6.2 Hypothese 6b 

 

H6b: Bij kinderen met een hoog (laag) gezondheidsbewustzijn zal de Ab, Aad en PI van Minute 

Maid (Coca Cola) hoger zijn dan bij kinderen met een laag (hoog) gezondheidsbewustzijn 

 

Voor het nagaan van deze hypothese gebruiken we een variantie-analyse. In tabel 26 staan een aantal 

resultaten samengevat: 

 

 Afh. 

var. 
df F p-waarde 

Drankje * gezondheidsbewustzijn 

 

 

Drankje * ondersteuning * gezondheidsbewustzijn 

Ab 

Aad 

PI 

Ab 

Aad 

PI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.837 

4.316 

0.712 

0.024 

1.168 

0.000 

0.362 

0.039 

0.400 

0.877 

0.281 

0.995 

Tabel 26: uittreksel uit variantie-analyse gezondheidsbewustzijn → Ab, Aad en PI (SPSS output) 

 

De p-waardes tonen ons dat het tweede-orde interactie-effect enkel significant is voor Aad. Het derde-

orde interactie-effect is nooit significant. In tabel 27 staan de gemiddeldes teruggevonden in de 

‘Estimated Marginal Means’ tabel.  

 

  Gemiddeldes 

Reclame gezien met welk drankje gezondheidsbewustzijn Afh. var.=Aad 

Coca Cola laag 3.361 

 hoog 2.942 

Minute Maid laag 3.619 

 hoog 3.862 

Tabel 27: uittreksel uit Estimated Marginal Means (SPSS output) 

 

Uit de Estimated Marginal Means tabel leiden we af dat de verschillen tussen de groep met een laag en 

een hoog gezondheidsbewustzijn toch niet significant zijn. De hypothese wordt dus integraal 

verworpen. 
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8.6.3.7 Hypothese 7: Moderator effect geslacht 

8.6.3.7.1 Hypothese 7a 

 

H7a: Jongens (meisjes) worden verondersteld vaker Coca Cola (Minute Maid) te verkiezen boven 

Minute Maid (Coca Cola) dan meisjes (jongens) wanneer ze een drankje mogen kiezen 

 

Om uit te maken of er zoals beweerd in de hypothese een verschil bestaat tussen jongens en meisjes 

wat betreft de keuze van het drankje benutten we een chi-kwadraat test. De kruistabel ziet er als volgt 

uit: 

59 43 102
72.8% 56.6% 65.0%

22 33 55
27.2% 43.4% 35.0%

81 76 157
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GESLACHT
Count
% within GESLACHT
Count
% within GESLACHT

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

jongen meisje
GESLACHT

Total

 

Tabel 28: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Geslacht?’ (output SPSS) 

 

We vinden een p-waarde van 0.033. Dit is kleiner dan 0.05 en bijgevolg is de keuze van jongens 

significant verschillend van de keuze van meisjes. De kruistabel toont ons inderdaad dat jongens 

significant meer Coca Cola kiezen dan meisjes. Hypothese 7a wordt aanvaard. Het bestaande verband 

tussen geslacht en keuze is echter niet sterk (Phi & Cramer’s V = 0.170). 

8.6.3.7.2 Hypothese 7b 

 

H7b: De Ab, Aad en PI van Coca Cola (Minute Maid) zal hoger zijn bij de jongens (meisjes) dan bij 

de meisjes (jongens) 

 

Deze hypothese wordt gecontroleerd aan de hand van een variantie-analyse. De relevante resultaten 

worden weergegeven in tabel 29: 
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 Afh. 

var. 
df F p-waarde 

Drankje * geslacht 

 

 

Drankje * ondersteuning * geslacht 

Ab 

Aad 

PI 

Ab 

Aad 

PI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.061 

0.742 

1.394 

1.072 

0.163 

0.922 

0.305 

0.390 

0.240 

0.302 

0.687 

0.338 

Tabel 29: uittreksel uit variantie-analyse geslacht → Ab, Aad en PI (SPSS output) 

 

We kunnen al uit de p-waardes afleiden dat er nergens significante verschillen bestaan. De Ab, Aad en 

PI van Coca Cola en Minute Maid verschillen dus niet tussen jongens en meisjes. De hypothese wordt 

verworpen. 

8.6.3.8 Samenvattingtabel hypothesen 

 

Hypothese Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele Bevestigd of niet 

H1 

 

 

 

Product a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard* 

Niet aanvaard* 

Niet aanvaard* 

H2 

 

 

 

Bart Simpson a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

H3 

 

 

 

Interactie (Product x Bart 

Simpson) 

a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

H4 Voedingspatroon 

  

  

  

a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Aanvaard 

Gedeeltelijk aanvaard ** 

Niet aanvaard 

Gedeeltelijk aanvaard ** 
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H5 Vraagpatroon 

  

  

  

a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Aanvaard 

Gedeeltelijk aanvaard *** 

Niet aanvaard 

Gedeeltelijk aanvaard *** 

H6 Gezondheidsbewustzijn 

  

  

  

a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

H7 Geslacht 

  

  

  

a) Keuze drankje 

b) Ab 

Aad 

PI 

Aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Niet aanvaard 

Tabel 30: samenvattingtabel resultaten hypotheses 

 

* Bij deze hypotheses werd wel degelijk een significant verschil gevonden tussen de groep 

blootgesteld aan Coca Cola en de groep blootgesteld aan Minute Maid, maar we bekwamen het 

omgekeerde van wat we verwachtten in de hypotheses. Bijgevolg worden desondanks een significant 

verschil de hypotheses toch verworpen. 

