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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Er wordt aangenomen dat wanneer respondenten een vragenlijst invullen, hun 

antwoorden een waarheidsgetrouwe weergave zijn van hun kennis of mening. Toch zijn 

de antwoorden van respondenten niet altijd waarheidsgetrouw, er kunnen namelijk 

systematische fouten, zoals antwoordstijlen, optreden.  

Het is belangrijk dat er onderzoek gebeurt naar antwoordstijlen, omdat deze aanleiding 

geven tot vertekeningen in verkregen data. Antwoordstijlen bedreigen de validiteit van 

verschillende onderzoeken, daarom is het belangrijk om na te gaan welke factoren een 

invloed hierop hebben. Oorzaken van antwoordstijlen kunnen gevonden worden in een 

interactie tussen persoonlijke kenmerken en situationele factoren (Baumgartner en 

Steenkamp, 2001). In de literatuur vindt men verscheidene onderzoeken die betrekking 

hebben op situationele factoren zoals de meetschaal (Albaum en Murphy, 1988), 

dubbelzinnige vragen (Baumgartner en Steenkamp, 2001),… Echter werd er nauwelijks 

onderzoek geleverd naar de invloed van kleur op antwoordstijlen. Men zou kunnen 

verwachten dat kleur bepaalde emoties oproept bij respondenten (Wexner, 1954) en dat 

dit bijgevolg leidt tot antwoordstijlen (Baumgartner en Steenkamp, 2001).In deze thesis 

wordt m.a.w. onderzocht of kleur een invloed heeft op antwoordstijlen en of dit komt 

door de emoties die kleur kan opwekken. 

Deze thesis bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt de literatuurstudie aan bod. 

We starten met een hoofdstuk over antwoordstijlen, waarin uitgelegd wordt wat 

antwoordstijlen zijn, welke verschillende antwoordstijlen er bestaan en wat de 

oorzaken en gevolgen zijn van deze antwoordstijlen. 

Het volgende hoofdstuk gaat over kleur. Hierin worden de dimensies van kleur 

uitgelegd, waarna men de relatie tussen kleuren en emoties per dimensie gaat bekijken. 

Via deze literatuurstudie komen we tot hypothesen die de invloed van kleur op 

antwoordstijlen nagaan. 

Deel twee van deze thesis bestaat uit het onderzoek, waarin eerst de methodologie van 

het onderzoek besproken wordt. Hierna volgt een resultatenanalyse, waarin de data 

besproken wordt en waar de hypothesen bekeken worden. 
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We eindigen met een discussie. Hier worden de resultaten besproken. Ook worden 

beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

weergegeven. 
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Hoofdstuk 2: Antwoordstijlen 

2.1 Inleiding 

De bedoeling van vragenlijsten is dat de respondenten ervan de vragen invullen op basis 

van de inhoud van de items. Als dit echter niet zo is, kan het zijn dat we te maken hebben 

met antwoordstijlen. In dit hoofdstuk leggen we uit wat ‘antwoordstijlen’ zijn. We 

beginnen eerst met een overzicht van de literatuur, om daarna de verschillende 

antwoordstijlen uitgebreider te bespreken. 

2.2 Begrippen 

Vragenlijsten kennen twee soorten vertekeningen, namelijk de toevalsmatige fout en de 

systematische fout (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006; Weijters, Schillewaert & 

Geuens, 2005). De toevalsmatige fout heeft te maken met de betrouwbaarheid van een 

meetinstrument en is dus onafhankelijk van het meetproces. Een voorbeeld van een 

toevalsmatige fout is het verkeerd noteren van de antwoorden door de interviewer. De 

systematische fout heeft te maken met de validiteit van de gegevens en kunnen we 

opsplitsen in inhoudsgerelateerde antwoordsets en niet-inhoudsgerelateerde 

antwoordstijlen (Baumgartner en Steenkamp, 2001). 

O’Neill (1967) maakte een onderscheid tussen antwoordsets en antwoordstijlen. 

Antwoordsets zijn antwoordpatronen waarbij respondenten wel degelijk rekening 

houden met de inhoud, maar niet waarheidsgetrouw antwoorden. Respondenten willen 

zich van hun beste kant laten zien, en antwoorden op zulk een manier van wat zij 

denken dat als ‘sociaal wenselijk’ wordt aanzien. Bijvoorbeeld respondenten die vragen 

beantwoorden zoals het publiek van hen verwacht. Antwoordstijlen zijn dan weer 

specifieke antwoordpatronen waarbij geen rekening gehouden wordt met de inhoud van 

de vragen. Een voorbeeld hiervan is dat mensen steeds de meest extreme 

antwoordcategorieën aanvinken. Het is ook zo dat antwoordstijlen moeilijker te 

controleren zijn dan antwoordsets, net door hun niet-inhoudsgerelateerd karakter 

(Baumgartner en Steenkamp, 2001). 

Antwoordstijlen kunnen het best gedefinieerd worden als de neiging om vragen 

systematisch te beantwoorden op een manier die onafhankelijk is van de inhoud (Hui en 
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Triandis, 1985; Paulus, 1991). De vragen worden niet toevalsmatig ingevuld, maar op 

een systematische manier, via een bepaalde methode of systeem. Daarbij wordt niet 

naar de inhoud gekeken van de vragen. Elke vragenlijst, ontworpen voor welke reden 

dan ook, is bijgevolg onderhevig aan antwoordstijlen. (Weijters, 2006)  

Cronbach (1950) was de eerste die met antwoordstijlen naar voor kwam. Hij sprak over 

2 groepen. De eerste noemde hij de ‘Acquiescent’, diegene die gemakkelijk akkoord gaan 

met de stellingen en vaak ‘ja’ zeggen. De andere groep noemde hij de ‘Criticals’, diegene 

die vaak ‘nee’ zeggen omdat ze bepaalde stellingen niet zo snel aanvaarden. Greenleaf 

(1992) gaf de naam Intra-Subject Mean (ISM) mee aan de mensen die als yea saying/ nay 

saying omschreven worden. 

Baumgartner en Steenkamp (2001) tonen aan dat er 7 belangrijke antwoordstijlen zijn: 

1. ARS: Acquiescence Response Style 

De neiging hebben om systematisch akkoord te gaan met items onafhankelijk van de 

inhoud van de vraag (Couch en Keniston, 1960). Op een zeven-punten Likertschaal 

zouden respondenten die hoog scoren op deze antwoordstijl vaak vijf, zes of zeven 

(volledig akkoord) aanduiden. 

2. DARS: Disacquiescence Response Style 

De neiging hebben om systematisch niet akkoord te gaan met items onafhankelijk van de 

inhoud van de vraag (Couch en Keniston, 1960). Op een zeven-punten Likertschaal 

zouden respondenten die hoog scoren op deze antwoordstijl vaak één (volledig niet 

akkoord), twee of drie aanduiden. 

3. NARS: Net Acquiescence Response Style 

Dit is de samenvatting van ARS en DARS. Dit wordt vaak gemeten als het gemiddelde van 

de antwoorden over een set van heterogene items (Hui en Triandis, 1985). Dit is een 

antwoordstijl gebaseerd op de vorige 2 en zullen we daarom niet verder bespreken. 
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4. ERS: Extreme Response Style 

Hui en Triandis (1985) noemden dit eerst extreme checking style. Ze stellen dat de twee 

uiterste polen van een meetschaal bijna nooit gekozen worden. Gebeurt dit toch, dan 

noemen ze dit extreme checking style. 

ERS is dus de neiging vertonen om de uiterste polen van een antwoord te kiezen zonder 

rekening te houden met de inhoud van de vraag. Op een zeven-punten Likertschaal 

zouden respondenten die hoog scoren op deze antwoordstijl vaak één (volledig niet 

akkoord) of zeven (volledig akkoord) aanduiden. 

5. RR: Response Range 

De neiging vertonen om ofwel een wijde ofwel een enge reeks van antwoordcategorieën 

te gebruiken, zonder rekening te houden met de inhoud van de vraag. De 

standaardafwijking is een goede methode om dit effect te onderzoeken (Hui en Triandis, 

1985).  

De extreme response style (ERS) en de response range (RR) hebben nogal veel met 

elkaar in verband. Personen die de neiging vertonen om extreem positief te antwoorden, 

zullen ook de neiging vertonen om extreem negatief te antwoorden. Hierdoor is ERS 

sterk gecorreleerd met RR (Baumgartner en Steenkamp, 2001). Omdat ERS en RR een 

hoge correlatie hebben, nemen we RR niet verder op in deze thesis. 

6. MPR: MidPoint Responding 

De neiging vertonen om steeds het middelste antwoord te kiezen zonder rekening te 

houden met de inhoud van de vraag (Schuman en Presser, 1981). Op een zeven-punten 

Likertschaal zouden respondenten die hoog scoren op deze antwoordstijl vaak vier 

(neutraal) aanduiden. 

7. NCR: NonContingent responding 

De neiging vertonen om nonchalant en ‘random’ iets te antwoorden, zonder rekening te 

houden met de inhoud van de vraag. Het is moeilijk om NCR te meten (Baumgartner en 

Steenkamp, 2001), en daarom wordt het niet verder opgenomen in deze thesis. 
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Weijters et al. (2005) plaatsen deze zeven antwoordstijlen in 2 groepen: de 

antwoordstijlen die naar één richting vertekenen en de antwoordstijlen die naar twee 

richtingen vertekenen. ARS, DARS en MPR behoren tot de eerste groep en worden de 

unidirectional response style genoemd. Hier zullen respondenten respectievelijk 

positieve, negatieve of neutrale antwoorden kiezen. We kunnen ook zeggen dat deze 

drie antwoordstijlen de intra-subject mean (ISM) bepalen (Greenleaf, 1992).  

De ERS en de RR bepalen de tweede groep, die de naam bidirectional response style 

meekregen. Deze antwoordstijlen omvatten dus de intra-subject standard deviation 

(ISSD) (Greenleaf, 1992). ISSD is een soort van standaardafwijking. 

