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Een onderzoek naar de impact van kleur en 

kleurovergang op verpakking. 

“Abstract” 

Consumenten nemen steeds minder de tijd om inkopen te doen en vaak zonder een 

beredeneerde keuze te maken tussen de aangeboden producten (1995; Silayoi & Speece, 

2004; Hausman, 2000). Vooral bij producten met een lage betrokkenheid wordt de 

aankoopbeslissing vaak ter plekke gemaakt (Weinberg & Gottwald, 1982). Voor marketeers is 

het uiterst belangrijk om met hun product op te vallen en aantrekkelijk te zijn voor de consument, 

dit om finaal de koopintentie te vergroten. Verpakking speelt hierbij een grote rol (de 

Pelsmacker, Geuens, & van den Bergh, 2005). Vele studies hebben reeds het belang van deze 

verpakking besproken en gaven kleur daarin een belangrijke rol. Kleur werd vanuit een 

marketing perspectief enkel in de vorm van kleur vs. geen kleur of kleurtint vs. kleurtint 

bestudeerd. Aangezien vele verpakkingen meerdere kleurtinten bevatten, is het interessant 

deze kleur meer specifiek te gaan bekijken. In deze experimentele studie word de impact van 

kleurcombinaties en kleurovergang op verpakking onderzocht. Impact met betrekking tot het 

opwekken van gevoelens, het trekken van de aandacht en het verhogen van de attitude, 

merkherinnering en koopintentie. Via een experimenteel 3 x 2 between subjects factorial design 

werden kleurcombinaties op drie niveaus gemanipuleerd (warme kleuren, koude kleuren en een 

combinatie van een warme en koude kleur) en kleurovergang op twee niveaus (directe en 

geleidelijke overgang). In totaal namen 262 respondenten deel aan het experiment. De 

resultaten tonen aan dat marketeers niet lukraak enkele kleuren op een verpakking moeten 

plaatsen en dat ook de kleurovergang het beslissingsproces beïnvloedt. Voor producten met 

een lage betrokkenheid, zonder kleurassociatie bij het merk, blijkt dat een directe overgang 

meer de aandacht trekt en een positievere attitude ten opzichte van de productkwaliteit 

teweegbrengt. Men prefereert warme kleuren of een combinatie van warm-koud boven koude 

kleuren. De positieve relatie tussen aandacht, merkherinnering en koopintentie wordt ook 

bevestigd.  
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Inleiding 

In de huidige consumptiemaatschappij worden we dagelijks geconfronteerd met een 

overaanbod aan merken en producten, dit aan de hand van allerlei reclameboodschappen. Per 

dag zouden we zo een 3000 reclameprikkels ontvangen van buitenaf. Slechts een klein aantal 

(<100) zullen we onthouden en nog een kleiner aantal zal ons aanzetten tot de effectieve 

aankoop en gebruik van het desbetreffende merk of product (Derksen, 2008; Derksen, 2008). 

Daarnaast nemen consumenten ook steeds minder de tijd om inkopen te doen en ze doen dit 

vaak zonder een beredeneerde keuze te maken tussen de aangeboden producten (1995; 

Silayoi & Speece, 2004; Hausman, 2000). Voor reclame, distributie- en productiebedrijven is het 

dus belangrijk te weten wat mensen precies aantrekt en aanzet tot aankoop. In verschillende 

studies is aangetoond dat de verpakking van producten hierin een belangrijke rol speelt, want 

naast enkele praktische functies vervult ze ook verschillende communicatiefuncties, zoals de 

aandacht trekken van de consument, het identificeren van een merk of een product en het 

informeren van de klant over ingrediënten, prijs en calorieën (de Pelsmacker et al., 2005; 

Schoormans & Robben, 1996). Wetenschappelijk is bewezen dat mensen gemiddeld slechts vijf 

tot zeven seconden naar een verpakking van een product kijken. Het is dus belangrijk om in te 

spelen op deze belangrijke seconden en om de aandacht zolang mogelijk proberen te behouden 

en te versterken (de Pelsmacker et al., 2005). Aangezien de aankoop van vele producten pas 

op het moment zelf wordt beslist, zijn consumenten beïnvloedbaar door marketingacties in de 

winkel (Weinberg & Gottwald, 1982). Bij fast moving consumer goods en producten met een 

lage betrokkenheid is het verpakte product, of de verpakking, zelfs het belangrijkste 

marketinginstrument. De aandacht die consumenten schenken aan deze goederen is beperkt. 

Als hun emoties niet worden geprikkeld en als er geen product is die speciale aandacht trekt, 

kopen ze vaak wat ze de laatste keer kochten, of het goedkoopste (Hoyer, 1984). Bedrijven 

moeten dit voorkomen en spenderen daarom dan ook steeds meer geld aan deze verpakking 

(Dickson, 1994). Om de aandacht naar deze producten te trekken gebruiken ze ongewone 

vormen, opvallende kleuren  of proberen ze vernieuwend te zijn (de Pelsmacker et al., 2005).  

Vele studies zijn reeds geschreven betreffende de fysiologische en psychologische effecten van 

kleur, maar slechts weinig studies bespreken de effecten van kleur met betrekking tot 

marketingimplicaties (Bellizzi & Hite, 1992). Maar deze kleur kunnen we specifieker 

onderzoeken met betrekking tot de functie op verpakking. Hier worden vaak meerdere kleuren 
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gebruikt en kleurcombinaties onderling werden nog niet in een marketingcontext onderzocht. 

Ook de kleurovergang, als een esthetisch element op een verpakking, kreeg tot nog toe weinig 

aandacht. In deze verhandeling onderzoeken we dan ook of verschillen in kleurcombinaties of 

kleurovergangen op verpakking een impact hebben op het besluitvormingsproces van de 

consument. Allereerst belichten we wat kleur precies is, bespreken we de verschillende 

betekenissen en associaties die ze teweegbrengen, bekijken we het belang van kleur bij 

verpakking en daarna kijken we wat de relatie is met de aandacht en de attitude. In het tweede 

deel van deze verhandeling onderzoeken we, aan de hand van een experiment, of er verschillen 

terug te vinden zijn tussen de verschillende gebruikte kleurcombinaties en kleurovergangen. Dit 

van het opwekken van emoties, het trekken van de aandacht tot het beïnvloeden van de 

attitude. In navolging van verschillende studies wordt ook de relatie tussen aandacht, recall en 

koopintentie getest (Scheier, 2003; Pieters & Wedel, 2004; Goodrich, 2011; Pieters, Warlop, & 

Wedel, 2002; Brown & Stayman, 1992; Homer, 1990; Dahlén & Lange, 2005) . Finaal hopen we 

op basis van de bekomen resultaten enkele aanbevelingen te kunnen doen en een basis te 

kunnen zijn voor verder onderzoek.  
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1. Kleur 

Kleur is iets wat we in het dagelijkse leven maar moeilijk kunnen definiëren. Iedereen weet wat 

het is en komt er dagelijks mee in contact, maar de wetenschappelijke definitie is vaak 

onbekende informatie. Vooraleer we een onderzoek naar kleur starten, is het logisch een 

algemene definitie te hanteren. Jacobsen (1946) definieert kleur als volgt: “Kleur bereikt onze 

hersenen via onze ogen. Dit door het licht, dat door gelijk welk object in het gezichtsveld, 

weerkaatst wordt. Kleuroppervlakken reflecteren het licht van verschillende golflengten in 

verschillende intensiteiten. Omdat zowel de verschillende golflengtes worden gescand door een 

optisch instrument als de relatieve intensiteit van elk van deze wordt gemeten, worden de stimuli 

die de sensatie van de kleur veroorzaken ook gemeten”. Objecten reflecteren dus verschillende 

hoeveelheden licht voor verschillende golflengtes en creëren zo verschillende kleuren (Nefs, 

2008). Om deze verschillende kleuren te kunnen bespreken gebruiken we een model dat 

kleuren op een vaste manier opdeelt.  

1.1. Munsell Color System 

Wanneer we een onderzoek naar kleur starten, kunnen we gebruik maken van het Munsell 

Color System. Dit model wordt gebruikt om kleuren op een overeenstemmige manier te 

specifiëren (Indow, 1988). 

  

Figuur 1: Munsell Color System 
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Zoals te zien in figuur 1 is de horizontale cirkel in het model van Munsell onderverdeeld in vijf 

basiskleuren: rood, geel, groen, blauw en paars. Samen met de vijf tussenliggende tinten 

vormen zij de tien belangrijkste tinten. Elk van deze tien tinten wordt vervolgens opgesplitst in 

tien sub-tinten die verschillen qua verzadiging, zo ontstaan er in totaal honderd definieerbare 

kleuren (Indow, 1988; Valdez & Mehrabian, 1994). Twee kleuren van gelijke waarde qua 

verzadiging en dit aan weerszijden van de cirkel, worden complementaire of contrasterende 

kleuren genoemd. Ook bij de kleurencirkel van Itten (1970) worden tegengestelde kleuren op de 

cirkel, complementaire of contrasterende kleuren genoemd. Aangrenzende kleuren, zijn kleuren 

die naast of dicht bij elkaar liggen op deze cirkel. Verder wordt er nog een verticale opsplitsing 

gemaakt in helderheid van wit naar zwart, dit in tien niveaus. Wat dit model typeert, is dat het 

gebruik maakt van ‘equality of differences’. Dit wil zeggen dat de stappen of gradaties tussen elk 

verschil in tint, helderheid of verzadiging even groot zijn (Nickerson, 1940; Brengman, 2002).  