 

**  - Bij kinderen met een ongezond voedingspatroon is de Ab en PI van Coca Cola hoger dan bij 

kinderen met een gezond voedingspatroon 

- Bij kinderen met een gezond voedingspatroon is de Ab en PI van Minute Maid niet hoger dan bij 

kinderen met een ongezond voedingspatroon 

 

***  - Bij kinderen met een ongezond vraagpatroon is de Ab en PI van Coca Cola hoger dan bij 

kinderen met een gezond vraagpatroon.  

- Bij kinderen met een gezond eetpatroon is de Ab en PI niet hoger dan bij kinderen met een ongezond 

vraagpatroon.  

8.6.4 Ab → keuze 

Na het testen van de hypotheses valt het op dat de attitude ten opzichte van Minute Maid positiever is 

dan deze ten opzichte van Coca Cola. Dit is het tegengestelde van wat we verwachtten. Ook is het 

eigenaardig dat de attitude ten opzichte van Minute Maid hoger is dan deze ten opzichte van Coca 

Cola terwijl de meeste kinderen toch Coca Cola kiezen wanneer ze mogen kiezen tussen Minute Maid 
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en Coca Cola. Het leek dan ook interessant te controleren of er wel een verband bestond tussen Ab en 

keuze. 

 

Om dit te controleren, werden twee chi-kwadraat testen uitgevoerd. De ene ging na of er een link 

bestond tussen Ab en keuze bij de respondenten blootgesteld aan reclame voor Coca Cola. De andere 

deed hetzelfde voor de respondenten blootgesteld aan reclame voor Minute Maid. De kruistabel van de 

eerste test is weergegeven in tabel 31 en deze van de tweede test in tabel 32. 

 

21 30 51
46.7% 90.9% 65.4%

24 3 27
53.3% 9.1% 34.6%

45 33 78
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within lage en hoge Ab
Count
% within lage en hoge Ab
Count
% within lage en hoge Ab

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

.00 1.00
lage en hoge Ab

Total

 

Tabel 31: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Ab’ van de respondenten blootgesteld aan reclame 

voor Coca Cola (output SPSS) 

20 31 51
66.7% 63.3% 64.6%

10 18 28
33.3% 36.7% 35.4%

30 49 79
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within lage en hoge Ab
Count
% within lage en hoge Ab
Count
% within lage en hoge Ab

Cola

Minute Maid

Welk drankje werd
gekozen?

Total

.00 1.00
lage en hoge Ab

Total

 

Tabel 32: kruistabel ‘Welk drankje werd gekozen?’ * ‘Ab’ van de respondenten blootgesteld aan reclame 

voor Minute Maid (output SPSS) 

 

Voor Coca Cola lijkt er een verband te bestaan tussen Ab en keuze. Van de kinderen met een hoge Ab 

kiezen er maar liefst 90.9% voor Coca Cola en amper 9.1% voor Minute Maid. Van de kinderen met 

een lage Ab kiezen er slechts 46.7% voor Coca Cola en 53.3% voor Minute Maid. De p- waarde van 

Pearson Chi-Square van 0.000 bevestigt dat er een significant verschil bestaat in keuze tussen de groep 

met een hoge Ab en de groep met een lage Ab.  

 

Voor Minute Maid bestaat dit verband niet. Meer dan de helft (63,3%) van de kinderen die een hoge 

attitude ten opzichte van Minute Maid hebben, blijken bij de keuze tussen Minute Maid en Coca Cola 

toch voor Coca Cola te kiezen. We zouden verwachten dat kinderen met een hoge Ab vaker Minute 

Maid kiezen dan kinderen met een lage Ab, maar de resultaten tonen aan dat er geen significant 

verschil bestaat tussen de groep met lage Ab en de groep met hoge Ab (p-waarde = 0.759). 
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9. Algemeen besluit, beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

9.1 Algemeen besluit 

Kinderen en adolescenten worden de dag van vandaag steeds meer blootgesteld aan allerlei vormen 

van media. Ze vormen een winstgevend publiek en worden daarom steeds vaker het doelwit van 

marketeers. Ook voedingsproducenten richten veel marketing naar kinderen met alle gevolgen van 

dien. De reden voor de stijging in overgewicht en zwaarlijvigheid van de voorbije jaren wordt 

gedeeltelijk gezocht bij voedingsreclame. De vaak gestelde vraag is dan ook of voedingsreclame moet 

verboden worden of tenminste aan banden moet gelegd worden. 