Ook moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen ruwe antwoordstijlen (ARS, 

DARS, MPR, ERS en RR) en de netto antwoordstijlen (ISM, ISSD). Ruwe antwoordstijlen 

zijn de gedragstendensen van de respondent, terwijl netto antwoordstijlen een 

samenvatting zijn van de invloed van ruwe antwoordstijlen op de geobserveerde scores. 

 

2.3 Oorzaken 

Baumgartner en Steenkamp (2001) hebben het over 2 mogelijke oorzaken van 

antwoordstijlen, namelijk situationele verschillen en persoonlijkheidskenmerken. 

Situationele verschillen beïnvloeden antwoordstijlen en heeft te maken met de 

kenmerken van een situatie. De tweede oorzaak heeft te maken met de kenmerken van 

de persoonlijkheid van een respondent. De interactie tussen situationele- en 

persoonlijkheidsverschillen veroorzaakt antwoordstijlen (Baumgartner en Steenkamp, 

2001).  

Situationele verschillen hangen af van de situatie zoals bijvoorbeeld onder tijdsdruk 

staan, de dubbelzinnigheid van een item, … (McGee, 1967). Antwoordstijlen zijn ook 

vaak afhankelijk van schaalmethodes (Albaum en Murphy, 1988). 

Een aantal voorbeelden van persoonlijkheidskenmerken zijn onder andere te vinden in 

demografische en culturele oorzaken. Zo zal er meer ERS zijn in mannelijke culturen 

(Johnson, Kulesa, Cho & Shavitt, 2005). Hoe meer individualistisch een natie is en hoe 

meer onzekerheid er is in een land, hoe minder ARS er zal zijn (Hofstede; 2001). In 

sommige landen wordt weigering gezien als iets onbeleefd, respondenten zijn dus niet 
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gewoon om ‘nee’ te zeggen. Hier zal er dus veel meer ARS en MPR zijn (Harzing, 2006; 

Javeline, 1999). Hamilton (1968) haalde verschillende persoonlijkheidskenmerken aan 

als oorzaak van antwoordstijlen. Zo zal er bij meer intelligente personen minder ERS 

zijn. Weijters (2006) haalde aan dat opleiding ook een invloed heeft op antwoordstijlen. 

Respondenten met een lage opleiding kunnen immers minder goed omgaan met 

complexiteit.  

Acquiescence Response Style  

Zowel situationele als persoonlijkheidsfactoren kunnen een oorzaak zijn van 

Acquiescence (ARS). Dubbelzinnige, vage items of items waarover de respondent 

onzeker is, zijn situationele factoren (Paulhus, 1991). Ook tijdsdruk zorgt ervoor dat 

respondenten meer ARS vertonen (McGee, 1967). Persoonlijkheidskenmerken die tot 

ARS leiden zijn extraverte personen of stimulatie zoekende personen (Baumgartner en 

Steenkamp, 2001). Deze zullen vaker de neiging hebben om akkoord te gaan. Ook 

mensen die minder cognitieve mogelijkheden hebben zouden vlugger akkoord gaan 

(Messick, 1991).  

Disacquiescence Response Style 

Disacquiescence (DARS) komt vaker voor bij introverte personen en personen die 

externe stimulatie proberen te vermijden (Couch en Keniston, 1960). 

Extreme Response Style 

Items die belangrijk zijn of een grote impact hebben op respondenten, zouden als 

mogelijke oorzaak van ERS gezien kunnen worden (O’Donovan, 1965). 

Hamilton (1968) vond verschillende oorzaken voor de extreme response style (ERS). 

Vooral angst en abnormaal gedrag zorgen voor meer ERS. Ook rigiditeit, intolerantie 

voor dubbelzinnigheid en dogmatische personen blijken karakteristieken voor meer 

ERS. Schulman (1973) stelde dat hoe hoger het opleidingsniveau van een respondent is, 

hoe minder ERS hij zal vertonen. 
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MidPoint Responding 

MidPoint responding (MPR) heeft 3 mogelijke oorzaken: ontwijking, besluiteloosheid en 

onverschilligheid. Met ontwijking wordt bedoeld dat respondenten niet hun ware 

mening willen geven. Dit komt vaak voor als de onderzoeken niet anoniem zijn of als de 

items gevoelige onderwerpen aanhalen. Bij besluiteloosheid zijn de respondenten 

onzeker over hun mening en bij onverschilligheid zijn de respondenten niet 

geïnteresseerd over het onderwerp van de vragenlijst en kan het hem niet deren welk 

antwoord zijn optimale mening weergeeft. (Schuman en Presser, 1981) 

 

2.7 Gevolgen en oplossingen 

Antwoordstijlen zorgen voor vertekeningen in de verkregen data. Bagozzi (1994) maakt 

een onderscheid tussen 2 soorten vertekeningen veroorzaakt door antwoordstijlen. 

Enerzijds zullen de geobserveerde antwoorden vertekend zijn, doordat de scores van de 

respondenten hoger of lager zijn dan de werkelijke antwoorden door antwoordstijlen. 

Anderzijds zullen de correlaties tussen de verschillende schalen vertekeningen 

vertonen, waardoor het moeilijk is om relaties tussen constructen te vinden. 

Antwoordstijlen zorgen ook voor vertekeningen in clusteranalyses, factoranalyses, 

regressies,… (Greenleaf, 1992) 

Paulhus (1991) stelde dat antwoordstijlen kunnen tegengegaan worden door de 

vragenlijst zo interessant mogelijk te maken. Bij saaie vragenlijsten zal de respondent de 

vragenlijst na een tijdje beginnen verwaarlozen. Ook zal hij de vragenlijst sneller 

invullen, wat leidt tot antwoordstijlen. Echter, deze oplossing zal niet alle 

antwoordstijlen kunnen elimineren. 

Baumgartner en Steenkamp (2001) vonden een mogelijke oplossing die antwoordstijlen 

konden beperken. ARS en DARS zou men kunnen reduceren door gebalanceerde schalen 

te gebruiken, dat wil zeggen dat er evenveel positieve als negatieve items geformuleerd 

worden in de schaal (Paulhus, 1991). Echter, het probleem van gebalanceerde schalen is 

dat ze te kampen hebben met interne betrouwbaarheid (Baumgartner en Steenkamp, 

2001). 
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Hiervoor verklaarden we dat de mate waarin het schaalgemiddelde afwijkt van het 

midden van de antwoordschaal de aanwezigheid van ERS en MPR bepaalt. Voor MPR 

geldt dat bij een positieve afwijking er lagere scores zullen zijn en een negatieve 

afwijking zal voor hogere scores zorgen en dus meer MPR (Baumgartner en Steenkamp, 

2001). 

Een andere mogelijkheid is de middencategorie uit de antwoordmogelijkheden weg te 

laten (Dawis, 1987). Al schuilt hier het gevaar dat de respondent zich minder op zijn 

gemak zal voelen omdat hij nu verplicht wordt om zich positief of negatief te uiten. Zo 

zal er ook informatie verloren gaan indien er respondenten zijn die werkelijk een 

neutraal standpunt hebben (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2006). 

Baumgartner en Steenkamp (2001) kwamen met een goede oplossing. Zij stellen dat er 3 

stappen zijn. In de eerste stap worden de antwoordstijlen berekend, Baumgartner en 

Steenkamp (2001) hebben hiervoor een formule opgesteld per antwoordstijl. In de 

volgende stap worden via regressies de antwoordstijlen uitgezuiverd, waarna in de 

laatste stap de uitgezuiverde schaalscores kunnen gebruikt worden als input voor het 

onderzoek. 
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Hoofdstuk 3: Kleur & emoties 

3.1 Inleiding 

Weller en Livingston (1988) deden onderzoek naar het effect van achtergrondkleur van 

vragenlijsten op de emoties van de respondenten. Ze onderzochten de 

achtergrondkleuren blauw en wit op het beantwoorden van vragenlijsten. Hieruit 

kunnen we halen dat blauw meer emotionele reacties oproept dan de gewone witte 

vragenlijst. De vragen werden ook anders beantwoord bij verschillende kleuren. 

Daarom kunnen we besluiten dat kleur emoties kan opwekken bij personen, waardoor 

de antwoorden van een vragenlijst beïnvloedt kunnen worden.  

Maar wat is nu eigenlijk kleur? Kleur is de perceptie van de weerkaatsing van licht 

(Nassau, 1983). Onze ogen zien de weerkaatsing van het licht en dit wordt vervolgens 

door onze hersenen geïnterpreteerd. Licht is dus een elektromagnetisch golfverschijnsel 

dat zich voortplant binnen een specifiek golflengtegebied en dat we met het menselijke 

oog kunnen waarnemen. 

3.2 Dimensies van kleur 

Een kleur bestaat volgens het Munsell kleurensysteem uit drie dimensies, namelijk de 

kleurtint, het verzadigingsniveau en de helderheid. Deze worden hier verder kort 

besproken (Thompson, Palacios & Varela, 1992). 

 

Figuur 1: Het Munsell kleurensysteem 

Bron: http://www.vanseodesign.com/web-design/color-theory/ 
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1. Kleurtint 

De tint van een kleur kunnen we ook omschrijven als het pigment van die kleur, wat 

wij normaal verstaan onder blauw, rood, geel, … Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld 

geel van rood en blauw onderscheiden (Gorn, Chattopadhyaya & Dahl, 1997). De tint 

van een kleur wordt bepaald door de dominante golflengte van het weerkaatste licht. 

Het bereik van zichtbare kleuren ligt tussen infrarood en ultraviolet, deze twee 

kleuren zijn voor het menselijke oog niet zichtbaar. Tussen deze uitersten liggen de 

kleuren geordend op basis van hun golflengte in deze volgorde: violet, blauw, groen, 

geel, oranje en rood. Waarbij violet de kortste golflengte heeft en rood de langste. 

(Colorcube, 2000). Onderzoekers hebben kleurtinten in twee groepen proberen 

verdelen. De eerste groep bestaat uit warme kleuren die een lange golflengte hebben, 

zoals rood, oranje en geel. De tweede groep zijn de koude kleuren die bestaan uit 

korte golflengte, dit zijn ondermeer de kleuren blauw, groen en violet (Brengman, 

2002). 