1.1.1. Hue 

Hue, of de tint bij een kleur, refereert naar het pigment dat de kleur bevat. Het wordt veroorzaakt 

door de golflengte. Korte golflengten worden geassocieerd met koude, koele kleuren, zoals 

paars, blauw en groen. Lange golflengten worden geassocieerd met warme kleuren, zoals rood, 

geel en oranje. Zo kunnen de kleuren worden geordend van korte naar lange golflengten: paars, 

blauw, groen, geel, oranje en rood (Brengman, 2002; Babin, Hardesty, & Suter, 2003; Kaya & 

Epps, 2004; Valdez & Mehrabian, 1994). 

1.1.2. Value  

Value, of de helderheid/lichtheid van een kleur, heeft te maken met de verhouding van licht en 

schaduw, namelijk de hoeveelheid licht die door een object wordt weerkaatst. Deze helderheid 

wordt vergeleken in verhouding met een neutrale schaal die gaat van zuiver zwart naar zuiver 

wit. De gradaties ertussen kunnen variëren tussen de waarden zwart (value = 0) en wit 

(value=10) met een grijze tint middenin (Nickerson, 1940; Antrop & De Maeyer, 2005; 

Brengman, 2002; Indow, 1988; Kaya & Epps, 2004).  

1.1.3. Chroma 

Chroma wordt  beschouwd als de waargenomen verzadiging, namelijk de graad van zuiverheid 

van een kleur of de bijmenging van grijs bij een tint (Antrop & De Maeyer, 2005). Chroma  staat 
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voor de “puurheid” van een kleur. Een verzadigde kleur wordt waargenomen als 

geconcentreerd, glanzend en fel. Een minder verzadigde kleur wordt grijs en verdund 

waargenomen en minder zuiver ervaren (meer uitgewassen, net als in pastelkleuren). Er is geen 

intrinsieke bovengrens voor chroma, maar vanaf de waarde acht in het model van Munsell wordt 

een kleur als felle, levendige kleur ervaren (Nickerson, 1940; Brengman, 2002; Kaya & Epps, 

2004).  

Verzadiging en helderheid kunnen makkelijk verward worden, maar zijn niet hetzelfde. Zo kan 

een verzadigd roze heel helder zijn (fluo-roze) of weinig helder zijn (mauve) (Brengman, 2002). 
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2. Kleur en emotie 

Kleur is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en is in alles aanwezig wat we 

waarnemen. Het is bewezen dat kleuren een sterke invloed hebben op onze emoties en 

gevoelens, dit vanwege de onbewuste associaties die we maken met kleuren (Kaya & Epps, 

2004; Hemphill, 1996; Boyatzis & Varghese, 1994). De invloed van kleur zou zowel affectie als 

opwinding veroorzaken (Babin et al., 2003). Het effect van kleur en hun interpretatie zorgen 

ervoor dat we potentiële consumentenreacties kunnen voorspellen. Aangezien marketeers in 

hun campagnes vaak zowel verbaal als non-verbaal communiceren via verschillende cues, 

waaronder kleur, kan deze helpen bij het opbouwen van een emotioneel gevoel over het merk of 

product (Bellizzi & Hite, 1992).  

2.1. Kleurassociaties  

Kleuren hebben een impact op onze emoties en dat komt deels door de associaties die we 

leggen tussen kleuren en gevoelens. Kleuren kunnen de mening van de consument veranderen 

over objecten en situaties met welke ze geassocieerd worden (Aslam, 2006). Kleurassociaties 

toegepast op een voorwerp of situatie kunnen zorgen voor een verminderd risico en doen de 

veiligheid verbeteren. Dit door een snellere herkenning van de operationele omstandigheden, 

wat zich vertaalt in een gepaste, gecontroleerde reactie. Zo blijkt dat men rood met ‘stop’ 

associeert en groen met ‘doorgaan’. Deze kleurassociatie toegepast in het verkeer zal 

inderdaad leiden tot minder risico (Chan & Courtney, 2001).  

Uit de studie van Chan en Courtney (2001) blijkt dat de  kleuren rood, blauw, groen en zwart de 

meeste associaties teweegbrengen, andere kleuren minder. Rood wordt vaak geassocieerd met 

opwinding en stimulatie, oranje met schokkering en overstuur zijn, paars met elegantie, 

beschaving en plechtigheid, geel met vrolijkheid en jovialiteit, zwart met kracht en sterkte en 

blauw met veiligheid en kalmerend (Kaya & Epps, 2004; Madden, Hewett, & Roth, 2000). 

Sommige kleuren worden geassocieerd met meerdere, soms tegenstrijdige emoties en sommige 

emoties kunnen dan weer met verschillende kleuren geassocieerd worden. Zo kan rood staan 

voor passie, maar ook voor geweld en kan het lentegevoel zowel met groen als met geel worden 

geassocieerd (Kaya & Epps, 2004). Niet enkel individuele kleuren, maar ook kleurcombinaties 

kunnen emoties oproepen, zo associeert men rood-paars met rode wijn, geel-rood met 

Halloween en blauw-groen met muntjes en tandpasta (Kaya & Epps, 2004).  
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Uit het onderzoek van Madden, Hewitt en Roth (2000) blijkt dat, uit alle onderzochte landen 

verspreid over verschillende continenten, blauw, wit en groen van alle kleuren de meest 

gelijkaardige betekenisassociaties opwekken. Blauw, wit en groen worden in al die landen 

geassocieerd met vredevol, vriendelijkheid en kalmte. Rood wordt redelijk uniek geassocieerd in 

alle culturen (verschillende betekenissen in de verschillende culturen), maar daarnaast wordt het 

in alle culturen ook geassocieerd met actie, levendigheid, maar ook met emotie en scherpte. 

Geel, goud en oranje hebben het minste overeenkomstige meningsassociaties over de 

verschillende landen heen. Dus waar oranje goedkoop uitstraalt in Amerika, zal dit voor een 

Nederlandse bank niet zo zijn, aangezien oranje hier de nationale kleur is. Daarnaast blijkt dat 

ook kleurencombinaties in verschillende culturen verschillende emoties kunnen oproepen. Zwart 

op rood is in China geassocieerd met geluk en wordt dan ook vaak gebruikt bij 

huwelijksuitnodigingen.  Rood op wit is in Japan een teken van overwinning en levenskracht, het 

zijn ook de kleuren van hun nationale vlag (Madden et al., 2000). Over alle culturen heen blijken 

zwart en rood de meest krachtige kleuren en rood blijkt ook nog eens de meest actieve kleur, 

waar zwart en grijs de meest passieve kleuren zijn (Madden et al., 2000). 

Kleurassociaties zijn voor marketeers een belangrijk gegeven en worden dus vanzelfsprekend 

ook mee in rekening gehouden bij commerciële acties. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een logo 

voor een bedrijf of een instelling. Blauw wordt geassocieerd met welzijn, vertrouwen en 

veiligheid en grijs met strengheid, exclusiviteit en succes. Deze informatie gebruiken de 

Amerikaanse banken en daarom zien we meer grijs en blauw in hun logo’s dan bijvoorbeeld 

oranje, wat goedkoopheid uitstraalt (Seitel, 1993, geciteerd in (Madden et al., 2000). ING, een 

Nederlandse bank, gebruikt dan weer enkel oranje, maar dit kan verklaard worden door het feit 

dat kleurassociaties cultureel gebonden zijn (Grossman & Wisenblit, 1999).  

2.1.1. Kleur in relatie tot het product  

Aangezien kleurassociaties afhangen van het object of situatie, is het ook belangrijk te kijken 

naar de kleurassociatie tot het product zelf. Verpakking wordt gezien als een deel van het 

koopproces, maar is vaak niet direct gerelateerd aan de ingrediënten die essentieel zijn voor het 

product om te kunnen werken (Ampuero & Vila, 2006). Toch beweren verpakkingsdeskundigen 

dat verschillende kleuren, verschillende emoties en gevoelens opwekken wanneer ze op 

verpakking worden gebruikt. De kleur van de verpakking kan een direct effect hebben op de 

consument en hun perceptie van het desbetreffende product. Verschillende kleuren van een 

verpakking voor eenzelfde product, kunnen dus verschillende meningen veroorzaken over dit 
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product (Kaszubowski, 2004). Bij voedselverpakking maakt de meerderheid van verpakkingen 

gebruik van karakteristieke kleuren, dit wil zeggen dat de kleur van de verpakking in 

overeenstemming is met de smaak of het type product zelf. Een oranje verpakking bevat een 

oranje product.  Niet karakteristiek zou zijn dat er in deze oranje verpakking een blauw product 

verkocht wordt. De kleurbetekenis moet overeenkomen met het productboodschap. Deze 

betekenissen van kleur kunnen echter veranderen doorheen de tijd. De kleur groen op een 

verpakking bijvoorbeeld, werd vroeger geassocieerd met braaksel en andere onaangename 

dingen. Nu associëren consumenten groen met ecologie, één met de natuur, meer proteïnen, 

minder calorieën en minder vet.  De kleurcombinatie groen-geel lokt de minst positieve reacties 

uit, net vanwege deze nog steeds bestaande associatie met braaksel, ziekte zijn en 

verafschuwing (Kaya & Epps, 2004).  