 

Al enkele decennia is de discussie aan de gang over het effect dat voedingsreclame heeft op de kennis 

over voeding, de voorkeuren en het gedrag van kinderen. Sommigen beweren dat voedingsreclame 

weinig impact heeft op het voedingspatroon van kinderen en anderen beweren dat deze reclame 

zodanig gevaarlijk is dat ze moet worden verboden. In deze scriptie probeerde ik dan ook aan de hand 

van reeds uitgevoerde studies en aan de hand van een eigen onderzoek een beter inzicht te geven in de 

al dan niet bestaande effecten van voedingsreclame.  

 

Uit de besproken studies zien we dat er geen éénsgezind resultaat bekomen wordt over het al dan niet 

uitgaan van een effect van televisiereclame voor voeding op kinderen. Het merendeel van de studies 

vindt dat er wel degelijk een impact uitgaat van voedingsreclame. Het bewijs helt dus in de richting 

van een effect, maar we zien ook dat dit effect vaak maar heel klein is. De studie van Bolton (1983) 

bijvoorbeeld toont aan dat de invloed van de ouders wel 15 keer groter is dan de invloed van 

voedingsreclame. Er zijn met andere woorden nog een heleboel andere factoren die de kennis over 

voeding, de voorkeuren en het gedrag beïnvloeden. In de studie van Neumark-Sztainer et al (1999) 

wordt een overzicht gegeven van factoren die de voedingskeuze bepalen. Deze factoren zijn: honger 

en het hunkeren naar voeding, aantrekkelijkheid van het voedsel, tijd overwegingen van adolescenten 

en ouders, gemak van het voedsel, beschikbaarheid van voedsel, invloed van de ouders op 

eetgewoonten (inclusief de cultuur en het geloof van de familie), voordelen van het voedsel (inclusief 

gezondheid), situatie specifieke factoren, humeur, beeld dat men heeft van zijn lichaam, gewoonte, 

kosten, media en vegetarische overtuigingen. Media wordt ook genoemd, maar is slechts één van de 

vele beïnvloedende factoren. 

 

Wat nu het eigen onderzoek betreft, was het de bedoeling na te gaan of printreclame voor een gezond 

of een ongezond drankje de kinderen kon aanzetten tot het kiezen van het geadverteerde drankje. 

Moest reclame voor gezonde producten kinderen kunnen aanzetten tot het kiezen van gezonde 
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producten, zouden de tegenstanders van reclame in plaats van reclame te verbieden ze kunnen 

aanwenden om hun doel te bereiken namelijk kinderen gezonder doen eten. Er werd echter gevonden 

dat printreclame zowel voor het ongezonde als het gezonde drankje geen invloed had op de keuze van 

het kind. Het zien van een drankje in printreclame zet hen dus niet aan om dit drankje erna ook te 

kiezen. Ook werd duidelijk dat het toevoegen van een populair figuur aan de reclame geen invloed 

had. We gingen na of Bart Simpson kinderen zou kunnen aanzetten tot het kiezen van een gezond 

drankje, maar dit was niet het geval. Er werd wel een effect gevonden van het voedingspatroon, het 

vraagpatroon, het geslacht en het gezondheidsbewustzijn van de kinderen op de keuze van het drankje. 

 

In de studie bleken kinderen wel degelijk te weten dat Coca Cola ongezond is en Minute Maid gezond, 

maar toch werd Coca Cola het meest gekozen. De smaakpreferenties haalden het dus op het besef dat 

Coca Cola ongezond was. Neumark-Sztainer et al (1999) haalden ook aan dat smaakpreferenties vaak 

een belemmering vormen voor het eten van meer fruit, groenten en zuivelproducten en het eten van 

minder voeding met hoog vetgehalte. Een tweede belemmering die ze vermeldden was een gebrek aan 

besef van het belang van persoonlijke gezondheid in relatie tot andere zorgen. In het eigen onderzoek 

zien we dat terwijl voedingsreclame geen effect heeft, de mate van gezondheidsbewustzijn wel een 

effect heeft op de keuze tussen een gezond en ongezond product. Kinderen met een hoog 

gezondheidsbewustzijn kiezen significant vaker het gezonde drankje dan kinderen met een laag 

gezondheidsbewustzijn. Om kinderen aan te zetten tot het eten van gezonde voeding is het daarom 

misschien een goed idee om kinderen bewuster te maken van het belang van de gezondheid in plaats 

van reclame voor voeding te verbieden. Men kan hen bijvoorbeeld wijzen op de gevolgen van het eten 

van teveel ongezonde voeding.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat er naast voedingsreclame nog veel andere factoren zijn die een invloed 

hebben op kinderen die soms nog veel groter is. Anderzijds wordt de invloed uitgaande van 

voedingsreclame in de studies waarschijnlijk vaak onderschat. Er wordt steeds enkel onderzoek 

verricht naar het rechtstreekse effect van voedingsreclame op kinderen. Het is echter heel 