 

Figuur 2: De Munsell kleurentinten 

Bron: http://www.colortheoryresearchmunsell.blogspot.com/ 

 

2. Kleurverzadiging 

De verzadiging of de chroma van een kleur bepaalt hoeveel proportie van het 

pigment er zich in een kleur bevindt, met andere woorden hoe rijk of puur de kleur 
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is. Hoog verzadigde kleuren hebben een grotere proportie van het pigment dan laag 

verzadigde kleuren (Gorn et al., 1997). Zo kunnen we zeggen dat laag verzadigde 

kleuren eerder flets overkomen en dat hoog verzadigde kleuren eerder fel 

overkomen en een soort van glanzende schijn hebben (Brengman, 2002). Zie ook 

figuur 3. 

 

3. Kleurhelderheid 

De helderheid van een kleur wordt bepaald door de graad van donkerheid of 

lichtheid van een kleur, vergeleken met een schaal die gaat van wit naar zwart. De 

kleurhelderheid wordt bepaald door de mate van hoeveelheid licht dat door een 

object weerkaatst wordt (Brengman, 2002). Lage kleurhelderheid wil zeggen dat de 

kleur donkerder wordt, alsof zwart met het pigment gemengd werd. Bij hoge 

kleurhelderheid echter lijkt het alsof het pigment een pastelachtige schijn heeft 

gekregen, waardoor het lijkt alsof er wit is toegevoegd (Gorn et al., 1997). Zie ook 

figuur 3. 

 

 

Figuur 3: Verticaal zien we de helderheid, horizontaal zien we de verzadiging. 

Bron: http://www.handprint.com/HP/WCL/IMG/munsell2.gif 
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3.3 Kleur en emoties 

In het verleden gingen al een aantal auteurs op zoek naar de associatie tussen kleur en 

emoties, vooral linken tussen kleur en ‘pleasure’ en ‘arousal’ werden al onderzocht. 

Pleasure en arousal zijn naast dominance de dimensies van de PAD-schaal van 

Mehrabian en Russel (1974) en worden aanzien als de basisdimensies van emoties in 

studies (Bush, 1973). Pleasure of plezier verwijst volgens Brengman (2002) naar de 

mate waarin een persoon zich gelukkig of tevreden voelt in een bepaalde situatie. 

Arousal of opwinding verwijst naar de graad van stimulatie die een persoon voelt door 

een bepaalde stemming waarin hij op dat moment verkeert (Brengman, 2002). 

Dominance verwijst naar de graad dat iemand zich ‘vrij’ voelt om te handelen op 

verschillende manieren (Brengman, 2002). 

In deze thesis ga ik ook meer de nadruk leggen op de kleuren blauw en geel. Weller en 

Livingston (1988) gaven in hun onderzoek al aan dat blauw meer emotionele reacties 

oproept. Geel daarentegen is vaak de tegenhanger van blauw (Valdez en Mehrabian, 

1994), wat we ook zien in het Munsell-kleurensysteem.  

 

Vooreerst bekijken we de effecten van kleurtint, daarna de effecten van verzadiging en 

ten slotte de effecten van helderheid op emoties. 

 

Effecten van kleurtint 

 

Valdez en Mehrabian (1994) onderzochten de effecten van kleur op emoties. Deze 

maakten gebruik van de PAD-schaal (plezier, opwinding en dominantie) en 

concludeerden dat blauw hoog scoort bij plezier en niet zo hoog bij opwinding. Geel 

blijkt uit dit onderzoek een dominante kleur te zijn, die gepaard gaat met opwinding 

maar niet met plezier. Ook andere auteurs, zoals je verder kan lezen, kwamen tot deze 

conclusies. 

 

Verschillende auteurs die onderzoek deden naar de associaties van kleuren met 

gemoedstoestanden, kwamen vaak tot de conclusie dat blauw gepercipieerd wordt met 

‘vredevol’, ‘kalmte’, ‘comfortabel’, ‘rustgevend’ en positieve gevoelens (Wexner, 1954; 

Boyatzis en Varghese, 1994; Hemphill, 1996; Madden, Hewett & Roth, 2000; Kaya en 
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Epps, 2004). Blauw wordt in de literatuur het meest geassocieerd met de oceaan en de 

lucht, die eindeloos hun kalmte en sereniteit uitstralen, daarom zijn er zoveel positieve 

reacties voor deze kleur (Hemphill, 1996; Kaya en Epps, 2004). Vaak wordt er ook 

aangenomen dat blauw de meest geprefereerde kleur is (Guilford 1934; Middlestadt 

1990; Boyatzis en Varghese 1994; Hemphill 1996; Madden et al. 2000). In de studie van 

Brengman (2002), die een onderzoek deed naar de invloed van de kleur van een 

winkelinrichting zorgt blauw voor gevoelens van plezier bij consumenten. Het scoort 

dan wel weer slecht op gebied van spanning en opwinding. We kunnen dus besluiten dat 

blauw gelinkt wordt met plezier en met weinig opwinding (Valdez en Mehrabian, 1994). 

 

De kleur geel daarentegen wordt in verschillende onderzoeken eerder geassocieerd met 

‘vrolijkheid’ en ‘opwinding’ (Wexner, 1954; Cimbalo, Beck & Sendziak, 1978; Boyatzis en 

Varghese, 1994; Hemphill, 1996; Meerum Terwogt en Hoeksma, 1995; Kaya en Epps, 

2004). Geel is bij volwassenen niet echt een populaire kleur, het wordt in verschillende 

onderzoeken zelfs als minst geprefereerde kleur aanzien (Guilford, 1934; Boyatzis en 

Varghese, 1994). McManusU, Jones & Cottrell (1981) vonden dat hoe minder een kleur 

geprefereerd wordt, hoe lager het scoort op de dimensie plezier. Geel is ook een warme 

kleur die activerend en stimulerend werkt (Ballast, 2002), wat voor gevoelens van 

opwinding zorgt. Geel wordt dus gelinkt aan hoge opwinding en weinig plezier (Valdez 

en Mehrabian, 1994). 

 

Kleuren hebben ook een effect op de angststatus, zo blijkt uit onderzoek van Jacobs en 

Suess (1975). Uit hun onderzoek bleek dat geel voor een grotere angst zorgt, dan blauw. 

Ook in het onderzoek van Kwallek, Lewis, Lin-Hsiao & Woodson (1996) blijkt dat 

mensen die aan een gele kleur blootgesteld worden een hogere graad van angst 

vertonen dan mensen die blootgesteld zijn aan de kleur blauw. 

  

Effecten van kleurverzadiging 

 

Verzadiging van kleur kan ook een effect hebben op emoties. Zo blijkt uit verschillende 

onderzoeken dat meer verzadigde kleuren gepaard gaan met een hogere graad van 

plezier en opwinding (Guilford, 1934; Guilford en Smith, 1959; Valdez en Mehrabian, 

1994; Gorn et al., 1997). 
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Guilford (1934) gaf aan dat verzadigde kleuren, kleuren die meer pigment bevatten, 

meer verkozen worden boven onverzadigde kleuren. In zijn onderzoek werden 11 

verschillende kleurtinten die verschilden in verzadiging beoordeeld op een negen-

punten schaal die plezier meet. Hieruit blijkt dat verzadigde kleuren meer plezier 

opwekken dan onverzadigde kleuren.  

 

Valdez en Mehrabian (1994) kwamen tot de conclusie dat verzadigde kleuren een 

positief gevoel geven en plezier brengt bij mensen. Ook de indeling van de kleuren op 

basis van hun activiteit hangt af van het niveau van verzadiging. Mensen ervaren 

verzadigde kleuren als actieve kleuren, terwijl onverzadigde kleuren als passieve 

kleuren ervaren worden. Ze stelden ook dat hoe meer een kleur verzadigd is, hoe meer 

opwinding er zal zijn.  

 

Effecten van kleurhelderheid 

 

De helderheid van kleur heeft ook een invloed op kleur, verschillende auteurs stellen dat 

hoe helderder een kleur is, hoe meer positieve reacties het oproept (Guilford, 1934; 

Guilford en Smith, 1959; Boyatzis en Varghese, 1994; Valdez en Mehrabian, 1994; 

Hemphill, 1996; Gorn et al., 1997, Brengman; 2002). 

 

In de onderzoeken van Guilford (1934) en Guilford en Smith (1959) werden 11 

verschillende ‘values’ getest op een negen-punten schaal die plezier meet. Heldere 

kleuren scoren beter op plezier dan donkere kleuren.  
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Hoofdstuk 4: Hypothesen 

4.1 Inleiding 

Na de bespreking van de antwoordstijlen en het effect van kleur op emoties, kunnen we 

deze twee combineren en hypothesen stellen voor het empirisch onderzoek. 

4.2 Hypothesen 

In het onderzoek controleren we het effect van kleur op antwoordstijlen aan de hand 

van 3 basismechanismen. Het eerste basismechanisme is emoties, we zullen 

onderzoeken of kleur een effect heeft op opwinding en plezier, wat op hun beurt voor 

antwoordstijlen zorgt. Het volgende basismechanisme, informatieverwerking, zal ook 

besproken worden. Introversie en extraversie is het laatste basismechanisme in deze 

thesis. Introverte personen zijn mensen die hun gevoelens voor zichzelf houden. 

Extraverte persoonlijkheden zijn dan weer mensen die hun emoties naar buiten 

brengen. 

Kleurtint en emoties 

1. Opwinding 

Berlyne (1960) en Russel en Mehrabian (1977) haalden via een omgekeerd U-vormig 

model het verband tussen opwinding en benadering (avoidance - approach) aan. Ze 

stellen dat extreem hoge en extreem lage opwinding leiden tot ontwijking, in deze 

context leidt dit tot ontwijking van het lezen van de inhoud van de vragen. Extreem lage 

opwinding zorgt voor ontwijking doordat de motivatie om informatie te verwerken 

daalt (Roehm en Roehm, 2005). Wanneer de respondent de informatie niet verwerkt, 

weet hij niets over de items. De respondenten kunnen zich niet opmaken om de 

uitspraken goed te beoordelen en zullen zo voor de neutrale antwoorden gaan 

(Baumgartner en Steenkamp, 2001). We kunnen dus besluiten dat lage opwinding voor 

MPR zorgt.  