De kleur van de verpakking van een product kan ook geassocieerd worden met een doelgroep. 

Zo worden producten die bedoeld zijn voor de hogere klasse, dit wil zeggen producten met een 

hogere prijs en een elegante, verfijnde en esthetische verpakking, vaak geassocieerd met 

donkere, koude kleuren zoals zwart, grijs en bruin. De meer toegankelijke producten met een 

eenvoudige verpakking voor prijsgevoelige consumenten worden geassocieerd met een witte, 

lichte verpakking. Producten die dienen voor garantie en veiligheid worden dan weer 

geassocieerd met een rode verpakking (Ampuero & Vila, 2006). Uit al deze voorbeelden blijkt 

dat een verpakking met hoge arousal niet altijd volstaat om de aandacht van de consument te 

trekken, dit heeft voornamelijk betrekking op producten uit de voedingsindustrie. Een kleur die 

hoge opwinding of  arousal veroorzaakt, maar bij een product wordt gebruikt met een verkeerde 

associatie, kan fataal zijn (Kaszubowski, 2004). Ook hier zijn studies gedaan bij verschillende 

culturen om verschillen of gelijkenissen te kunnen vaststellen. Bij vier verschillende culturen 

bleek dat blauw op producten of verpakkingen van de producten stond voor hoge kwaliteit. Rood 

stond voor liefde en ook zwart wordt in alle culturen als krachtig en duur bevonden. Paars wordt 

in Japan geassocieerd met duur, waar het in Amerika juist als goedkoop wordt bevonden 

(Jacobs, Keown, Worthley, & Ghymn, 1991). 

2.2. Kleurvoorkeur 

De relatie tussen kleur en emotie hangt nauw samen met kleurvoorkeuren en dus het opwekken 

van positieve of negatieve gevoelens. Mensen gaan een geprefereerd kleur aangenamer vinden 

dan een niet geprefereerd kleur (Kaya & Epps, 2004) en deze kleurvoorkeuren kunnen het 

gedrag van de consument voorspellen (Aslam, 2006). Achromatische kleuren, kleuren zonder 
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tint, zoals zwart, grijs en wit, wekken het minst positieve gevoelens op in vergelijking met 

verzadigde kleuren en heldere kleuren (Kaya & Epps, 2004). Uit onderzoek blijkt dat 

kleurvoorkeur niet bestaat in een vacuüm, maar samenhangt met een object. Je kleurvoorkeur 

van veranderen naargelang de situatie, naargelang het desbetreffende product. Zo kan blauw 

de favoriete kleur zijn bij het kiezen van je ideale auto, maar rood kan je favoriete kledingkleur 

zijn. Ook leeftijd kan een rol spelen bij kleurvoorkeur (Garber, Hyatt, & Boya, 2008). Zo 

ondervond  men dat bij zowel kleine jongens en meisjes (onder de 7 jaar) rood de algemeen 

uitgesproken favoriete kleur is, terwijl bij volwassenen blauw de absolute voorkeur krijgt 

(Zentner, 2001). Andere studies hebben bewezen dat kinderen reeds vanaf de leeftijd van vijf 

jaar meer positieve reacties vertonen bij het zien van heldere kleuren, zoals oranje, rood, groen, 

dan voor donkere kleuren als bruin, zwart,… Dit verschil vergroot enkel met het ouder worden 

(Boyatzis & Varghese, 1994; Hemphill, 1996). Uit de studie van Madden, Hewitt en Roth (2000) 

blijkt dat bij respondenten die uit meer dan 20 landen kwamen, cross cultureel gezien, blauw als 

de algemeen hoogst geëvalueerde kleur te scoren, gevolgd door groen en wit. Wat in lijn is met 

de cross cultureel gelijkende kleurassociaties.  

Door deze verschillende kleurvoorkeuren in verschillende productcategorieën, is het weten van 

de favoriete kleur van de klant niet voldoende voor marketeers om te bepalen welke kleur ze 

voor hun product(verpakking) moeten kiezen (Grossman & Wisenblit, 1999). Deze verschillende 

kleurvoorkeuren in verschillende categorieën kunnen we verklaren via het associatief 

leerproces, een vorm van conditionering, namelijk een aangeleerde respons na het zien van een 

welbepaalde stimuli (Shimp, 1991, geciteerd in(Grossman & Wisenblit, 1999). Door dit 

aangeleerde gedrag kunnen we vaststellen dat sommige kleurvoorkeuren in bepaalde 

productcategorieën verschillend kunnen zijn naargelang de culturele samenleving waarin men 

leeft. Dit hangt samen met de verschillende kleurassociaties in verschillende culturen 

(Grossman & Wisenblit, 1999). Uit onderzoek blijkt ook dat zowel de tint, de verzadiging en de 

helderheid een rol spelen in het aanduiden van kleurvoorkeuren (Camgoz, Yener, & Guvenc, 

2002). We bespraken deze drie begrippen eerder in hoofdstuk 1. 

2.2.1. Kleurovergang 

Tijdens een onderzoek naar voorkeuren voor esthetische kleurcombinaties van NIKEiD- 

schoenen die je zelf kan ontwerpen, vond men dat mensen de lichtheiddimensie bij kleuren 

graag verminderen, ze prefereren een dalende helderheid tussen de kleuren. Daarenboven 

combineren ze graag kleuren die dicht bij elkaar liggen op de kleurencirkel. Door het kiezen voor 
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kleuren die dicht bij elkaar liggen en de voorkeur voor een verminderde helderheid, prefereren 

ze zachte, geleidelijke overgangen tussen kleuren (B), boven harde, directe overgangen (A). 

Een uitzondering op die regel is dat een grote minderheid tijdens het onderzoek koos voor twee 

contrasterende kleuren direct naast elkaar te plaatsen, zonder een vermindering van licht. Een 

directe overgang tussen twee kleuren wordt hier gebruikt om een bepaald component van de 

schoen te benadrukken, om de aandacht te trekken (Deng, Hui, & Hutchinson, 2010). 

A. B.  

Figuur 2: Directe kleurovergang – Geleidelijke kleurovergang 

Een geleidelijke overgang, of ‘color gradient’ is een geleidelijke overgang van een kleurtint of 

tussen verschillende kleurtinten. Als je een geleidelijke overgang bij één kleur hebt, zal de 

lichtheid van die kleur veranderen. Te starten bij zwart tot wit, met de verschillende lichtdimensie 

van de gekozen tint ertussen. Bij een geleidelijke overgang met twee kleuren varieert de balans 

tussen de twee gekozen kleurtinten. De eerste tint zal overheersen in het eerste punt en het 

tweede deel zal overheersen in het tweede punt (Stinson & Dodge, 2009). Bij de geleidelijke 

overgang van aangrenzende kleuren, kan de ene kleur makkelijk overgaan naar de andere, net 

zoals in ons zichtbare kleurenspectrum. Als de geleidelijke overgang plaatsvindt tussen twee 

kleuren die niet naast elkaar liggen in ons kleurenspectrum, moeten zij tijdens deze geleidelijke 

overgang ook de kleurtint passeren die tussen hen inligt in ons zichtbare kleurenspectrum, zoals 

te zien in figuur 2. Zo zien we dat bij de geleidelijk overgang van rood naar groen een schijn van 

oranjegeel tevoorschijn komt. Bij rood en blauw verschijnt er een schijn van paars. En bij roos 

geel een schijn van oranjerood (Kristensen, 2006). 

       

Figuur 3: Contrasterende kleurovergangen 
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2.2.2. Kleurcombinaties 

Uit eerdere studies die kleurvoorkeur voor kleurcombinaties onderzochten blijkt dat het moeilijk 

is om kleurcombinatievoorkeuren te voorspellen, omdat mensen vooral kleurvoorkeuren hebben 

voor individuele kleuren en niet voor combinaties (Ou, Ronnier Luo, Woodcock, & Wright, 2004). 

Uit studies bleek dat de voorkeurwaarde van een kleurencombinatie niet voorspeld kan worden 

door een vergelijking te maken die gebaseerd is op de scores van individuele kleurvoorkeuren  

(Ou et al., 2004). Anderen vonden dan wel weer dat kleurencombinaties met maximale 

helderheid en maximale verzadiging hoger werden gewaardeerd dan andere helderheid of 

verzadigingscombinaties (Camgoz et al., 2002). Voorkeuren voor een kleurcombinatie zijn vaak 

een individuele ervaring en komen voort uit een esthetische ervaring. Dus voorkeuren voor 

kleurcombinaties verschillen van individu tot individu. Dit wil zeggen dat de consistentie voor 

voorkeuren van kleurcombinaties vrijwel laag zijn (Huang, 2012).  

Er zijn dan misschien geen uitgesproken voorkeuren voor kleurcombinaties. Er zijn wel enkele 

tendensen uit de literatuur te halen. Zo verkiest men kleuren bij elkaar te zetten die samen een 

harmonieus gevoel geven. Wanneer we bij kleurcombinaties spreken over harmonie, is dit een 

gevoel van continuïteit, een relatie tussen compositorische elementen. Wanneer we harmonie 

toepassen op kleur moeten de kleuren betrekking tot elkaar hebben in een bepaalde manier. 