waarschijnlijk dat bovenop dit directe effect er ook nog een indirect effect bestaat via de ouders. De 

studies toonden aan dat het voedingspatroon van de ouders een deel van het voedingspatroon van de 

kinderen bepaald. Ouders worden nu ook aan reclame blootgesteld en worden er waarschijnlijk ook 

door beïnvloed zodat voedingsreclame ook via deze weg een impact zal hebben op kinderen. Een 

tweede reden waarom de gevonden effecten onderschat kunnen zijn, is omdat steeds enkel het effect 

wordt nagegaan van één afzonderlijk medium. Televisiereclame in de studies besproken in de 

literatuurstudie en printreclame in het eigen onderzoek. Tegenwoordig is er echter een tendens naar 

geïntegreerde marketing. Verschillende massa media worden naast elkaar ingezet. Het effect kan 

bijgevolg groter zijn doordat niet één medium inspeelt op een kind, maar een samenspel van 

verschillende media. 
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Om een einde te maken aan de jarenlange discussie over het al dan niet aan banden leggen of 

verbieden van reclame is bijgevolg zeker nog verder onderzoek noodzakelijk. In het volgende deel 

worden al enkele suggesties gegeven voor verder onderzoek. 

9.2 Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

De eerste beperking van het onderzoek is de gebruikte maat voor voedingspatroon. Het was heel 

moeilijk om dit te meten en te verwerken en alhoewel de verwerking werd gebaseerd op vroeger 

onderzoek, ben ik ervan overtuigd dat we slechts een benadering krijgen van het voedingspatroon. Er 

werd overwogen niet verder te werken met dit construct, maar om toch een idee te krijgen van de 

invloed die ervan uitgaat, werd besloten het toch op te nemen in de analyse.  

 

Verder werd het onderzoek afgenomen in de klas in mijn aanwezigheid en deze van de leerkracht. Er 

werd uitdrukkelijk op gewezen dat de vragenlijst anoniem was, maar uiteraard is het altijd mogelijk 

dat kinderen toch nog sociaal wenselijke antwoorden gaven. Ook de keuze van het drankje werd 

openlijk in de klas in aanwezigheid van medeleerlingen en leerkracht gemaakt. Dit kan een invloed 

hebben gehad op de gemaakte keuze. De resultaten doen ons vermoeden dat de keuze niet echt werd 

beïnvloed door de aanwezigheid van de leerkracht aangezien de meeste kinderen voor het ongezonde 

drankje kozen. Wat de invloed van de medeleerlingen kan geweest zijn, weten we echter niet. 

 

Een derde beperking is dat enkel de invloed van printreclame wordt nagegaan. Dit brengt ons meteen 

bij een suggestie voor verder onderzoek. Zoals al vermeld is het waarschijnlijk dat de invloed groter is 

wanneer verschillende media naast elkaar worden ingezet om een product te promoten. Het zou dan 

ook interessant zijn om een onderzoek te verrichten die zich niet toespitst op één medium maar op het 

samenspel van de verschillende ingezette media. 

 

Verder kan zoals vermeld in het algemeen besluit gezocht worden naar de indirecte invloed van 

voedingsreclame via de ouders. In plaats van dus enkel onderzoek te verrichten bij kinderen zou men 

dit kunnen uitbreiden naar andere leeftijdscategorieën.  

 

Naast de P van promotie bevat de marketingmix nog 3 andere P’s namelijk plaats, prijs en product. 

Neumark-Sztainer et al (1999) vernoemden als beïnvloedende factoren van voedingskeuze onder 

andere ook de kosten (Prijs) en de beschikbaarheid (Plaats) van het voedsel. Ook zagen we eerder in 

de scriptie dat ook smaak (Product) een grote invloed heeft op de voedingskeuze. Onderzoek naar de 

andere P’s van de marketingmix zou dus zeker ook een bijdrage kunnen leveren. 
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Tenslotte toonde het eigen onderzoek aan dat er geen link bestond tussen een positieve attitude ten 

opzichte van Minute Maid en de keuze ervan. Het onverwachte resultaat dat de attitude ten opzichte 

van Minute Maid zo hoog was (hoger dan deze ten opzichte van Coca Cola) deed op het eerste zicht 

vermoeden dat er sociale wenselijkheid in het spel was. Kinderen, die blijken te weten dat Minute 

Maid gezond is, zouden een sociaal wenselijk antwoord geven en zeggen dat ze positief ten opzichte 

van dit product staan en dat dit product echt iets voor hen is. Wanneer we verder keken, zagen we dat 

dit niet kon want de meeste kinderen kozen Coca Cola. Moest sociale wenselijkheid hier gespeeld 

hebben dan zou dit eerder in de keuze naar voor gekomen zijn en niet in de Ab. De Ab werd namelijk 

schriftelijk en anoniem ondervraagd terwijl de keuze openlijk in de klas gebeurde terwijl zowel de 

klasgenoten, de leerkracht als ikzelf aanwezig waren. Er blijkt dus een kloof te bestaan tussen wat 

kinderen zeggen en wat ze effectief doen. Deze bevinding is zeker een interessant fenomeen om verder 

te onderzoeken. 
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Bijlagen 

Bijlage 2.1: Uittreksel uit het huishoudbudgetonderzoek van 2001 uitgevoerd 

door het NIS + eigen berekeningen 

 