Paulhus en Lim (1994) toonden aan dat respondenten die opgewonden zijn, 

polariserende effecten vertonen of anders gezegd de uiterste antwoordcategorieën 

zullen aanduiden. Zo kunnen we stellen dat hoge opwinding gepaard gaat met meer ERS. 
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Uit onderzoek van Valdez en Mehrabian (1994) blijkt dat blauw met lage opwinding 

gepaard gaat, terwijl geel met hoge opwinding gepaard gaat. Hieruit kunnen we onze 

eerste hypothesen afleiden: 

H1: Blauw leidt tot meer MPR in vergelijking met geel 

H2: Geel leidt tot meer ERS in vergelijking met blauw 

 

2.  Plezier 

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer mensen in een goede stemming zijn en plezier 

hebben, positieve gedachten toegankelijker zijn voor het geheugen dan negatieve 

gedachten. In een goede stemming zal men zich positieve gedachten herinneren. Is men 

echter in een slechte stemming, dan zullen het voornamelijk negatieve gedachten zijn 

die respondenten zich zullen herinneren (Isen, Shalker, Clark & Karp, 1978; Bower, 

1981). Theorieën van Wyer en Carlston (1979) en Schwarz en Clore (1983) tonen aan 

dat respondenten hun gemoedstoestand van op het moment ook een invloed zal hebben 

op het beoordelen van stellingen. Bijgevolg veronderstellen we dat wanneer iemand zich 

positief voelt, hij eerder akkoord zal gaan met de uitspraak wat leidt tot een verhoogde 

ARS. Andersom, wanneer de stemming minder is, zal de respondent negatiever 

antwoorden en zal er meer DARS zijn. 

Volgens de PAD-schaal van Valdez en Mehrabian (1994) scoort blauw hoog op plezier, 

geel echter scoort daar eerder laag op. De preferentie van een kleur heeft ook een effect 

op plezier (McManusU et al., 1981). Blauw is vaak de meest geprefereerde kleur, terwijl 

geel minder geprefereerd wordt (Guilford 1934; Middlestadt 1990; Boyatzis en 

Varghese 1994; Hemphill 1996; Madden et al. 2000). Deze auteurs stellen dat blauw 

plezier zal oproepen. Daarom stellen we dat blauw voor meer ARS zal zorgen dan wit. 

Geel daarentegen roept heel wat minder plezier op dan blauw, dus veronderstellen we 

dat geel tot meer DARS leidt dan blauw. 

H3: Blauw leidt tot meer ARS in vergelijking met wit 

H4: Geel leidt tot meer DARS in vergelijking met blauw 
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3. Dominance 

Respondenten zullen positiever antwoorden wanneer ze het gevoel hebben dat ze 

controle hebben (Proshansky, Ittelson en Rivlin, 1974).  

Valdez en Mehrabian (1994) vonden in hun studie dat geel een dominante kleur blijkt te 

zijn. Geel zou er toe kunnen leiden dat er meer ARS is. Er zijn geen significante 

resultaten gevonden tussen dominantie en blauw, dus stellen we dat geel tot meer 

dominantie leidt dan wit. 

 

H5: Geel leidt tot meer ARS in vergelijking met wit 

 

 

4. Angst 

Onderzoek van Jacobs en Suess (1975) haalden aan dat rood en geel licht voor heel wat 

meer angst zorgden dan blauw en groen licht. Geel bezorgt mensen dus meer angst dan 

blauw. 

Wanneer respondenten van een vragenlijst geassocieerd worden met meer angst, dan 

zullen deze meer ERS vertonen (Baumgartner en Steenkamp, 2001). 

H6: Geel leidt tot meer ERS in vergelijking met blauw 

 

Verzadiging en emoties  

Guilford (1934) gaf al aan dat verzadigde kleuren, kleuren die meer pigment bevatten, 

meer verkozen worden boven onverzadigde kleuren. In de studie van Valdez en 

Mehrabian (1994) kwam tot uiting dat verzadigde kleuren een positief gevoel brengt bij 

de respondent. Verder in dit onderzoek werd vastgesteld dat verzadigde kleuren arousal 

opwekken. Onverzadigde kleuren worden dus als passieve kleuren omschreven, die 

geen opwinding veroorzaken.  

Eerder gaven we al aan dat een positief gevoel en plezier, gepaard gaat met meer 

acquiescence. Russel en Mehrabian (1977) toonden ook al aan dat opwinding met meer 

extreme antwoordstijlen gepaard gaan. 
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H7: Hoe meer verzadigt een kleur, hoe meer ARS 

H8: Hoe meer verzadigt een kleur, hoe meer ERS 

 

Helderheid en emoties  

Verschillende auteurs haalden aan dat hoe helderder een kleur is, hoe meer plezier het 

oproept (Guilford, 1934; Guilford en Smith, 1959; Boyatzis en Varghese, 1994; Valdez en 

Mehrabian, 1994; Hemphill, 1996; Gorn et al., 1997). Plezier gaat gepaard met meer 

acquiescence, zie hierboven. 

H9: Hoe helderder een kleur, hoe meer ARS 

 

Kleurtint en informatieverwerking 

Achtergrondkleur bij computerschermen zorgt ervoor dat mensen informatie beter 

kunnen verwerken in vergelijking met informatie dat zich bevindt op een kleurloze, 

witte achtergrond (Benbasat en Dexter, 1985; Allender, 1987). Een betere verwerking 

van informatie zorgt ervoor dat respondenten sneller vermoeid zullen zijn (Faseur en 

Geuens, 2006). Een betere informatieverwerking zorgt er ook voor dat de antwoorden 

extremer zullen worden, aangezien de respondent alles meer zwart-wit zal overwegen. 

We haalden eerder al aan dat wanneer de respondent de informatie niet verwerkt, hij 

niets weet over de items. De respondenten kunnen zich niet opmaken om de uitspraken 

goed te beoordelen en zullen ze voor de neutrale antwoorden gaan. Wanneer de 

respondent de informatie niet verwerkt, weet hij niets over de items.  (Baumgartner en 

Steenkamp, 2001). We kunnen dus besluiten dat slechte informatieverwerking voor 

meer MPR zorgt. Kleur zorgt voor een beter informatieverwerking en zal dus voor 

minder MPR zorgen. 

H10: Geel en Blauw leiden tot meer ERS in vergelijking met wit 

H11: Geel en Blauw leiden tot minder MPR in vergelijking met wit 
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Kleurtint en introversie / extraversie  

Introverte personen zijn mensen die hun gevoelens voor zichzelf houden. Extraverte 

persoonlijkheden zijn dan weer mensen die hun emoties naar buiten brengen. Kleuren 

zoals blauw, die tot kalmte en rust leiden, zorgen voor introverte persoonlijkheden 

(Radeloff, 1991). Ballast (2002) haalt aan dat geel activerend en heel stimulerend werkt, 

dit zijn eigenschappen van extraverten, geel leidt dus tot extraversie. 

Baumgartner en Steenkamp (2001) verklaren dat extraverte persoonlijkheden veel 

meer ja-zeggers zullen zijn die stimulatiezoekende karakteristieken hebben. Terwijl 

introverte mensen eerder geneigd zullen zijn om nee te zeggen. 

H12: Blauw leidt tot meer DARS in vergelijking met wit 

H13: Geel leidt tot meer ARS in vergelijking met wit 
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Hoofdstuk 5: Empirisch onderzoek 

5.1 Inleiding 

In het empirisch onderzoek gaan we na wat de invloed is van kleur op antwoordstijlen. 

Dit deel begint met een uitvoerige beschrijving van het onderzoek, daarna gaan we na 

welke hypothesen geldig zijn om vervolgens te eindigen met een overzicht van de 

resultaten. 

 

5.2 Methodologie 

5.2.1 Procedure 

De respondenten kregen 1 van de 3 vragenlijsten. De mogelijkheden waren: wit, geel of 

blauw. Op wit na, hadden geel en blauw elk nog 3 verschillende versies waardoor er in 

totaal 7 verschillende versies van het onderzoek waren. Dit zijn de 7 mogelijkheden: wit, 

puur blauw, puur geel, een meer verzadigt blauw, een meer verzadigt geel, een 

helderder blauw en een helderder geel. De respondenten werden random toegewezen 

aan 1 van de versies. 

 

Na een inleidende tekst waarin de instructies voor het onderzoek uitgelegd werden, 

kregen de respondenten 4 vragenreeksen van 17 heterogene vragen. Een voorbeeld van 

een heterogene vraag uit de vragenlijst was: ‘Kinderen zouden veel discipline moeten 

hebben’. Alle vragen kan u vinden in bijlage 1.1. Op die heterogene vragen moeten de 

respondenten op een 7-punten Likertschaal aanduiden in welke mate ze akkoord gaan 

met de vraag. ‘1’ staat voor ‘volledig niet akkoord, ‘4’ voor neutraal en ‘7’ staat voor 

‘volledig akkoord’.  

 

Mood 

Daarna werden de emoties gemeten door middel van de PAD-schaal van Brengman 

(2001). Via 2 reeksen van 9 tegengestelde adjectieven, werden pleasure, arousal en 

dominance gemeten.  

 

Het Pleasure Arousal Dominance – model is afkomstig van Valdez en Mehrabian (1994) 

en het is een emotiemodel dat bestaat uit 3 onafhankelijke dimensies die de emotionele 

toestand van respondenten meten. Pleasure - displeasure (plezier – misnoegen) 
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onderscheidt de affectieve kwaliteit van de gemoedstoestand die zowel positief als 

negatief kan zijn. Arousal – nonarousal (opwinding – verveling) verwijst naar de fysieke 

activiteit en de geestelijke waakzaamheid. Dominance – submissiveness (overheersing – 

onderdanig) hangt af van de mate van controle dat een bepaald persoon heeft. 