Deze betrekkingen, relatie, kunnen worden gevormd aan de hand van de positie van de kleuren 

op het kleurenwiel (Itten, 1970; Truckenbrod, 1981). Er zijn twee manieren die worden gebruikt 

om harmonieuze kleuren te kiezen: grenzende kleuren of complementaire kleuren. Grenzende 

kleuren, zijn kleuren die naast elkaar of in de buurt van elkaar bevinden op het kleurenwiel. 

Deze naburige kleuren hebben nauwe overeenkomsten met elkaar, bijvoorbeeld rood en oranje 

of paars en blauw (Truckenbrod, 1981). Chevreul benoemt dit als “the harmony of analogous 

colors” (Ou et al., 2004; Chevreul & Birren, 1987). Complementaire, contrasterende of 

tegenovergestelde kleuren zijn kleuren die zich recht tegenover elkaar bevinden op het 

kleurenwiel. Deze kleuren hebben een hoge mate van contrast in kleur (tint) (Truckenbrod, 

1981). Deze kleuren vormen complementaire kleurenparen. Volgens Itten zijn het twee 

pigmentkleuren die, wanneer we ze met elkaar mengen, een grijze/zwarte kleur vormen (Hard & 

Sivik, 1999; Itten, 1970). Chevreul noemt dit “the harmony of contrasts” (Ou et al., 2004; 

Chevreul & Birren, 1987). Gebaseerd op deze harmonieuze kleurentheorie, combineren mensen 

over het algemeen graag kleuren die relatief dicht bij elkaar liggen of bijna overeenkomen op de 

kleurencirkel van Itten. Zo worden tinten van dezelfde kleur die sterk verschillen in lichtheid vaak 

gecombineerd, maar de kleuren van dezelfde lichtheid die sterk verschillen van tint of 
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verzadiging (dat wil zeggen, grote afstanden op de kleurencirkel) zelden gecombineerd. Tenzij 

het is om iets te benadrukken of extra aandacht te schenken. Mensen prefereren kleurharmonie 

bij kleurcombinaties, maar kleurcombinaties met grenzende kleuren worden vaker toegepast 

dan kleurencombinaties met contrasterende kleuren (Deng et al., 2010).  

Dat er geen uitgesproken voorkeuren zijn voor kleurcombinaties wordt bevestigd in een cross-

cultureel onderzoek van Madden, Hewitt en Roth (2000). Daarin worden mensen uit 

verschillende culturen gevraagd om bij de kleur groen, rood of blauw een andere kleur toe te 

voegen voor het gebruik van een logo. Deze drie basiskleuren werden gekozen, omdat zij 

individueel het vaakst geprefereerd worden. In de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 

verschillende landen en culturen effectief verschillen in hun voorkeuren voor kleurcombinaties, 

wat voorspellen van kleurvoorkeuren moeilijker maakt. Maar ook hier zijn enkele algemene 

tendensen te vinden. Bij de kleur groen voegt men vaak een kleur toe die niet overeenstemt in 

associatiebetekenis, zoals eerder gezien in dit hoofdstuk. Groen wordt dus niet vaak met wit of 

blauw gecombineerd, maar eerder met rood of geel. Bij rood werden zo goed als alle kleuren 

gecombineerd en bij blauw koos men vooral voor een combinatie met wit of geel. We kunnen 

hieruit afleiden dat verschillende kleurcombinaties, verschillende reacties kunnen 

teweegbrengen bij consumenten. Toegepast op het samenstellen van kleuren voor een logo, 

kiezen sommigen voor twee kleuren die ze beiden het meest prefereren. Anderen kiezen voor 

kleuren die dezelfde gevoelsassociatie opwekken en nog anderen kiezen kleuren met 

tegengestelde gevoelsassociaties. 

2.3. PAD: Pleasure – Arousal - Dominance 

Om de emotionele effecten die kleuren op de mens hebben te kunnen meten, gebruiken we het 

PAD-model van Valdez en Mehrabian (1994), het Pleasure-Arousal-Dominance Model. Hierbij 

geeft pleasure (+P) of displeasure (-P), als tegenhanger van evaluatie, weer hoe mensen hun 

omgeving als prettig of onprettig ervaren in termen van positieve of negatieve gevoelens. Met 

andere woorden, het niveau van tevredenheid en het hebben van een goed gevoel in een 

omgeving. Arousal (+A) of nonarousal (-A), de emotionele variant van activiteit, laat zien in 

welke mate de omgeving mensen stimuleert of opgewonden doet raken door de combinatie van 

fysieke activiteit en mentale alertheid. En dominance (+D) of submissiveness (-D), het 

omgekeerde van ‘potency’ of vermogen, is de mate waarin mensen zich gecontroleerd voelen in 

een omgeving en de mate waarin zij voelen een invloed te hebben op hun omgeving en anderen 

(Brengman, 2002; Mehrabian, 1996; Valdez & Mehrabian, 1994). Aan de hand van deze drie 
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dimensies kan men acht variaties van emoties verkrijgen (+A+P+D / +A-P-D / +A+P-D / +A-P+D / -

A+P+D / -A-P-D / -A-P+D / -A+P-D). Elke combinatie van pleasure, arousal en dominance staat voor 

andere emoties, want personen reageren op stimuli uit de omgeving op basis van een interactie 

tussen deze drie dimensies. Bij de emoties ‘overstuur’ en ‘verward’ ervaart men bijvoorbeeld 

negatieve pleasure, negatieve dominance en positieve arousal. ‘Verveeld’ of ‘droevig zijn’ wordt 

veroorzaakt door zowel een negatieve arousal, pleasure als dominance. ‘Genot’ en ‘onbezorgd 

zijn’ komen dan weer voor bij zowel positieve pleasure, arousal als dominance. Zo kunnen alle 

emoties aan de drie dimensies van het PAD-model worden gelinkt. Aangezien kleuren ook 

gelinkt zijn aan emoties, (bv. donkere kleuren wekken emoties op als ‘agressie’, ‘vijandelijkheid’ 

en ‘angst’), kunnen we ook kleuren linken aan deze drie dimensies (Mehrabian & Russel, 1977; 

Valdez & Mehrabian, 1994). De kleuren die hoog scoren bij de dimensie pleasure, zijn blauw, 

blauw-groen en groen, terwijl groen-geel en geel erg laag scoren.  Bij de dimensie dominance 

zijn er lage scores voor paars-blauw en rood-paars, terwijl groen-geel en geel erg hoog scoren. 

Bij de laatste dimensie arousal waren er hoge scores voor blauw-groen, groen en groen-geel en 

waren er lage scores voor paars-blauw en geel-rood (Valdez & Mehrabian, 1994). In dit 

onderzoek bekijken we enkel pleasure en arousal grondiger omdat zij respectievelijk 27% en 

23% van de variantie in emotionele reacties vertegenwoordigen op verschillende alledaagse 

omgevingen, waar dominance dit slechts voor 14% doet. Aangezien zij behoorlijk onafhankelijk 

van elkaar zijn, is het perfect mogelijk een dimensie niet mee in rekening te nemen (Brengman, 

2002). 

2.3.1. Arousal 

Kleuren kunnen arousal, in termen van opwinding, veroorzaken. Zoals gezien in hoofdstuk 1 

delen we kleur op in tinten, helderheid en verzadiging. Kleurtinten als rood, oranje en geel 

worden als warme kleuren ervaren, dit door de langere golflengten die ze bezitten. In het 

algemeen zijn warme kleuren fysiek en emotioneel opwindend en ze zouden de stimulatie 

verhogen (Kaya & Epps, 2004; Bellizzi & Hite, 1992). Warme kleuren zijn dus arousal-

opwekkend. Koude kleurtinten, kleuren met een kortere golflengte, zoals blauw, paars en groen 

zijn eerder relaxerend, rustgevend en dus minder arousal-opwekkend (Bellizzi & Hite, 1992). 

Verschillende onderzoeken bevestigen dit. Rood, een warme kleur, zou hogere arousal 

teweegbrengen dan blauw, een koude kleur (Deng et al., 2010; Garber et al., 2008). Rode, 

warme omgevingen zouden opwekkender zijn, meer de aandacht trekken en stimulerend zijn en 
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dus meer arousal opwekken dan groene, koude omgevingen (Wilson, 1966; Jacobs & 

Hustmyer, 1974).  

Arousal, toegepast op deze kleurtinten, stijgt door meer verzadiging van de kleur, maar daalt 

naarmate de kleuren helderder worden (Valdez & Mehrabian, 1994). Ondanks dat verschillende 

kleurtinten een verschillend niveau van arousal kunnen opwekken, is de verzadiging toch de 

voornaamste stimulus die correleert met de activiteit of opvallendheid van een kleur. Hoe meer 

verzadigd, hoe meer actief. Bij kleurenparen geldt ook zoals bij individuele kleuren dat hoe meer 

verzadiging er is, hoe meer actief (activity) de kleuren worden ervaren (Hogg, 1969). Aangezien 

activity de tegenhanger van arousal is, wijst hoge activity op de aanwezigheid van hoge arousal 

(Mehrabian, 1996).  