 Uitgaven 

Benaming Rijk 
Brussels 

gewest 

Vlaams 

gewest 

Waals 

gewest 

     

TOTALE CONSUMPTIE 28653,34 27115,7 29609,23 27487,15 

     

VOEDINGSPRODUCTEN 3526,59 3160,02 3606,92 3507,8 

Rijst en rijstvlokken 8,62 14,06 7,58 8,64 

Meel en griesmeel 12,1 8,56 13,55 10,73 

Deegwaren 24,47 24,02 23,84 25,72 

Brood en broodjes 262,13 173,91 302,34 220,94 

Koeken, patisserie, koekjes 259,98 225,73 275,47 244,19 

Graan, zetmeel, couscous, ... 37,54 40,21 38,57 34,84 

Vers vlees 463,45 374,68 443,15 528,75 

Diepvriesvlees 22,99 9,25 27,27 20,07 

Charcuterie en orgaanvlees 436,36 319,9 446,85 456,79 

Klaargemaakt vlees, vleesjus 33,24 22,43 40 24,95 

Verse vis, schaaldieren 118,21 127,54 121,43 109,44 

Diepvriesvis, -schaaldieren 30,92 29,17 34,58 25,08 

Vis, schaaldieren in blik 18,15 17,58 16,02 22,09 

Gezouten, gedroogde of gerookte vis 15,47 18,4 14,77 15,73 

Klaargemaakte vis 27,13 14,47 35,06 17,41 

Melk en melkproducten, behalve kaas 192,07 190,87 194,57 188,08 

Kaas 245,01 230,56 241,92 255,26 

Eieren 27,73 26,27 24,23 34,35 

Boter 34,4 29,87 27,61 47,85 

Margarine 32,66 23,13 35,39 31,06 

Eetbare vetten 3,09 2,53 2,66 4,02 

Oliën 22,8 20,88 22,59 23,82 

Vers fruit 223,71 214,71 240,92 196,49 

Diepvriesfruit 0,46 1,24 0,47 0,17 

Fruit in blik of glas 12,3 8,85 13,91 10,61 

Gedroogde, geconfijte vruchten, noten 13,98 17,13 13,83 13,19 

Verse groenten 205,97 215,91 209,14 197,08 

Diepvriesgroenten 13,8 17,91 13,89 12,26 

Groenten in blik 31,94 33,59 28,34 37,73 

Droge groenten 1,21 2,28 0,76 1,65 

Aardappelen 86,01 74,76 86,09 89,63 

 I



Suiker 14,05 11,78 13,12 16,45 

Honig, confituur en fruitmoes 26,28 24,98 27,35 24,86 

Chocolade, roomijs en confiserie 204,64 189,19 208,61 202,84 

Kruiden en sausen 65,16 53,42 72,03 57,01 

Bereide gerechten, soepen 268,65 298,28 260,76 272,62 

Babyvoeding, voedingswaren n.e.g. 29,88 51,95 28,24 25,4 

DRANKEN 783,2 779,57 757 830,45 

Koffie 74,96 61,63 73,62 81,77 

Thee, kruidendrank, cacao 12,57 16,99 12,61 11,02 

Alcoholvrije dranken 284,63 269,95 290,3 279,57 

Sterke drank 48,61 48,48 46,48 52,38 

Wijn en aperitieven (maximum 23 graden) 260,17 299,2 232,59 295,59 

Bier 102,27 83,31 101,4 110,12 

     

UITGAVEN IN DE HORECASECTOR 1398,71 1241,09 1624,63 1054,41 

Restaurants en cafés 1326,85 1165,2 1533,79 1017,23 

Hotel en soortgelijke huisvestingsdiensten 

in België 71,86 75,88 90,84 37,18 

 

 

Percentage van de totale consumptie dat naar voeding en dranken gaat:  

 

(3526,59 + 783,2) / 28653,34 = 15,04% 

 

Percentage van de totale consumptie dat naar voeding en dranken gaat + uitgaven in restaurants en 

café’s: 

 

(3526,59 + 783,2 + 1326,85) / 28653,34 = 19,67% 

 II



Bijlage 7.1: printreclames gebruikt in het eigen onderzoek 

 

             
 

 

            

 III



Bijlage 7.2: Vragenlijst 

1. Wat drink jij het liefst? Schrijf hieronder je top drie: 
 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

 
 
2. Welke voedingsproducten vraag jij wel eens als je zelf mee inkopen doet, en/of  wanneer je ouders 

inkopen doen? (kruis maximum 5 producten aan) 
 