Mehrabian (1995) zelf maakte een schaal die bestond uit 16 items voor plezier, 9 items 

voor opwinding en 9 items voor dominantie. Wij gebruiken echter de 3 meetschalen van 

Brengman (2002). Zij werkt met 3 schalen die telkens 6 items bevat om plezier, 

opwinding en dominantie te meten. De items van deze PAD-schaal kan je zien in 

onderstaande tabel en werden op een 7-punten Likertschaal gemeten: 

Pleasure Items – Op dit moment voel ik mij … 

P1 Bedrukt Aangenaam 

P2 Ongelukkig Gelukkig 

P3 Ontevreden Tevreden 

P4 Geërgerd Behaaglijk 

P5 Verveeld Ontspannen 

P6 Wanhopig Hoopvol 

Arousal Items – Op dit moment voel ik mij … 

A1 Ontspannen Gestimuleerd 

A2 Rustig Opgewonden 

A3 Loom Uitzinnig 

A4 Futloos Zenuwachtig 

A5 Slaperig Wakker 

A6 Niet geprikkeld Geprikkeld 

Dominance Items – Op dit moment voel ik mij … 

D1 Geremd Vrij 

D2 Gemanipuleerd Ongedwongen 

D3 Geholpen Autonoom 

D4 Minderwaardig Superieur 

D5 Onderdanig Dominant 

D6 Begeleid Zelfstandig 

Tabel 1: Items van de PAD schaal (Brengman, 2002) 
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Via de meetschaal van Brengman (2002) konden we plezier, opwinding en dominantie 

per respondent berekenen. Zowel plezier, opwinding en dominantie werden bepaald via 

6 items, die elk gequoteerd stonden op een zeven-punten Likertschaal. Om per 

respondent het niveau van plezier, opwinding en dominantie te weten te komen, werd 

het gemiddelde genomen van de 6 items die de gewenste emotie meten. Zo zal het 

gemiddelde van de 6 items van plezier, het plezier van de respondent bepalen. 

 

Informatieverwerking 

Tijdens het onderzoek werden de respondenten de informatie aangeboden van een 

product, Fruity-Ice genaamd. Volgende informatie werd gegeven: 

 

 

Informatie Fruity-Ice 

 

Later in het onderzoek werd de respondenten gevraagd wat ze onthouden hadden over 

dit product. Op die manier konden we verifiëren of kleur inderdaad een effect heeft op 

informatieverwerking. 

 

De respondenten kregen elk een score naargelang wat ze onthouden hadden. Er waren 5 

essentiële criteria die de respondenten moesten onthouden: 

 Fruity-Ice is een waterijsje. 

 Beschikbaar in verschillende fruitsmaken. 

 Bevat de vitamines die ook in fruit zitten. 

 De verpakking is biologisch afbreekbaar. 

 De kostprijs is € 1. 
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Wie niets onthouden had kreeg de score 0, wie 1 criteria van de 5 onthouden had van de 

5 kreeg de score 1, … , wie 5 criteria van de 5 onthouden had kreeg de score 5. 

 

Introversie/ Extraversie 

Extraversie en introversie van de respondenten werd gemeten via de Myers-Briggs Type 

Indicator, een persoonlijkheidstest (Myers, 1962). De Myers-Briggs Type Indicator 

bestaat uit verschillende schalen die persoonlijkheid meten en één daarvan meet 

introversie en extraversie. Deze test voor introverte en extraverte personen bestaat uit 

14 vragen, zie bijlage 1.2. 

De respondenten konden een score geven van 1 tot 7 op 14 vragen die Extraversie/ 

Introversie meten. Na het hercoderen van enkele stellingen werd het gemiddelde van 

deze 14 stellingen per respondent gemeten. Dit gemiddelde bepaalt de mate van 

Extraversie/ Introversie. Hoe dichter bij 1, hoe introverter, hoe dichter bij 7 hoe 

extraverter. 

 

Kleurenblindheidtest 

In de vragenlijst werd op het einde de Ishihara-test opgenomen om na te gaan of er 

respondenten waren die kleurenblind zijn. Respondenten die kleurenblind zijn moeten 

uit dit onderzoek verwijderd worden, omdat dit onderzoek over de kleuren geel en 

blauw gaat.  

De Ishihara-test bestaat uit een aantal plaatjes waarop gekleurde stippen staan. Een 

aantal stippen van die plaatjes vormen een cijfer. Deze stippen, die een getal vormen, 

hebben een andere kleur dan de andere stippen die de achtergrond vormen. Hier ziet u 

dat de oranje stippen het getal 25 vormen en de blauwe stippen de achtergrond. 

 

 

Figuur 4: Ishihara-test 

 



25 
 

5.2.2 Respondenten 

De vragenlijst werd door 205 volwassen respondenten ingevuld. Van de 205 

respondenten waren er 119 vrouwen en 86 mannen. De jongste deelnemer was 18 jaar, 

de oudste was 71. De gemiddelde leeftijd was 33 jaar. Elke (soort) kleur had dus 

ongeveer 30 respondenten. 

De respondenten werden verzameld via 5 identieke laptops. De vragenlijst werd 

ingevuld door vrienden, familieleden, volwassenen uit de wijk en ouders op een 

koffiemiddag van Scouts Sint-Hubertus Merelbeke LDK, deze vulden het onderzoek in 

een rustig lokaal in waar niemand hen kon afleiden. 

 

Kleur Aantal respondenten 

Wit (controle) 27 

Geel puur 32 

Geel verzadigd 34 

Geel helder 22 

Blauw puur 26 

Blauw verzadigd 29 

Blauw helder 35 

Tabel 2: Aantal respondenten per kleur 
 

In onderstaande tabel kan je zien wat met welke kleur bedoeld wordt en welke HSL-

code deze kleur heeft. 

 Puur Verzadigd Helder 

Geel HSL (37, 255, 160) HSL (37, 127, 160) HSL (37,255, 128) 

Blauw HSL (170, 255,192) HSL (170, 127, 160) HSL (170, 255, 128) 

Tabel 3: Kleuren van het onderzoek 
 

 

5.2.3 Meten van antwoordstijlen 

De antwoordstijlen meten we via de formules van Baumgartner en Steenkamp (2001). 

In volgende tabel vind je de formules voor het berekenen van de antwoordstijlen ARS, 

DARS, ERS en MPR. 
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Antwoordstijl formules 

ARS [Aantal (5) + aantal (6) x 2 + aantal (7) x 3] / aantal items 

DARS [Aantal (1) x 3 + aantal (2) x 2 +  aantal (3)] / aantal items 

ERS [Aantal (1) + aantal (7)] / aantal items 

MPR Aantal (4) / aantal items 

Tabel 4: Berekening antwoordstijlen (Baumgartner en Steenkamp, 2001) 
 

 

Betrouwbaarheid van de antwoordstijlen 

Voor het testen van de hypothesen werden eerst de 4 antwoordstijlen berekend, via de 

formules die eerder vermeld werden. Vervolgens werd de interne betrouwbaarheid van 

deze antwoordstijlen getest door de Cronbach’s Alpha te berekenen van de 

antwoordstijlen. De Cronbach’s Alpha werden berekend per kleur en van alle kleuren 

samen. Zie de resultaten in volgende tabel. 

 

 Controle Blauw Geel Samen 

ARS 0,59 0,71 0,79 0,74 

DARS 0,75 0,78 0,71 0,76 

ERS 0,87 0,89 0,89 0,89 

MPR 0,78 0,67 0,68 0,70 

Tabel 5: Cronbach’s Alpha antwoordstijlen 
 

Hier zien we dat de Cronbach’s Alpha’s (excl. Controle – ARS) groter zijn dan 0,70. Dus 

we kunnen besluiten dat de betrouwbaarheid van de antwoordstijlen groot is. 
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5.3 Gegevensverwerking 

5.3.1 Datascreening 

Een aantal respondenten hadden de vragenlijst niet volledig of niet consistent ingevuld 

en een aantal respondenten werden ook verwijderd omdat ze kleurenblind waren, dit 

werd getest met de Ishihara-test zoals eerder vermeld. Uiteindelijk werden er 3 

respondenten uit de controlegroep verwijderd, 8 respondenten die de blauwe 

vragenlijst hadden en 5 die de gele vragenlijst hadden. 

 

5.3.2 Testen van hypothesen 

Hier gaan we na of de hypothesen die we gesteld hebben in hoofdstuk 4 aanvaard mogen 

worden, of indien we ze kunnen verwerpen. Hieronder staat een tabel met een overzicht 

van de hypothesen, met de vermelding of ze al dan niet aanvaard werden.  

Tabel 6: Overzicht hypothesen 
 

5.3.2.1 Univariate variantieanalyse geel-blauw 

Om de invloed van kleur, helderheid en verzadiging na te gaan werd voor de 

verschillende antwoordstijlen (ARS, DARS, ERS en MPR) een univariate variantieanalyse 

uitgevoerd. De covariaten voor deze variantieanalyses zijn geslacht, leeftijd, opleiding en 

Hypothese  Aanvaard 

H1 Blauw leidt tot meer MPR in vergelijking met geel Aanvaard 

H2 & H6 Geel leidt tot meer ERS in vergelijking met blauw Verworpen 

H3 Blauw leidt tot meer ARS in vergelijking met wit Aanvaard 

H4 Geel leidt tot meer DARS in vergelijking met blauw Aanvaard 

H5 & H13 Geel leidt tot meer ARS in vergelijking met wit Aanvaard 

H7 Hoe meer verzadigt een kleur, hoe meer ARS Verworpen 

H8 Hoe meer verzadigt een kleur, hoe meer ERS Verworpen 

H9 Hoe helderder een kleur, hoe meer ARS Verworpen 

H10 Geel en Blauw leiden tot meer ERS in vergelijking 

met wit 

Verworpen 

H11 Geel en Blauw leiden tot minder MPR in vergelijking 

met wit 

Aanvaard 

H12 Blauw leidt tot meer DARS in vergelijking met wit Verworpen 
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beroep want deze kunnen antwoordstijlen ook beïnvloeden (Hamilton, 1968; Weijters, 

2006). Bij deze Univariate variantieanalyse werd de controlegroep niet opgenomen, 

omdat deze niet varieert in helderheid noch in verzadiging. Dus deze verschillen gelden 

enkel tussen de kleuren geel en blauw. 