2.3.2. Pleasure 

Naast arousal kunnen kleuren ook pleasure, of een positieve evaluatie, opwekken. Pleasure kan 

niet zoals bij arousal opgedeeld worden in warme en koude kleuren. Niet alle koude of warme 

kleuren wekken immers hetzelfde niveau van pleasure op. Bij individuele kleurtinten wekken 

kleuren als blauw en paars hoge pleasure op, geel en groen lage pleasure en rood een waarde 

tussenin (Hogg, 1969).  

Net zoals bij de kleurtinten blijken ook de helderheid en de verzadiging van de kleur een rol te 

spelen bij het opwekken van pleasure. Er kon uit diverse onderzoeken aangetoond worden dat 

hoe meer verzadigd een kleur is, hoe meer voorkeur naar deze kleuren uitgaat en hoe positiever 

de kleur wordt ervaren. Pleasure is met andere woorden positief gecorreleerd met verzadiging. 

Pleasure word ook positief beïnvloedt door helderheid, meer zelfs nog dan door verzadiging. 

Hoe helderder de kleur is, hoe positiever die wordt beoordeeld, daarom is er een positieve 

correlatie tussen pleasure en helderheid (Valdez & Mehrabian, 1994).  

Wat betreft pleasure bij kleurenparen, blijkt tint de belangrijkste factor te zijn. Combinaties die 

twee maal blauw, twee maal groen of groen met blauw gebruiken veroorzaken een hoge 

pleasure. Anderzijds, als je deze blauwe of groene kleur combineert met rood, geel of paars, 

daalt de pleasure naar een waarde tussen hoog en laag. Combinaties van twee keer geel, twee 

keer rood of twee keer paars veroorzaken een lage pleasure. Met twee keer eenzelfde kleur, 

bedoelen we twee keer dezelfde kleurtint, enkel de lichtheid of verzadiging is anders tussen de 

twee tinten (Hogg, 1969). Verder zien we dat de tint van een kleur een significante impact heeft 

op de tweekleurige harmonie in termen van het verschil in tint. Hoe minder de kleurtinten 
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schelen in een kleurenpaar, (dit geldt ook voor verschillen in verzadiging), hoe meer 

waarschijnlijk het is dat de kleuren samen harmonieus lijken en positiever worden beoordeeld. 

Wanneer we twee of meer kleuren zien uit aangrenzende gebieden op de kleurencirkel 

produceren ze kleurharmonie en worden ze geëvalueerd als aangenaam en plezierig, en 

veroorzaken zo een hogere pleasure (Ou & Ronnier Luo, 2006). 
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3. Aandacht 

Zoals met alle communicatie op de plaats van verkoop, is de voornaamste rol van 

productverpakking in de rekken om zo veel mogelijk aandacht te trekken van de consument. Zo 

kunnen ze de concurrentie naar de achtergrond doen verbleken (Underwood, Klein, & Burke, 

2001). Aandacht verwijst naar de kortstondige focus om informatie te verwerken bij een gegeven 

stimulus en het is de richting van de zintuigelijke receptoren aan deze stimulus  (Schoormans & 

Robben, 1996; Underwood et al., 2001). De belangrijkste functie van aandacht is dat er wordt 

beslist over welke informatie geselecteerd zal worden voor directe verwerking (Camgoz, Yener, 

& Guvenc, 2003). Aandacht verkrijgen van de consument is dan ook erg belangrijk voor 

marketeers, dit door de enorme hoeveelheid stimuli die binnen een winkelomgeving worden 

ervaren, waarvan de meeste van deze stimuli genegeerd worden door de consumenten die vaak 

aankopen doen uit gewoonte of weinig betrokkenheid vertonen met het besluitvormingsproces 

(Underwood et al., 2001). Aandacht kan op twee manieren plaatsvinden: gedreven door stimuli 

of doelgericht. Met stimuli gedreven aandacht wordt de keuze bepaald door de eigenschappen 

van de stimulus zelf, ook al zijn ze irrelevant voor de bedoelde taak. Met doelgerichte aandacht 

bepalen de observeerders hun kennis en doelen wat ze selecteren. Kleur zou inspelen op deze 

stimuli gedreven aandacht (Camgoz et al., 2003).  

 

Marketingstimuli zoals merknamen en reclameboodschappen zijn belangrijk om de aandacht 

van de consument te trekken, en om deze aandacht te behouden. De mogelijkheid van deze 

stimuli om aandacht te trekken is een noodzakelijke vereiste voor de informatieverwerking. 

Zowel consumentenkarakteristieken als de eigenschappen van de stimuli kunnen de 

waarschijnlijkheid, dat consumenten hun aandacht focussen op een bepaalde stimuli, verhogen. 

Bepaalde eigenschappen van stimuli zijn bijvoorbeeld vorm en kleur (Schoormans & Robben, 

1996). Gevoel wekt van alle deze stimuli de meeste aandacht op. Eenmaal onze aandacht is 

gericht op dat wat we voelen, is het moeilijker onze aandacht over te schakelen naar dat wat 

horen of zien (Schifferstein & Spence, 2008). In ons experiment focussen we echter op visuele 

aandacht. Dit is een vitale en vaak de enige manier om informatie te verschaffen over merken 

tijdens de keuze van de consument. In de conceptuele analyse, waar de aandacht van de 

consument reeds getrokken is, verbinden consumenten informatie van de stimulus met 

voorheen opgedane kennis. Maar vooraleer deze aandacht getrokken is, dus voor en tijdens 

deze conceptuele analyse, gebeurt de perceptuele analyse. In die analyse besteden ze centrale, 
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focale aandacht aan de stimulus. In deze perceptuele analyses onderzoeken consumenten 

zintuiglijke kenmerken van de stimulus, zoals vorm, kleur en grootte. Ze ontcijferen de stimulus 

en verdelen ze in categorische codes, zoals de merknaam, picturale en tekstuele informatie voor 

een verpakking. Zo selecteren ze bepaalde elementen van de stimulus over anderen (Pieters & 

Warlop, 1999). 

3.1. Kleur en aandacht 

Aangezien de verpakking van een product eerst de visuele aandacht moet trekken alvorens uit 

het rek gekozen te worden, kijken we of er een verband is tussen de emoties die kleuren 

opwekken en het niveau van aandacht die de consument aan een product of advertentie geeft.  

Hierbij vinden we een relatie tussen aandacht en arousal. De gevonden relatie tussen de twee is 

curve-lineair en heeft een omgekeerde U-vorm. De aandacht is dus laag wanneer de opwinding 

laag is, de aandacht stijgt wanneer de opwinding stijgt, en de aandacht daalt terug wanneer de 

opwinding voorbij zijn optimum is (Heuvelman, Fennis, & Peters, 2009).  

 

Rood, als arousal-opwekkende kleur, wordt gezien als de tint die het meeste aandacht trekt. Dit 

zou verklaard kunnen worden door het feit dat rood in de natuur het meest als signaalkleur 

wordt gebruikt. Omdat deze kleurtint zowel contrasteert met de groene natuuromgeving als met 

de blauwe hemel. Reacties op het zien van een rode kleur zijn reflexief. Het bereidt de kijkers 

voor op enige vorm van actie die kan plaatsvinden (Humphrey, 1976). Een andere uitleg 

waarom rood dominant is in het trekken van de aandacht is meer wetenschappelijk. De lens in 

het oog focust op de lange golflengte van rood licht. Dit wordt verklaard door het operationele 

mechanisme van het oog, waarbij de lens van het oog zich moet aanpassen om zich te 

concentreren op de golflengte van rood licht, waar hun natuurlijke middelpunt achter het netvlies 

ligt. Dus rood creëert de illusie dat objecten met deze rode kleur zich dichter bij je bevinden dan 

ze eigenlijk zijn (Mahnke & Mahnke, 1987). Een onderzoek waar rode en blauwe letters door 

proefpersonen naar voor of naar achter moeten worden gezet tot wanneer ze in evenwicht zijn 

voor het oog, bevestigd dit. De rode letters moesten steeds verder naar achter gezet worden in 

vergelijking met de blauwe kleur om in evenwicht te zijn voor het oog (Luckiesh, 1918). Andere 

studies spreken dit tegen en zeggen dat blauw het vaakst als de dichtstbijzijnde kleur wordt 

ervaren. Dit zou door de helderheid van de kleur te verklaren zijn. Deze helderheid zou de 

controlerende factor zijn voor afstand ten opzichte van het oog, pas daarna komen de 



23 
 

verzadiging en de tint. Er zijn dus grotere verschillen tussen helderheid en aandacht, dan tussen 

kleurtinten en aandacht (Camgoz et al., 2003).  

 

Ander onderzoek heeft aangetoond dat de verschillen bij kleurtinten en aandacht inderdaad niet 

groot zijn. Webbrowsers manipuleerden hier de achtergrondkleur van hun website. Als je blauw 

met rood vergeleek, was er meer aandacht voor de rode achtergrond met witte letters dan voor 

de blauwe achtergrond met witte letters, maar dit verschil was niet significant (Moore, 

Stammerjohan, & Coulter, 2004). Ook in de studie van Camgoz (2003) werden bij deze tinten op 

de verschillende achtergrondkleuren geen significante verschillen gevonden, maar hier werden 

de  tendensen uit de antwoordpatronen meegenomen in de evaluatie. We zien in figuur 3 dat er 

voornamelijk verschillen te vinden zijn bij het gebruik van kleurtinten die ver van elkaar liggen op 

de gekende kleurencirkel van Itten (1970). Contrasterende kleuren als rood op blauw, cyaan op 

geel en rood, en groen-geel op roos scoren het hoogst op het trekken van de aandacht. Met 

uitzondering van cyaan op groen en rood op paars zijn er bij de aangrenzende kleuren op de 

kleurencirkel geen effecten met betrekking tot hogere aandacht te vinden.  