□ Niet van toepassing, want ik ga 
nooit mee winkelen 

□ Fruit 
□ Yoghurt 
□ Zuiveldrank (vb. Fristi, Dan’up, 

Actimel,…) 
□ Water 
□ Vruchtensap (vb. Sinaas-

appelsap, appelsap,…) 
□ Groenten 
□ Groentesap (vb. Tomatensap, 

wortelsap,…) 
□ Kaas 
□ Zemelkoekjes (vb. Grany, 

Sultana,…) 
 

□ Snoepjes 
□ Chips 
□ Chocolade (vb. Snicker, Twix, 

gewone reep) 
□ Koekjes (vb. Prince koekjes, 

Cent Wafers,…) 
□ Frisdrank (vb. cola, limonade, 

ice-tea,…) 
□ IJs (vb. frisco, waterijs,…) 
□ Desserts (vb. Chocolade-

mousse, vanillepudding,…) 
□ Pizza 
□ Frietjes 
□ Andere:................................ 

.............................................. 
 

 
3. Hoe vaak eet/drink jij volgende producten? Zet een kruisje in het gepaste vakje  
 

 Dagelijks Paar keer 
per week 

1 keer per 
week 

Paar keer 
per maand Nooit 

Ontbijt:     

Cornflakes      
Brood      
Koffiekoek      
Choco en/of hagelslag      
Confituur en/of honing      
Fruit      
Yoghurt      
Platte kaas      
Eieren      
Spek      
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 IV



 
 Dagelijks Paar keer 

per week 
1 keer per 

week 
Paar keer 
per maand Nooit 

Drankjes:      
Melk      
Chocomelk      
Drinkyoghurt (bv. Fristi, 
Dan’up) 

     

Water      
Frisdranken (vb. Cola, 
limonade, ice-tea,…) 

     

Vruchtensap      
Groentensap      
Tussendoortjes of desserts:      
Yoghurt      
Platte kaas      
Fruit      
Zemelkoekjes (vb. Grany, 
Sultana,…) 

     

Koekjes (vb. Prince 
koekjes,…) 

     

Chocolade (vb. Snicker, 
Twix, gewone reep,…) 

     

Gebak      
Snoepjes      
Chips en nootjes      
IJs      
Desserts (vb. 
chocolademousse, 
vanillepudding,…) 

     

Lunch en/of avondeten      
Frietjes      
Worst      
Pizza      
Vis      
Groenten      
Rijst      
aardappelen      
kip      
hamburger      
biefstuk      

 V



1. Hieronder zie je een aantal uitspraken over de reclame die je gezien hebt. Het is nu de 
bedoeling dat je het cijfer aanduidt dat het best bij jouw mening past.  

 
(Als jij bijvoorbeeld denkt dat het product heel gezond is, dan duid je het cijfer 5 aan. Denk je 
dat het product niet echt gezond of ongezond is, dan duid je het cijfer 3 aan. Denk je dat het 
product eerder ongezond is, dan duid je het cijfer 2 aan.) 
 

Na het zien van deze reclame denk ik dat dit drankje… 
 

ongezond is 1 2 3 4 5 gezond is 
veel suiker bevat 1 2 3 4 5 weinig suiker bevat 
weinig voedingswaarde heeft (= 
veel vitaminen, calcium,… bevat) 

1 2 3 4 5 veel voedingswaarde heeft 

slecht is voor mijn lichaam 1 2 3 4 5 goed is voor mijn lichaam 
een negatieve invloed op mijn 
gewicht kan hebben 

1 2 3 4 5 een positieve invloed op mijn 
gewicht kan hebben 

slecht is voor de tanden 1 2 3 4 5 goed is voor de tanden 
 
 

2. Hieronder staan opnieuw enkele uitspraken over dezelfde reclame. Je mag opnieuw het cijfer 
aanduiden dat best bij jouw mening past. 

 
Deze reclame… 

 
vind ik niet leuk 1 2 3 4 5 vind ik leuk 
geloof ik niet 1 2 3 4 5 geloof ik 
vind ik niet overtuigend 1 2 3 4 5 vind ik overtuigend 
spreekt me niet aan 1 2 3 4 5 spreekt me aan 
vind ik slecht 1 2 3 4 5 vind ik goed 

 
 

3. Hier staan enkele uitspraken over Bart Simpson. Duid opnieuw het cijfer aan dat best bij je 
mening past. 

 
Bart Simpson is… 
 

niet cool 1 2 3 4 5 cool 
niet tof 1 2 3 4 5 tof 
niet leuk 1 2 3 4 5 leuk 
niet grappig 1 2 3 4 5 grappig 

 

 VI



 
4. Bij deze vraag is het de bedoeling dat je voor elk van de onderstaande uitspraken aanduidt in 

welke mate jij ermee akkoord bent. 
 
Als jij het bijvoorbeeld helemaal eens bent met de uitspraak: “Dit product zou ik wel eens 
willen proberen”, dan kruis je het vakje onder ‘helemaal eens’ aan. 