 ARS DARS ERS MPR 

Kleurtint 0,673 0,049 0,155 0,018 

Helderheid 0,662 0,575 0,662 0,646 

Verzadiging 0,648 0,286 0,935 0,559 

Kleurtint*Helderheid  0,453 0,437 0,914 0,617 

Kleurtint*Verzadiging 0,762 0,690 0,323 0,047 

Man/Vrouw 0,583 0,099 0,480 0,666 

Leeftijd 0,818 0,011 0,034 0,968 

Opleiding 0,778 0,134 0,717 0,098 

Beroep 0,846 0,556 0,244 0,274 

Tabel 7: p-waarden Univariate Variantieanalyses 
 

ARS 

Uit deze variantieanalyses zien we dat er geen significante verschillen zijn voor ARS. 

Zowel de kleurtinten, de helderheid, de verzadiging als de interactie-effecten 

kleurtint*helderheid en kleurtint*verzadiging hebben allemaal een p-waarde groter dan 

0,05.  

Hypothese 7, hoe meer verzadigt een kleur hoe meer ARS (H7), wordt bijgevolg niet 

aanvaard. Ook hypothese 9 die stelt dat hoe helderder een kleur is, hoe meer ARS (H9) er 

is wordt niet aanvaard. 

 

DARS 

Deze antwoordstijl kent wel een significant verschil tussen de kleurtinten geel en blauw. 

De verschillen kan je zien in de tabel hieronder. 
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 Gemiddelde Significantie 

Geel 3,38  

Blauw 3,01 0,049 

Tabel 8: Gemiddelden DARS tussen geel en blauw 
 

Geel heeft gemiddeld meer DARS dan blauw (3,38>3,01) en dit is significant verschillend 

(0,049<0,05). Hypothese 4, geel leidt tot meer DARS in vergelijking met blauw (H4), 

wordt daarom aanvaard. 

Opnieuw zijn er geen significante verschillen voor helderheid, verzadiging en de 

interactie-effecten kleur*helderheid en kleur*verzadiging. 

 

ERS 

Uit deze variantieanalyses zien we dat er geen significante verschillen zijn voor ERS. 

Zowel de kleurtinten, de helderheid, de verzadiging als de interactie-effecten 

kleurtint*helderheid en kleurtint*verzadiging hebben allemaal een p-waarde groter dan 

0,05.  

Hypothesen 2 & 6, geel leidt tot meer ERS dan blauw (H2 & H6), worden dus niet 

aanvaard. 

Ook Hypothese 8, hoe meer verzadigt een kleur hoe meer ERS (H8), kunnen we niet 

aanvaarden. 

 

MPR 

Hier is er een significant verschil tussen de kleurtinten geel en blauw. De verschillen kan 

je zien in de tabel hieronder. 

 Gemiddelde Significantie 

Geel 0,56  

Blauw 0,77 0,018 

Tabel 9: Gemiddelden MPR tussen geel en blauw 
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De kleurtint blauw heeft gemiddeld meer MPR dan geel (0,77>0,56) en dit is significant 

verschillend (0,02<0,05), dus wordt Hypothese 1, blauw leidt tot meer MPR in 

vergelijking met geel (H1), aanvaard. 

Er is ook een significant verschil in het interactie-effect tussen kleur en verzadiging 

(0,047<0,05). We kijken verder of er een verschil is via de betrouwbaarheidsintervallen 

van de verschillende kleurtinten. 

 

Kleur Verzadiging Gemiddelde Betrouwbaarheidsinterval 

Blauw Niet verzadigt 0,716 0,614 – 0,818 

 Meer verzadigt 0,814 0,651 – 0,978 

Geel Niet verzadigt 0,685 0,579 – 0,790 

 Meer verzadigt 0,506 0,338 – 0,674 

Tabel 10: Betrouwbaarheidsintervallen kleurtint*verzadiging 
 

Echter, zowel bij de kleurtinten geel en blauw overlappen de 

betrouwbaarheidsintervallen tussen het niet verzadigde kleur en het meer verzadigde 

kleur. We kunnen dus besluiten dat er toch geen verschillen zijn. In onderstaande figuur 

kan je wel zien dat het verschil vooral ligt  tussen blauw meer verzadigt en geel meer 

verzadigt. Er is gemiddeld meer MPR bij blauw meer verzadigt  (0,81) dan geel meer 

verzadigt (0,51). 

 

Figuur 5: Interactie-effect Kleurtint*Verzadiging 
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Er zijn geen significante verschillen voor helderheid, verzadiging en het interactie-effect 

kleur*helderheid. 

 

5.3.2.2 Andere hypothesen 

In het vorige stuk werden de hypothesen die verschillen aangeven tussen geel en blauw 

getest. Er zijn ook hypothesen die verschillen met de controlegroep (wit) aangeven. 

Deze resultaten worden in dit stuk onderzocht. 

 

Hypothese 3: Blauw leidt tot meer ARS in vergelijking met wit (H3) 

We controleren via een Univariate variantieanalyse of blauw meer ARS heeft dan de 

controlegroep. Hier worden de controlevariabelen geslacht, leeftijd, opleiding en beroep 

opgenomen. De resultaten staan in onderstaande tabel. 

 

Kleur Gemiddelde Significantie 

Blauw 3,069  

Controle (wit) 2,606 0,017 

Tabel 11: Univariate variantieanalyse ARS en kleurtint. 
 

Blauw scoort significant hoger op ARS dan de controlegroep (0,02<0,05). Het 

gemiddelde ARS van de respondenten met een blauwe vragenlijst was 3,07; wat hoger 

was dan het gemiddelde van de respondenten met een controlevragenlijst (2,61). 

 

Hypothese 3 wordt aanvaard. 

 

Hypothesen 5 & 13: Geel leidt tot meer ARS in vergelijking met wit (H5) 

Via een Univariate variantieanalyse gaan we na of geel tot meer ARS leidt dan de 

controlegroep. Hier worden de controlevariabelen geslacht, leeftijd, opleiding en beroep 

opgenomen. De verschillen staan in onderstaande tabel: 

 

Kleur Gemiddelde Significantie 

Geel 3,056  

Controle (wit) 2,663 0,085 

Tabel 12: Univariate variantieanalyse ARS en kleurtint. 
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Het gemiddelde van geel (3,06) is groter dan dat van de controlegroep  

(2,66) en het verschil is marginaal significant (0,09<0,10). 

 

Hypothesen 5 & 13 worden aanvaard. 

 

 

Hypothese 10: Geel en Blauw leiden tot meer ERS in vergelijking met wit 

Geel en blauw werden hier samengenomen en vergeleken met de controlegroep via een 

univariate variantieanalyse. Hier worden de controlevariabelen geslacht, leeftijd, 

opleiding en beroep opgenomen. 

 

Kleur Gemiddelden Significantie 

Geel en blauw 0,788  

Controle (wit) 0,693 0,485 

Tabel 13: Univariate variantie ERS 
 

Geel en blauw leiden gemiddeld tot meer ERS dan de controlegroep (0,79>0,69), maar 

dit verschil is niet significant. 

 

We verwerpen dus Hypothese 10. 

 

 

Hypothese 11: Geel en Blauw leiden tot minder MPR in vergelijking met wit 

Ook hier werden geel en blauw  samengenomen en vergeleken met de controlegroep via 

een univariate variantieanalyse. Hier worden de controlevariabelen geslacht, leeftijd, 

opleiding en beroep opgenomen. 

 

Kleur Gemiddelden Significantie 

Geel en blauw 0,694  

Controle (wit) 0,838 0,079 

Tabel 14: Univariate variantieanalyse MPR 
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Geel en blauw hebben gemiddeld minder MPR dan de controlegroep (0,69<0,84), dit 

verschil is marginaal significant (0,08<0,10) 

 

Hypothese 11 wordt aanvaard. 

 

Ook al hebben we er geen hypothesen over, toch kijken we of blauw en geel samen een 

effect hebben op ARS en DARS in vergelijking met de controlegroep. De resultaten staan 

in onderstaande tabel. 

 

Antwoordstijl Kleur Gemiddelden Significantie 

ARS Geel en blauw 3,063  

 Controle (wit) 2,638 0,032 

DARS Geel en blauw 3,154  

 Controle (wit) 3,093 0,744 

Tabel 15: Univariate variantieanalyse ARS & DARS 
 

Geel en blauw hebben significant meer ARS dan wit (3,06>2,64). Er is geen significant 

verschil tussen geel en blauw samen en de controlegroep (0,74>0,05). 

 

 

Hypothese 12: Blauw leidt tot meer DARS in vergelijking met wit 

We gaan na of blauw tot meer DARS leidt dan de controlegroep. Dit doen we via de 

Univariate variantieanalyse. Hier worden de controlevariabelen geslacht, leeftijd, 

opleiding en beroep opgenomen. 

 

Kleur Gemiddelden Significantie 

Blauw 2,930  

Controle (wit) 3,083 0,517 

Tabel 16: Univariate variantieanalyse DARS 
 

Blauw heeft gemiddeld minder DARS dan de controlegroep (2,93<3,08). Dit verschil is 

niet significant (0,517>0,05) 

 

Hypothese 12 wordt verworpen. 
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5.3.3 Mediatoren-analyse 

Of het effect van kleur op antwoordstijlen te wijten is aan de mediators, kunnen we 

verifiëren met regressieanalyses (Baron en Kenny, 1986). In deze thesis hebben we 

verschillende mediatoren vooropgesteld: pleasure, arousal, dominance, introversie/ 

extraversie, informatieverwerking.  

 

5.3.3.1 Regressies kleurtint 

We bekijken eerst de regressies van de mogelijke ‘mediatoren’ plezier, opwinding, 

dominantie, informatieverwerking en introversie/ extraversie op de onafhankelijke 

variabele kleurtint. In deze regressies werden enkel de kleurtinten geel en blauw 

opgenomen, de controlegroep werd hieruit weggelaten. In onderstaande figuur ziet u 

een overzicht welke mediators onderzocht worden. 