 
 

Figuur 3:.Tinten die aandacht trekken op verschillende achtergrondkleuren. 

 

Marketeers houden reeds rekening met het feit dat kleuren een stimulus kunnen zijn om een 

hogere aandacht naar de advertentie of het product kunnen trekken. Bij het verkopen van een 

product speelt deze kleur een belangrijke rol. Vooral bij kinderen heeft kleur een grote 

aantrekkingskracht, dit vooral in de speelgoedindustrie. Zo heeft de kleur ‘roze’ zich geëtaleerd 

tot de meest favoriete kleur van jonge meisjes, dit mede door de barbiepoppen die bij deze 
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doelgroep voor een sociaal DNA hebben gezorgd. Dit zorgt ervoor dat productoren zoveel 

mogelijk gebruik proberen maken van dit kleur en het op verschillende manieren proberen 

zoveel mogelijk uit te buiten (Hutchings, 2006). Recent bleek ook dat marketing voor 

volwassenen, en het trekken van hun aandacht, slechts een uitbreiding is van de kleurmarketing 

die wordt toegepast op kinderen. Ook bij volwassenen gebruikt men steeds meer, vele en felle 

kleuren die in contrast staan met elkaar. Deze kleuren blijken het aantrekkelijkst voor de 

meesten. Deze contrasterende kleurenstrategie wordt vaker een belangrijk onderdeel voor het 

design van een winkel. Het binnendringen van deze strategie zie je opvallend vaak bij 

alcoholische producten, bakkers, in de zuivelsectie,…. (Hutchings, 2006).  Ook in advertenties 

maakt men gebruik van deze stimuli, in de vorm van kleurfoto’s, omdat er wordt verwacht dat 

deze meer de aandacht zouden trekken. Volledig gekleurde advertenties zouden te dominant 

zijn, daarom is het markeren met kleur voor de relevante delen van de advertentie een minder 

dominante manier om hogere aandacht te verkrijgen (Meyers-Levi & Peracchio, 1995). Stimuli 

met eigenschappen die contrasteren met de stimuli die te vinden zijn in de nabije omgeving, 

hebben ook meer kans om de aandacht van de consument te trekken (Schoormans & Robben, 

1996).  

3.2. Recall en aandacht 

In magazines en op televisie zijn er steeds meer advertenties. Het is voor een bedrijf 

noodzakelijk op te vallen en de aandacht te trekken tussen al je concurrenten, willen de 

consumenten het merk van je product onthouden. Deze Aandacht en recall zijn gerelateerd met 

elkaar. Onderzoek met betrekking tot oogbewegingsregistratie heeft aangetoond dat aandacht 

de hoeveelheid informatie die naar het geheugen wordt overgebracht, verhoogd (Pieters et al., 

2002). Dit daagt reclamebureaus en adverteerders uit om zoveel mogelijk aandacht te trekken 

met hun advertentie en zo het onthouden van de merknaam te stimuleren in een vijver vol 

concurrenten. Deze aandacht moet al redelijk hoog zijn, aangezien consumenten voornamelijk 

naar de beelden op de advertentie kijken of naar het product, daarna focussen ze op de tekst en 

als laatste pas op het merk (Wedel & Pieters, 2000). Om het doel van merkherinnering te 

bereiken, moeten deze reclamebureaus en adverteerders begrijpen welke factoren de 

consumenten hun aandacht naar de advertentie trekt en hoe deze aandacht voor de advertentie 

het onthouden van de geadverteerde merknaam stimuleert (Pieters et al., 2002). Het onthouden 

van een merknaam na het zien van een advertentie heet brand recall, of ongeholpen 

herinnering. Dit verwijst naar het in staat zijn van de consument om een bepaald merk te 
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herinneren en te kunnen noemen, wanneer er een categorie van producten wordt gegeven 

zonder de namen van de producten uit deze categorie te vermelden (Swystun, 2006). 

Originaliteit en familiariteit zijn factoren die de aandacht van de consument naar de advertentie 

en het merk in de advertentie kunnen trekken. Originaliteit gebruikt technieken als metaforen, 

woordspelingen en humor. Deze technieken maken gebruik van eigenschappen zoals de 

afmetingen, positie, kleur, aantal, enz. Beide factoren verhogen de aandacht individueel, maar 

advertenties die zowel origineel als familiair zijn trekken de grootste aandacht naar het 

geadverteerde merk, welke het onthouden van het merk doet verbeteren (Pieters et al., 2002). 

 

3.3. Koopintentie en aandacht 

Aandacht en koopintentie zouden ook gecorreleerd zijn. De invloed van aandacht op de 

koopintentie zou afhangen van factoren als merksterkte, cognitieve bronnen, enz. Maar 

spontane affectieve reacties hebben een grotere impact op de keuze dan cognitie. Koopintentie 

zou groter zijn bij een zwak merk wanneer de deelnemers de advertentie niet kunnen 

herinneren. En hoger bij een sterk merk wanneer ze de advertentie wel kunnen herinneren 

(Dahlén & Lange, 2005). Oogbewegingsregistratie onderzoek bevestigd dat aandacht significant 

gerelateerd is met keuze en verkoop en dat verminderde aandacht een omgekeerd effect heeft 

op de verkoop. Uit een onderzoek van Scheier (2003) waarbij drie verschillende advertentie van 

eenzelfde merk van creditcards werd getest op aandacht, kon men aan de hand van deze 

resultaten een schatting maken van de verkooprichting. Dit deden ze in drie verschillende 

magazines, telkens met de drie verschillende advertenties. In elk magazine scoorde de 

advertentie die het meeste aandacht kreeg het hoogst bij de verkoopcijfers. De advertentie die 

de minste aandacht kreeg, werd ook elke keer met het laagste verkoopcijfer verbonden en twee 

van de drie schattingen op basis van de middelste advertentie waren ook juist. Hieruit kan men 

concluderen dat aandacht en keuze of verkoop gerelateerd zijn.  
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4. Attitude 

Een attitude kunnen we omschrijven als de positieve, neutrale of negatieve evaluatie ten 

opzichte van een object, persoon of idee. Men kan een attitude hebben ten opzichte van iets 

concreet of iets abstract en ze kunnen zowel affectieve, cognitieve als gedragsmatige reacties 

teweegbrengen (Bohner & Wänke, 2002). Onderzoek heeft reeds de relatie aangetoond tussen 

attitudes en een aantal belangrijke elementen. Zowel antecedenten, gevoelens en emoties, als 

gevolgen, de koopintentie (Olney, Holbrook, & Batra, 1991). Als dit object, idee of persoon 

positieve emoties opwekt bij de consument, zijn deze positief gecorreleerd met de tevredenheid. 

Een positievere attitude, welke op zijn beurt de mogelijkheid tot herhaalde aankoop bevorderd. 

Een persoon zijn emotionele staat beïnvloed zijn of haar attitude tegenover de omgeving, met 

betrekking tot zijn of haar toenaderings- of vermijdingsgedrag (Porat & Tractinsky, 2008). 

Attitude wordt hier als een surrogaat van toenaderings- of vermijdingsgedrag gebruikt (Richard, 

2005). 

In figuur 4 wordt het model van omgevingsinvloed van Mehrabian en Russel (1974) 

weergegeven. Zij  stellen dat de emotionele dimensies (plezier, opwinding en dominantie) die 

veroorzaakt worden door de omgeving, een persoon zijn benaderings- of vermijdingsgedrag op 

de omgeving beïnvloed. Meer specifiek veronderstellen ze dat pleasure significant is gerelateerd 

met het benaderings- of vermijdingsgedrag. Arousal zou positief gecorreleerd zijn met 

benaderingsgedrag in een aangename omgeving, maar negatief met betrekking tot benadering 

van gedrag in een onaangename omgeving (Brengman, 2002). Uit onderzoek blijkt dat de meest 

geprefereerde omgevingen hoge pleasure opwekken. Deze die lage pleasure veroorzaken en 

hoge arousal worden als minst geprefereerde omgevingen geëvalueerd (Mehrabian, Wihardja, & 

Ljunggren, 1997). Consumenten die meer tevreden zijn, dus een hogere pleasure ervaren, en 

een grotere controle voelen over de omgeving zijn eerder geneigd toenadering te zoeken, dus 

een positievere attitude te genereren dan vermijdingsgedrag te vertonen of een negatievere 

attitude. De relatie tussen arousal en toenaderings- of vermijdingsgedrag, of de attitude, is meer 

ingewikkeld. Dit door de relatie in de vorm van een omgekeerde U, tussen arousal en de 

attitudinale of gedragsmatige respons. Zo blijkt uit de literatuur dat een gemiddelde level van 

arousal een positievere attitude bevorderd, dan heel hoge of heel lage arousal (Porat & 

Tractinsky, 2008).  
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Figuur 4: Mehrabian-Russel model van omgevingsinvloed 

Als we dit model toepassen op ons onderzoek, moeten we omgevingsstimuli gaan vernauwen 

tot één aspect in die omgeving. De verpakking van een product en zijn kleur maakt net zoals 

grote displays, monsters, opvallende reclameadvertenties deel uit van de omgevingsstimuli in 

een winkelatmosfeer (Franzen & Bouwman, 1999). Een atmosfeer kan omschreven worden in 

zintuigelijke termen, met geluid, zicht, smaak en tast als voornaamste zintuigelijke kanalen. Zicht 

als de visuele dimensie wordt gevormd door kleur, helderheid, grootte en vorm (Kotler, 1974). 