 
 Helemaal 

oneens 
Oneens Noch 

eens, noch 
oneens 

Eens Helemaal 
eens 

Indien ik een drankje zou mogen 
kiezen, zou dit product in aanmerking 
komen 

     

Dit product zou ik wel eens willen 
uitproberen 

     

Ik zou geneigd zijn, aan mijn ouders te 
vragen om dit product te kopen 

     

Mocht ik de kans krijgen, zou ik dit 
product kopen 

     

 
 

5. Hieronder volgen opnieuw enkele uitspraken. Geef voor iedere uitspraak aan in hoeverre jij 
ermee akkoord gaat, door het overeenkomstige vakje aan te kruisen. 

 
 Helemaal 

oneens 
Oneens Noch 

eens, noch 
oneens 

Eens Helemaal 
eens 

Dit product is echt iets voor mij      
Dit product bevalt me wel      
Ik vind dit product maar niets      
Dit product laat een goede indruk op 
mij na 

     

 
 

 VII



6. Hieronder volgen opnieuw enkele uitspraken. Geef voor iedere uitspraak aan in hoeverre jij 
ermee akkoord gaat, door het overeenkomstige vakje aan te kruisen. 

 
 Helemaal 

oneens 
Oneens Noch 

eens, noch 
oneens 

Eens Helemaal 
eens 

Ik denk eigenlijk wel na of alles wat ik 
doe wel zo gezond is 

     

Ik vraag me steeds af of iets wel goed 
voor me is 

     

Mijn gezondheid is me zoveel waard 
dat ik er dingen voor opzij zet 

     

Ik heb geen zin om me steeds af te 
vragen of wat ik eet wel gezond voor 
me is 

     

Ik vind dat ik in mijn leven veel 
rekening houd met gezond eten 

     

Ik sta vaak stil bij mijn gezondheid      

Ik heb er veel voor over om zo gezond 
mogelijk te eten 

     

Ik heb de indruk dat ik veel over heb 
voor mijn gezondheid 

     

Ik vind het belangrijk om goed te weten 
hoe je gezond moet eten 

     

 
 

7. Ik ben een  
□ jongen  □ meisje 
 

8. Ik ben …… jaar oud 
 

9. Ik zit in het ……e leerjaar 
 

10. Ik ben 1m en …….cm groot 
 

11. Ik weeg …… kg 
 
 

 

 VIII



Bijlage 7.3: Vragenlijst vóór de pretest 

In de vragenlijst werd geen schriftelijke inleiding toegevoegd aangezien ik steeds aanwezig was 

tijdens het afnemen van de enquête. De nodige uitleg werd dan ook mondeling verschaft. 
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1. Wat drink jij het liefst? Schrijf hieronder je top drie: 
 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

 
 
2. Welke voedingsproducten vraag jij wel eens als je zelf mee inkopen doet, en/of  wanneer je 

ouders inkopen doen? (kruis maximum 5 producten aan) 

 

□ Niet van toepassing, want ik ga 
nooit mee winkelen 

□ Fruit 
□ Yoghurt 
□ Zuiveldrank (vb. Fristi, Dan’up, 

Actimel,…) 
□ Water 
□ Vruchtensap (vb. Sinaas-

appelsap, appelsap,…) 
□ Groenten 
□ Groentesap (vb. Tomatensap, 

wortelsap,…) 
□ Kaas 
□ Zemelkoekjes (vb. Grany, 

Sultana,…) 
 

□ Snoepjes 
□ Chips 
□ Chocolade (vb. Snicker, Twix, 

gewone reep) 
□ Koekjes (vb. Prince koekjes, 

Cent Wafers,…) 
□ Frisdrank (vb. cola, limonade, 

ice-tea,…) 
□ IJs (vb. frisco, waterijs,…) 
□ Desserts (vb. Chocolade-

mousse, vanillepudding,…) 
□ Pizza 
□ Frietjes 
□ Andere:................................ 

..............................................

 
3. Hoe vaak eet/drink jij volgende producten? Zet een kruisje in het gepaste vakje  
 

 Dagelijks Paar keer 
per week 

1 keer per 
week 

Paar keer 
per maand Nooit 

Ontbijt:      
Cornflakes      
Brood      
Koffiekoek      
Choco en/of hagelslag      
Confituur en/of honing      
Fruit      
Yoghurt      
Platte kaas      
Eieren      
Spek      
Drankjes:      
Melk      
Chocomelk      
Drinkyoghurt (bv. Fristi, 
Dan’up) 

     

Water      
Frisdranken (vb. Cola, 
limonade, ice-tea,…) 

     

Vruchtensap      
Groentensap      

 X



 
 Dagelijks Paar keer 

per week 
1 keer per 

week 
Paar keer 
per maand Nooit 

Tussendoortjes of desserts:      
Yoghurt      
Platte kaas      
Fruit      
Zemelkoekjes (vb. Grany, 
Sultana,…) 

     

Koekjes (vb. Prince 
koekjes,…) 

     

Chocolade (vb. Snicker, 
Twix, gewone reep,…) 

     

Gebak      
Snoepjes      
Chips en nootjes      
IJs      
Desserts (vb. 
chocolademousse, 
vanillepudding,…) 

     

Lunch en/of avondeten      
Frietjes      
Worst      
Pizza      
Vis      
Groenten      
Rijst      
aardappelen      
kip      
hamburger      
biefstuk      

 XI



1. Hieronder zie je een aantal uitspraken over de reclame die je gezien hebt. Het is nu de 
bedoeling dat je het cijfer aanduidt dat het best bij jouw mening past.  