 

Figuur 6: Overzicht mediators die onderzocht worden 

 

De resultaten van de regressieanalyses staan in onderstaande tabel: 

 Significantie Beta R² 

Plezier 0,390 0,122 0,004 

Opwinding 0,556 0,067 0,002 

Dominantie 0,356 0,109 0,005 

Informatieverwerking 0,642 0,098 0,001 

Introversie/ Extraversie 0,046 -0,180 0,023 

Tabel 17: Regressieanalyses kleurtint 
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De regressies van plezier, opwinding, dominantie en informatieverwerking zijn allemaal 

niet significant. Deze hebben allemaal een p-waarde die groter is dan 0,05. We kunnen 

dus stellen dat dit geen mediatoren zijn voor de hypothesen die geel en blauw 

vergelijken. 

Introversie/ Extraversie heeft daarentegen wel een significant effect op kleurtint 

(0,046<0,05). Hier kunnen we de volgende regressies ook uitvoeren. 

 

De tweede regressie die uitgevoerd moet worden is die van de afhankelijke variabelen 

ARS, DARS, ERS en MPR op de onafhankelijke variabele kleurtint. Deze regressies zijn 

eigenlijk hetzelfde als de Univariate variantieanalyses die we eerder gedaan hebben. 

Hier vonden we dat kleurtint invloed had op DARS en MPR. 

In de laatste regressie bekijken we de afhankelijke variabelen DARS en MPR op de 

onafhankelijke variabele kleurtint en de mediator ‘Introversie/ Extraversie’. 

 

  Significantie Beta R² 

DARS Kleurtint 0,002 0,474  

 Introversie/ Extraversie 0,613 0,065 0,051 

MPR Kleurtint 0,033 -0,124  

 Introversie/ Extraversie 0,407 -0,040 0,027 

Tabel 18: Regressieanalyses antwoordstijlen 
 

Hier kunnen we duidelijk zien dat zowel bij DARS als bij MPR, ‘Introversie/ Extraversie’ 

niet meer significant zijn, aangezien ze een p-waarde groter dan 0,05 hebben. We 

kunnen dus besluiten dat Introversie/ Extraversie ook geen mediator is. 

 

5.3.3.2 Regressies andere hypothesen 

We voeren ook regressieanalyses uit bij de andere hypothesen die aanvaard werden, 

namelijk H3, H5 en H13. Hier gaan we na of er een invloed is van de mediatoren plezier, 

dominantie en Introversie/ Extraversie. 

 

Mediatoranalyse H3: Blauw leidt tot meer ARS in vergelijking met wit 

We testen of de emotie ‘Plezier’ een invloed had bij deze hypothese. In onderstaande 

figuur ziet u welke mediator onderzocht wordt. 
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Figuur 7: Overzicht mediator-analyse H3 

 

Eerst bekijken we de regressie van de mediator ‘Plezier’ op de onafhankelijke variabele 

kleurpigment. Bij deze regressie werd enkel de kleurtint blauw en de controlegroep 

opgenomen, omdat er geen significante effecten waren met geel. 

 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,043 -0,221 0,035 

Tabel 19: Regressieanalyse Plezier 
 

De kleurtint heeft een significant effect op Plezier. Kleurtint heeft een kleinere p-waarde 

dan 0,05 (0,04<0,05). 

 

In de volgende stap bekijken we de regressie van de afhankelijke variabele ARS op de 

onafhankelijke variabele kleurtint. Dit werd al uitgetest via een Univariate 

variantieanalyse, bij het testen van Hypothese 3 en bleek significant (0,017<0,05). 

  

In de derde regressieanalyse bekijken we de afhankelijke variabele ARS op de 

onafhankelijke variabele kleurpigment en de mediator Plezier. 

 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,036 -0,198 0,055 

Plezier 0,304 0,082  

Tabel 20: Regressieanalyse ARS 
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De mediator plezier heeft geen significante invloed op ARS (0,30>0,05). We kunnen dus 

stellen dat de plezier geen invloed heeft. 

 

 

Mediatoranalyse H5 

We testen of de emotie ‘Dominantie’ een invloed had op deze hypothese. In 

onderstaande figuur ziet u welke mediator onderzocht wordt. 

 

Figuur 8: Overzicht mediator-analyse H5 

 

Eerst bekijken we de regressie van de mediator ‘Dominantie’ op de onafhankelijke 

variabele kleurtint. Bij deze regressie werden enkel de kleurtint geel en de 

controlegroep opgenomen. 

 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,034 -0,406 0,039 

Tabel 21: Regressieanalyse Dominantie 
 

De kleurtint heeft een significant effect op plezier. Kleurtint heeft een kleinere p-waarde 

dan 0,05 (0,03<0,05). 

 

De volgende regressie die bekeken wordt, is die van de onafhankelijke variabele 

kleurtint op de afhankelijke variabele ARS. Deze werd al uitgevoerd bij het testen van de 

hypothesen en bleek significant (0,041<0,05). 
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De laatste regressie die uitgevoerd wordt, is die van de afhankelijke variabele ARS op de 

onafhankelijke variabele kleurtint en de mediator ‘dominantie’. 

 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,117 -0,332  

Dominantie 0,015 0,253 0,086 

Tabel 22: Regressieanalyse ARS 
 

We zien duidelijk dat de mediator ‘dominantie’ een invloed heeft op ARS (0,02<0,05). 

Het effect van kleurtint is niet meer significant (0,12>0,05), wat erop wijst dat 

dominantie een mediator is. 

 

 

Mediatoranalyse H11 

We gaan na of Informatieverwerking een invloed heeft op deze hypothese. We bekijken 

hier de mediatoranalyse tussen geel + blauw en de controlegroep, zie ook onderstaande 

figuur. 

 

Figuur 9: Overzicht mediator-analyse H11 

 

 

In de eerste regressie bekijken we Informatieverwerking op kleurtinten. 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleur 0,001 0,993 0,054 

Tabel 23: Regressieanalyse Informatieverwerking 
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De kleuren geel en blauw hebben een significante invloed op informatieverwerking 

(0,001<0,05). 

 

De tweede regressie, is al uitgevoerd via een Univariate variantieanalyse, er is een 

significant effect  op MPR. 

 

In de derde regressie bekijken we de invloed van Informatieverwerking en kleur op 

MPR. 

 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleur 0,217 -0,101  

Informatieverwerking 0,032 -0,041 0,037 

Tabel 24: Regressieanalyse MPR 
 

De mediator ‘informatieverwerking’ heeft een significante invloed op MPR (0,03<0,05). 

Kleurtint daarentegen is niet meer significant (0,22>0,05), wat erop wijst dat 

informatieverwerking een mediator is. 

 

 

Mediatoranalyse H13 

We bekijken of ‘Introversie/ Extraversie’ een invloed had op deze hypothese. In 

onderstaande figuur ziet u welke mediator onderzocht wordt. 

 

Figuur 10: Overzicht mediator-analyse H13 
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Eerst bekijken we de regressie van de mediator ‘introversie/extraversie’ op de 

onafhankelijke variabele kleurtint. Bij deze regressie werd de kleurtint geel en de 

controlegroep opgenomen. 

 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,198 0,171 0,015 

Tabel 25: Regressieanalyse Extraversie/ Introversie 
 

Kleurtinten hebben geen significante invloed op Extraversie/ Introversie (0,20>0,05). 

Het heeft geen zin om de volgende 2 regressies te doen, we kunnen besluiten dat 

Extraversie/ Introversie geen invloed heeft. 

 

 

 

Mediatoranalyse informatieverwerking 

H10 werd niet aanvaard, we vonden wel dat er een significant verschil is tussen ARS van 

geel en blauw, en ARS van de controlegroep. We bekijken hier de mediatoranalyse. 

 

Bij de mediatoranalyse van H11 bemerkten we reeds dat kleur een significante invloed 

heeft op informatieverwerking. De tweede regressie, is al uitgevoerd via een Univariate 

variantieanalyse, er is een significant effect  op ARS. 

 

De derde regressie bekijkt ARS op Informatieverwerking en kleurtint. 

Onafhankelijke variabele Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,021 0,452  

Informatieverwerking 0,671 -0,19 0,026 

Tabel 26: Regressieanalyse ARS 
 

Informatieverwerking is hier niet meer significant (0,67>0,05), we kunnen dus stellen 

dat informatieverwerking geen mediator is. 
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Mediatoranalyse interactie-effect kleurtint*verzadiging 

In punt 5.3.2 bemerkten we dat er een significant interactie-effect was tussen kleurtint 

en verzadiging bij MPR. Het verschil lag hem tussen blauw meer verzadigt en geel meer 

verzadigt. Daarom bekijken we hier de regressie van plezier, opwinding, dominantie, 

informatieverwerking en Introversie/ Extraversie op kleurtint. We nemen hier enkele 

de groepen blauw meer verzadigt en geel meer verzadigt op. 

 

 Significantie Beta R² 

Plezier 0,094 0,399 0,041 

Opwinding 0,174 0,231 0,027 

Dominantie 0,060 0,368 0,228 

Introversie/Extraversie 0,037 -0,326 0,063 

Informatieverwerking 0,373 0,290 0,012 

Tabel 27: Regressieanalyses interactie-effect kleurtint*verzadiging 
 

Er is enkel een significant effect van Introversie/ Extraversie op kleurtint. 

Het interactie-effect had een significante invloed op MPR, dus deze regressieanalyse 

hoeven we niet nogmaals te doen. 

In de laatste regressieanalyse bekijken we de invloed van Introversie/extraversie en 

kleurtint op MPR. De resultaten staan in onderstaande tabel: 

 

 Significantie Beta R² 

Kleurtint 0,002 -0,285 0,143 

Introversie/ Extraversie 0,832 -0,014  

Tabel 28: Regressieanalyse MPR 
 

Introversie/ Extraversie is niet significant (0,83>0,05), Introversie/ Extraversie is dus 

geen mediator. 
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6. Algemeen Besluit 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de resultaten van het onderzoek, bekijken 

we de beperkingen van het onderzoek. Tenslotte zullen er enkele aanbevelingen 

opgesteld worden voor toekomstig onderzoek. 