Volgens Baker (1986, geciteerd in (Brengman, 2002) kunnen we de elementen van een 

winkelomgeving opdelen in drie dimensies. Omgevingsfactoren, vormgevingsfactoren en sociale 

factoren. Kleur is een onderdeel van deze vormgevingsfactoren in een winkelomgeving. Deze 

factoren zijn of esthetisch, zoals kleur, of functioneel. Deze esthetische toepassingen bij een 

design (alsook het verpakkingsdesign) hebben een effect op onze emoties. De voornaamste 

reden daarvoor is dat deze esthetische impressies onmiddellijk gevormd worden en deze eerste 

impressies blijven langer in ons geheugen hangen (Porat & Tractinsky, 2008). 

De emoties die de verpakking met zijn kleur(overgang) staan in relatie met het toenaderings- of 

vermijdingsgedrag, wat, zoals eerder gezegd, als surrogaat voor attitude geldt. Zo zien we in 

figuur 5 onze onderzoek gerelateerde aanpassing van het model van Mehrabian en Russell.  

Omgevingsstimuli: 

Kleur(overgang) 

van verpakking 

 
Emotionele status: 

Pleasure 

arousal 

 Attitude 

Figuur 5: Aangepast Mehrabian-Russell model 

4.1. Kleur en attitude 

De relatie tussen de verschillende factoren in het model kan zowel positief als negatief zijn. 

Kleur of kleuren in een advertentie of op verpakking als een onderdeel van de winkelomgeving 

kunnen het doel van de advertentie of verpakking zowel positief bekrachtigen als negatief doen 

verzwakken. Of kleur die attitude nu versterkt of verzwakt hangt af van de overeenstemming 

tussen de beschikbare middelen om de advertentie te verwerken en de middelen die daarvan 

Omgevingsstimuli  
Emotionele status: 

Pleasure, Arousal, 

Dominance 

 
Toenaderings- of 

vermijdingsgedrag 
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nodig zijn om de advertentie en zijn kleur te verwerken, dit met het doel om de advertentie te 

onderbouwen (Meyers-Levi & Peracchio, 1995). Wanneer de motivatie voor het verwerken van 

de advertentie hoog is en relatief weinig middelen vergt, wordt de advertentie niet enkel 

onderbouwd, maar profiteert ze ook nog eens van het gebruik van kleur dat het doel van de 

advertentie versterkt. Het resultaat is dat er positievere attitudes worden gevormd wanneer de 

advertenties helemaal in kleur zijn of wanneer relevante elementen uit de advertentie worden 

gemarkeerd met kleur. Dus wanneer de aandacht of verwerkingsmotivatie van de advertentie 

laag is, zullen de attitudes gevormd worden op basis van simpele heuristieken geassocieerd met 

oppervlakkige signalen zoals fysieke aantrekkelijkheid van de foto, het product, de persoon die 

het product aanbeveelt (Petty, Cacioppo, & Schumann, 1983). Omdat  kleur de waargenomen 

aantrekkelijkheid van deze objecten verhoogd, zijn consumenten meer geneigd positieve 

attitudes te produceren wanneer advertenties of verpakkingen kleur bevatten in plaats van enkel 

zwart-wit (Pallak, 1983) 

Kleur op zich zou de attitude dus positief beïnvloeden, maar tussen de verschillende kleurtinten 

werden geen significante verschillen gevonden (Gorn, Chattopadhyay, Yi, & Dahl, 1997). 

Andere studies suggereren dat de impact van kleur afhangt van het aantal kleuren dat wordt 

gebruikt in de advertentie en de mate waarin de advertentie cognitief veeleisend is. Omdat kleur 

de aandacht trekt, zullen in een advertentie de met kleur gemarkeerde objecten meer aandacht 

trekken ten koste van de rest van de advertentie. Dus als deze met kleur gemarkeerde 

elementen relevant zijn voor de onderbouwing van de advertentie, zal dit de attitudes ten 

opzichte van het product positief beïnvloeden. Wanneer er meer kleuren worden toegevoegd of 

meer objecten worden gemarkeerd met kleur kan dit voor afleiding zorgen van de meest 

relevante elementen in de advertentie en zorgen voor meer aandacht aan meer irrelevante 

elementen. Dit zal leiden tot een moeilijkere verwerking en minder positieve attitudebeoordeling 

(Meyers-Levi & Peracchio, 1995).  

4.2. koopintentie en attitude 

Merkattitude en koopintentie zijn positief gerelateerd, zo blijkt uit studies. Deze relatie zou 

positiever zijn bij sterke merken, door merkherinneringen (Brown & Stayman, 1992). 

Verschillende modellen beschrijven deze relatie: het “independent influences”-model, het 

“reciprocal mediation”- model het “dual mediation”-model en het “affect transfer”-model. In deze 

modellen gaan ze er van uit dat de merkattitude de koopintentie rechtstreeks beïnvloedt en dat 

de attitude ten opzichte van de advertentie een directe invloed kan hebben op de koopintentie of 
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indirect via de beïnvloeding van de merkattitude. Reclamecognities hebben vooraf eerst nog een 

invloed op beide attitudes (Homer, 1990). 
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5. Kleur en verpakking 

Belang hechten aan een goed gekozen en effectieve verpakking, wordt steeds belangrijker en 

dit om verschillende redenen. Een eerste reden zijn de verminderde reclamebudgetten. 

Communicatie inspanningen worden meer toegepast op verkooppromoties en communicatie op 

de plaats van de verkoop zelf, de ‘point of sale’. De uitgaven voor merkopbouw in de traditionele 

massamedia, zoals televisie en radio, verminderen. Ten tweede is er voor vergankelijke 

goederen, goederen die beperkt houdbaar zijn, een toename van beslissingsaankopen die direct 

of pas in de winkel gebeuren. De keuze van het merk wordt niet vooraf genomen, maar ter 

plaatse. Ook managers erkennen in toenemende mate dat de verpakking identiteit en 

differentiatie kan creëren. Tot slot speelt de verspreiding van het aantal merken in de markt een 

rol. Het gevarieerde aanbod dat de kopers vinden op de plaats van verkoop dwingt de 

marketeers tot een toename van inspanningen om  effectieve differentiatie te bereiken 

(Ampuero & Vila, 2006).  

Het gebruik van kleuren als een cue op een verpakking kan een sterke associatie bevorderen, 

met name wanneer deze uniek is voor een bepaald merk. Zoals eerder gezien moet men er 

echter rekening mee houden dat mensen uit verschillende culturen worden blootgesteld aan 

verschillende kleurassociaties en daarom kleurvoorkeuren ontwikkelen op basis van hun eigen 

cultuur (Silayoi & Speece, 2007). Het kiezen van kleuren voor een logo, verpakking, of 

productontwerp in verschillende markten, dient te worden gedaan op basis van een grondig 

onderzoek hoe kleuren en  kleurcombinaties worden waargenomen in deze locatie (Madden et 

al., 2000). Consumenten hechten niet enkel belang aan kleuren op zich, maar ook aan 

kleurassociaties, die worden aangeleerd. Deze kunnen leiden tot bepaalde voorkeuren voor 

specifieke kleuren bij bepaalde productcategorieën (Grossman & Wisenblit, 1999). Kleuren op 

een verpakking worden niet enkel geassocieerd met aantrekkelijkheid van het product maar ook 

met de kwaliteit ervan. De mening van de consument over een kleur hangt samen met 

associaties met betrekking tot kwaliteitsnormen als de smaak, de voedzaamheid & het 

verzadigingsniveau. Er kan dus een positief effect worden gecreëerd door één of meer 

verpakkingsvariabelen te manipuleren, onder andere de kleur (Imram, 1999). Het is duidelijk dat 

marketeers ‘kleur’ moeten behandelen als onderdeel van hun productstrategieën met betrekking 

tot de verpakking (Silayoi & Speece, 2007). 
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Deze verpakking is dus een kritieke factor in het besluitvormingsproces van de consument, dit 

omdat ze ‘communiceert’ met de consument op het tijdstip van de besluitvorming (Silayoi & 

Speece, 2007). Een goed gekozen en effectieve verpakking is voor fabrikanten de laatste kans, 

opportuniteit, om mogelijke kopers te overtuigen voor ze een merkkeuze maken (Ampuero & 

Vila, 2006). Door de communicatie-elementen in de verpakking wordt de consument subjectief 

beïnvloed bij zijn keuze (Silayoi & Speece, 2007). Het is namelijk het eerste wat we als 

consument zien voor de finale koopbeslissing te maken. Deze rol is gegroeid sinds de invoering 

van de ‘self-service’ die we toepassen in supermarkten, waar we niet steeds worden geholpen 

door een verkoper en dus zelf een keuze moeten maken. Verpakking kreeg hierdoor de rol om 

consumenten aan te trekken en aan te zetten tot verkoop (Ampuero & Vila, 2006). De 

verpakking is daarnaast ook een indicator voor de positieve of negatieve indruk die een product 

geeft. Als de verpakking kwaliteit uitstraalt, zullen consumenten ook het inhoudelijke product met 

kwaliteit associëren. Omgekeerd geld hetzelfde, laag uitstralende kwaliteit van verpakking 

associeert men met inhoudelijk slechte kwaliteit (Silayoi & Speece, 2004; Underwood et al., 

2001).  