 
(Als jij bijvoorbeeld denkt dat het product heel gezond is, dan duid je het cijfer 1 aan. Denk je 
dat het product niet echt gezond of ongezond is, dan duid je het cijfer 3 aan. Denk je dat het 
product eerder ongezond is, dan duid je het cijfer 4 aan.) 
 

Na het zien van deze reclame denk ik dat dit drankje… 
 

gezond is 1 2 3 4 5 ongezond is 
veel suiker bevat 1 2 3 4 5 weinig suiker bevat 
veel voedingswaarde heeft (= veel 
vitaminen, calcium,… bevat) 

1 2 3 4 5 weinig voedingswaarde heeft 

goed is voor mijn lichaam 1 2 3 4 5 slecht is voor mijn lichaam 
een positieve invloed op mijn 
gewicht kan hebben 

1 2 3 4 5 een negatieve invloed op mijn 
gewicht kan hebben 

goed is voor de tanden 1 2 3 4 5 slecht is voor de tanden 
 
 

2. Hieronder staan opnieuw enkele uitspraken over dezelfde reclame. Je mag opnieuw het cijfer 
aanduiden dat best bij jouw mening past. 

 
Deze reclame… 

 
vind ik niet leuk 1 2 3 4 5 vind ik leuk 
geloof ik niet 1 2 3 4 5 geloof ik 
vind ik niet overtuigend 1 2 3 4 5 vind ik overtuigend 
spreekt me niet aan 1 2 3 4 5 spreekt me aan 
vind ik slecht 1 2 3 4 5 vind ik goed 

 
 

3. Hier staan enkele uitspraken over Bart Simpson. Duid opnieuw het cijfer aan dat best bij je 
mening past. 

 
Bart Simpson is… 
 

niet cool 1 2 3 4 5 cool 
tof 1 2 3 4 5 niet tof 
niet leuk 1 2 3 4 5 leuk 
grappig 1 2 3 4 5 niet grappig 
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4. Bij deze vraag is het de bedoeling dat je voor elk van de onderstaande uitspraken aanduidt in 

welke mate jij ermee akkoord bent. 
 
Als jij het bijvoorbeeld helemaal eens bent met de uitspraak: “Dit product zou ik wel eens 
willen proberen”, dan kruis je het vakje onder ‘helemaal eens’ aan. 

 
 Helemaal 

oneens 
Oneens Noch 

eens, noch 
oneens 

Eens Helemaal 
eens 

Indien ik een drankje mocht kiezen, zou 
dit product in aanmerking komen 

     

Dit product zou ik wel eens willen 
uitproberen 

     

Ik zou niet geneigd zijn, aan mijn 
ouders te vragen om dit product te 
kopen 

     

Mocht ik de kans krijgen, zou ik dit 
product kopen 

     

 
 

5. Hieronder volgen opnieuw enkele uitspraken. Geef voor iedere uitspraak aan in hoeverre jij 
ermee akkoord gaat, door het overeenkomstige vakje aan te kruisen. 

 
 Helemaal 

oneens 
Oneens Noch 

eens, noch 
oneens 

Eens Helemaal 
eens 

Dit product is niet aan mij besteed      
Dit product bevalt me wel      
Ik vind dit product maar niets      
Dit product laat een goede indruk op 
mij na 
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6. Hieronder volgen opnieuw enkele uitspraken. Geef voor iedere uitspraak aan in hoeverre jij 

ermee akkoord gaat, door het overeenkomstige vakje aan te kruisen. 
 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Noch 
eens, noch 

oneens 

Eens Helemaal 
eens 

Ik denk eigenlijk niet na of alles wat ik 
doe wel zo gezond is 

     

Ik vraag me niet steeds af of iets wel 
goed voor me is 

     

Mijn gezondheid is me zoveel waard 
dat ik er dingen voor opzij zet 

     

Ik heb geen zin om me steeds af te 
vragen of wat ik eet wel gezond voor 
me is 

     

Ik vind dat ik in mijn leven veel 
rekening houd met gezond eten 

     

Ik sta vaak stil bij mijn gezondheid      

Ik heb er veel voor over om zo gezond 
mogelijk te eten 

     

Ik heb de indruk dat ik veel over heb 
voor mijn gezondheid 

     

Ik vind het belangrijk om goed te weten 
hoe je gezond moet eten 

     

 

 

7. Ik ben een  
□ jongen  □ meisje 
 

8. Ik ben …… jaar oud 
 

9. Ik zit in het ……e leerjaar 
 

10. Ik ben 1m en …….cm groot 
 

11. Ik weeg …… kg 
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