 

6.2 Discussie 

In het vorige hoofdstuk vond je een overzicht van de hypothesen met de vermelding of 

ze al dan niet aanvaard werden. Hier zullen we commentaar geven bij het al dan niet 

verwerpen van de Hypothesen. 

Hypothese Commentaar 

H1 Blauw leidt tot meer MPR in vergelijking met geel. Deze hypothese werd 

aanvaard, dit is echter niet toe te schrijven aan een lagere opwinding. 

H2 Geel leidt tot meer ERS in vergelijking met blauw. Deze hypothese werd 

verworpen. 

H3 Blauw leidt tot meer ARS in vergelijking met wit. Deze hypothese werd 

aanvaard, dit komt echter niet doordat blauw voor meer plezier zorgt. 

H4 Geel leidt tot meer DARS in vergelijking met blauw. Geel leidt tot meer 

DARS, dit komt niet doordat geel voor minder plezier zorgt. 

H5 Geel leidt tot meer ARS in vergelijking met wit. Geel zorgt voor meer ARS, 

dit effect komt doordat geel voor meer dominantie zorgt. 

H6 Geel leidt tot meer ERS in vergelijking met blauw. Gele vragenlijsten 

leiden niet tot meer ERS dan blauwe vragenlijsten. 

H7 Hoe meer verzadigt een kleur, hoe meer ARS. Verzadiging zorgt niet voor 

meer ARS. 

H8 Hoe meer verzadigt een kleur, hoe meer ERS. Verzadiging heeft geen 

enkele invloed op ERS. 

H9 Hoe helderder een kleur, hoe meer ARS. Helderheid heeft geen enkele 
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invloed op ARS. 

H10 Geel en blauw leiden tot meer ERS in vergelijking met wit. Blauwe en 

gele vragenlijsten zorgen niet voor meer ERS. 

H11 Geel en blauw leiden tot minder MPR in vergelijking met wit. Deze 

hypothese werd aanvaard en dit effect komt doordat kleur voor meer 

informatieverwerking zorgt. (Er is meer ARS, maar niet meer DARS bij 

blauwe en gele vragenlijsten in vergelijking met witte) 

H12 Blauw leidt tot meer DARS dan wit. Deze hypothese werd niet aanvaard. 

H13 Geel leidt tot meer ARS in vergelijking met wit. Geel leidt tot meer ARS, 

dit effect is niet toe te schrijven aan Extraversie/ Introversie. 

Tabel 29: Overzicht hypothesen en commentaar 
 

De algemene bevinding is dat een gekleurde achtergrond tot meer antwoordstijlen leidt 

dan een sobere witte achtergrond. Echter, een gekleurde achtergrond zorgt voor minder 

MPR (H11). Tussen blauw en geel is het niet duidelijk welke kleur het best gebruikt 

wordt als achtergrond, aangezien ze leiden tot verschillende antwoordstijlen. Zo leidt 

blauw tot meer MPR (H1) en geel tot meer DARS (H4). Blauw en geel leiden ook tot meer 

ARS t.o.v. een neutrale witte achtergrond (H3 en H5). 

We zijn nagegaan of bepaalde variabelen deze effecten kunnen verklaren. Echter de 

vooropgestelde verklaringen kwamen niet uit, behalve voor geel en dominantie (H5) en 

voor geel en blauw en informatieverwerking (H11). 

Blauw leidt tot meer MPR, H1, werd aanvaard. Geel leidt tot meer ERS, H2, kwam niet 

uit. We veronderstelden deze hypothesen omdat geel tot meer opwinding zou leiden dan 

blauw. Verschillende auteurs stellen dat geel voor meer opwinding zorgt dan blauw 

(Boyatzis en Varghese, 1994; Kaya en Epps, 2004; Brengman, 2002), in dit onderzoek 

was dit niet het geval. Valdez en Mehrabian (1994) stelden ook dat geel voor meer 

opwinding zou zorgen, maar hun resultaten waren niet significant. Zhang, Miao & Hau 

(2009) vonden in hun studie dat geel een kleur is die respondenten vermoeit en 

verveelt, geel zal dus niet op iedereen een opwindend effect hebben. 

Blauw leidt tot meer ARS in vergelijking met wit (H3). We veronderstelden dat dit zou 

komen doordat blauw meer plezier opwekt, maar dit klopt niet. ARS betekent dat 
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respondenten positiever zullen antwoorden (Couch en Keniston, 1960). Het zou kunnen 

dat door positieve gevoelens die blauw oproept (Hemphill, 1996), de respondenten 

positiever zullen antwoorden.  

 

We haalden ook aan dat geel minder plezier zou oproepen bij H4, dit werd echter 

verworpen. Een gele achtergrond zorgt juist wel voor meer plezier bij de respondenten. 

Verschillende auteurs haalden aan dat geel gepaard gaat met vreugde, vrolijkheid en 

geluk (Wexner, 1954; Cimbalo et al.; 1978; Boyatzis en Varghese, 1994; Hemphill, 1996; 

Meerum Terwogt en Hoeksma, 1995; Kaya en Epps, 2004); dit zijn allemaal 

eigenschappen van plezier. Terwijl plezier net tot een positieve stemming leidt en tot 

meer ja-zeggers in tegenstelling tot wat we beweerden. Geel is een warme en 

stimulerende kleur en volgens Menon en Kahn (2002) scoren warme kleuren hoger op 

de dimensie plezier. Geel kan dus ook plezier oproepen.  

 

Geel leidt tot meer ERS dan blauw, H6, werd niet aanvaard. Wij veronderstelden dat een 

gele achtergrond de respondenten meer angst zou bezorgen dan een blauwe 

achtergrond. Dit is dus niet het geval. 

De hypothesen die gesteld werden over verzadiging (H7 en H8) kwamen beiden niet uit. 

Ook in het onderzoek van Brengman (2002) had verzadiging geen significant effect. Er 

was enkel een interactie-effect merkbaar tussen kleur en verzadiging bij MPR. 

Respondenten die de blauwe, meer verzadigde vragenlijst hadden vertoonden 

significant meer MPR dan de respondenten die de gele, meer verzadigde vragenlijst 

hadden. Terwijl dit verschil er niet is tussen de onverzadigde versies. Dit kan mogelijks 

verklaard worden door Valdez en Mehrabian (1994), die vonden dat niet alle kleuren die 

meer verzadigd zijn dezelfde verschijnselen vertonen. 

 

De hypothese die gesteld werd over helderheid (H9) kwam niet uit, we kunnen dus 

stellen dat deze dimensie van kleur geen invloed heeft op antwoordstijlen in dit 

onderzoek. 

 

Hypothese 10 werd aangehaald omdat kleur voor een betere informatieverwerking zou 

zorgen. Kleur zorgt inderdaad voor een betere informatieverwerking, er werd 
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significant meer onthouden door respondenten met een gele en een blauwe achtergrond 

dan de respondenten met een witte achtergrond. Toch werd deze hypothese niet 

aanvaard omdat geel en blauw niet tot meer ERS leidt.  

 

Extraversie en introversie zijn geen mediator tussen kleur en antwoordstijlen. 

Hypothesen 12 en 13 werden hierdoor niet beïnvloed. Geel leidt wel tot meer ARS, maar 

dit is niet toe te wijten aan extraversie zoals we beweerden in Hypothese 13, dit komt 

wel omdat geel tot meer dominantie leidt, zoals we reeds eerder stelden. 

 

 

6.3 Beperkingen en aanbevelingen van het onderzoek 

Dit onderzoek bleef beperkt tot de kleuren blauw en geel. Andere kleuren zullen andere 

emoties bij respondenten oproepen (Wexner, 1954; Valdez en Mehrabian, 1994), die 

ook een invloed zouden kunnen hebben op deze antwoordstijlen. Er was weinig invloed 

van geel op opwinding in dit onderzoek. Volgens andere auteurs is rood een 

stimulerende en opwindende kleur (Wexner, 1954). Ook groen zorgt voor meer 

opwinding (Valdez en Mehrabian, 1994). Het effect van blauw op plezier was er ook niet, 

Valdez en Mehrabian (1994) haalden in hun onderzoek al aan dat groen ook voor meer 

plezier zal zorgen (Valdez en Mehrabian, 1994). 

In deze studie werd er gekozen voor een zeven-punten Likertschaal, omdat dit als 

optimaal wordt gezien. Het is mogelijk dat respondenten anders gaan antwoorden bij 

bijvoorbeeld een 3-punten schaal. Hier kan MPR hoger liggen omdat de andere 

antwoordmogelijkheden meteen als extreme antwoorden aanzien worden. Tourangeau 

et. Al (2000) haalden aan dat respondenten niet graag een extreem standpunt innemen 

en daarom vaker gebruik maken van de middencategorie.  

 

Toekomstig onderzoek mag niet beperkt blijven tot een bepaalde leeftijdsgroep. 

Weijters (2006) toonde al aan dat volwassenen meer antwoordstijlen vertonen dan 

jongere mensen. Er zijn ook verschillen in preferenties van kleuren tussen verschillende 

leeftijdsgroepen (Boyatzis en Varghese, 1994; Meerum Terwogt en Hoeksma, 1995), 

waardoor we aanraden om verschillende leeftijdscategorieën te betrekken.  
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Hierbij aansluitend is het ook aan te raden om een studie over de culturen heen te 

bekijken. Madden et. Al (2000) vonden in hun studie dat kleuren verschillende 

betekenissen hebben in verschillende culturen. In de Westerse cultuur is de kleur van 

rouwen zwart, terwijl dit in de Aziatische cultuur wit is, en zo zijn er nog veel 

voorbeelden. Zo kan het ook zijn dat kleuren verschillende emoties oproepen in andere 

culturen. 

Niet alleen zal er verschil zijn in de perceptie van kleuren tussen culturen, er zullen ook 

verschillen zijn in antwoordstijlen tussen culturen. Een aantal auteurs deden hier al 

onderzoek naar (Johnson et al., 2005; Hofstede; 2001) en vonden zo bijvoorbeeld dat 

mannelijke culturen meer ERS zullen vertonen dan vrouwelijke. 
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