Verpakking heeft verschillende aspecten. Vele consumenten zijn vooral gefocust op de visuele 

aspecten van verpakking, waar weinigen focussen op de productinformatie te vinden op de 

labels (Silayoi & Speece, 2004). Een reden voor dit fenomeen is dat vele aankopen worden 

beslist op de plaats van aankoop. Vele consumenten shoppen onder een hoge tijdsdruk (Silayoi 

& Speece, 2004; Herrington & Capella, 1995) en de producten die uiteindelijk gekozen worden, 

blijken vaak gekozen zonder veel nadenken (Hausman, 2000). Het hoeft daarom niet te gaan 

om enkel impulsieve aankopen, maar mede om niet- merk gerelateerde aankopen. Uit 

onderzoek blijkt dat 73 % van alle aankopen er zijn van deze soort (Connolly & Davidson, 1996). 

Het gaat hierbij meestal over producten met een lage betrokkenheid (Grossman & Wisenblit, 

1999). Deze ‘low-involvement’ producten proberen in realiteit vaak de aandacht of interesse te 

trekken van consumenten. Voornamelijk wanneer het product zich tussen concurrentie bevindt. 

Meer aandacht is meer kans om opgenomen en aangekocht te worden (van Mensvoort, 2008). 

De beslissing bij de aankoop van een low involvement product, een product met een lage 

betrokkenheid, verloopt doorgaans op een automatische manier. Simpele factoren kunnen een 

beslissende rol spelen bij afwezigheid van meer belangrijke criteria en consumenten vormen 

attitudes gebaseerd op weinig informatie. Kleur kan als onbelangrijk product attribuut een 

belangrijke rol spelen in de aankoop van deze producten met een lage betrokkenheid 

(Grossman & Wisenblit, 1999). Een aantrekkelijke verpakking zal op het verkooppunt helpen om 

een snellere beslissing te nemen. Als de klant zijn ogen langsheen de rekken laat gaan kunnen 



32 
 

verschillende, nieuwe verpakkingen vaak opgemerkt worden tussen concurrenten (Herrington & 

Capella, 1995). Kleur dient bij deze verpakking om de klant aan te trekken en zijn aandacht voor 

het product te winnen. Vooral warme kleuren als rood en geel worden ingezet met dit doel 

(Bellizzi & Hite, 1992). Mede door dit fenomeen neemt ‘packaging’ een belangrijke plaats in 

naast andere marketingelementen.   
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6. Hypotheses 

De bedoeling van dit onderzoek is om na te gaan in welke mate de gekozen kleurcombinaties 

en de kleurovergang op verpakking een impact hebben op de consument. Die impact gaat van 

het opwekken van emoties die de aandacht trekken, de attitude beïnvloeden, brand recall 

stimuleren tot de koopintentie proberen vergroten.   

 

In het hoofdstuk 5 over kleur en verpakking bleek dat zowel verpakking, als de kleur van deze 

verpakking onderdelen zijn van het aankoopproces. Vooral wanneer het gaat om inkopen met 

lage betrokkenheid en bij niet geplande aankopen kunnen deze een grote rol spelen (Grossman 

& Wisenblit, 1999). We zagen ook dat kleuren of kleuren op verpakking associaties opwekken 

bij de consument en dat deze associaties niet altijd wereldwijd dezelfde zijn (Madden et al., 

2000). Voor sommige producten is het zelfs nodig om de verpakking of de kleur van de 

verpakking in overeenstemming te brengen met het product, om zo verkeerde 

productassociaties te voorkomen. Bestaande merken gebruiken, kan er ook voor zorgen dat de 

consument de vragenlijst invult met een vooringenomenheid, omdat hij al een associatie heeft 

gemaakt tussen het merk en een kleur. Om in ons opzet zo weinig mogelijk beïnvloedt te 

worden door externe factoren kiezen wij voor een product met lage betrokkenheid, met het logo 

van een onbestaand merk en een product zonder specifieke kleurassociatie. Dit zodat er geen 

of zo weining mogelijkheid vooringenomenheid kan plaatsvinden. 

 

In hoofdstuk 1 over kleur zagen we dat korte golflengten worden geassocieerd met koude, koele 

kleuren, zoals paars, blauw en groen. Lange golflengten worden geassocieerd met warme 

kleuren, zoals rood, geel en oranje (Brengman, 2002; Babin et al., 2003). Deze warme kleuren 

zijn emotioneel opwindend en verhogen de stimulatie, dus ze zijn arousal-opwekkend. De koude 

kleuren zijn eerder relaxerend en dus minder arousal-opwekkend (Kaya & Epps, 2004; Bellizzi & 

Hite, 1992). Rood zou in het algemeen de hoogste arousal opwekken (Jacobs & Hustmyer, 

1974; Wilson, 1966). In hoofdstuk 2 zagen we ook dat mensen contrasterende kleuren kiezen 

om iets te benadrukken of in de aandacht te zetten (Deng et al., 2010). Verder in hoofdstuk 2 

zagen we dat kleuren associaties meebrengen en dat verschillende kleurcombinaties 

verschillende reacties kunnen teweegbrengen bij verschillende consumenten. Er wordt zowel 

gekozen voor kleurcombinaties met kleuren die dezelfde gevoelsassociatie opwekken, zoals 

blauw met wit of groen, als kleuren met tegengestelde gevoelsassociaties, zoals rood met groen 
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of blauw (Madden et al., 2000). Uit de literatuur kunnen we dus halen dat een kleurcombinatie 

met warme kleuren meer arousal opwekt dan een kleurcombinatie met koude kleuren. En dat 

een kleurcombinatie met contrasterende kleuren ook een hoger gevoel van prikkeling 

veroorzaakt, omdat ze worden gebruikt om iets in de aandacht te zetten. In onze contrasterende 

combinatie wordt ook gebruik gemaakt van de kleur rood die als kleur de meeste arousal 

opwekt. Op voorgaande literatuur gebaseerd formuleren we onze eerste hypothese: 

 

H1: Verpakkingen die warme kleuren of een combinatie van een warme met een koude 

kleur gebruiken, veroorzaken een hoger gevoel van arousal dan verpakkingen met koude 

kleuren. 

 

Mensen zien en combineren graag kleuren die dicht bij elkaar liggen op de kleurencirkel (Deng 

et al., 2010). Waar de contrasterende kleuren vooral worden gebruikt om iets te benadrukken en 

aandacht te trekken, worden ze niet als meer positief ervaren. We zagen ook in hoofdstuk 2 dat 

hoe minder de tinten verschillen bij een kleurcombinatie, hoe positiever de harmonie tussen de 

keuren ervaren zal worden. Wanneer ze aangrenzend zijn, zouden ze een aangenamer gevoel 

produceren (Ou & Ronnier Luo, 2006). Hogg (1969) toonde aan dat combinaties van blauw 

gecombineerd met rood of paars minder scoren op de emotie pleasure en rood op zich een 

gemiddelde pleasure met zich meebrengt. Samen met oranje vormen ze wel een aangrenzend 

kleurenpaar en kan dus positiever worden ervaren, dan enkel de pleasurewaarde die rood met 

zich meebrengt. We formuleren hierop gebaseerd onze tweede hypothese: 

H2: Verpakkingen die warme kleuren gebruiken, veroorzaken een hoger gevoel van 

pleasure dan advertenties die gebruik maken van verpakkingen met koude of een 

combinatie van een warme met een koude kleur. 

 

Alvorens een product uit de rekken wordt gekozen, moet het de aandacht van de consument 

krijgen. Die aandacht wordt gestimuleerd door emoties, waaronder twee die we bespraken in de 

eerste twee hypothesen. Uit literatuur blijkt dat er een curve-lineair verband is tussen aandacht 

en arousal,  in de vorm van een omgekeerde U. De aandacht voor het product of de advertentie 

is dus laag wanneer de opwinding, prikkeling of stimulatie laag is bij het zien van dit product of 

advertentie, de aandacht stijgt wanneer de opwinding stijgt en de aandacht daalt terug wanneer 

de opwinding voorbij zijn optimum is (Heuvelman et al., 2009). We bespraken eerder al dat  

warme kleuren en de combinatie van een warme en een koude kleur een hoger gevoel van 

arousal zouden moeten veroorzaken in vergelijking dan de combinatie met de koude kleuren. 
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Als we kijken naar kleuren die gebruikt worden op een andere achtergrondkleur, en kijken naar 

de aandacht die ze trekken, zien we enkel bij contrasterende keuren, of bij een combinatie van 

warm-koude kleuren, hoge percentages (Camgoz et al., 2003). In hoofdstuk 2  zagen we ook 

dat contrasterende kleuren worden gebruikt om iets te benadrukken of in de aandacht te zetten 

(Deng et al., 2010). We veronderstellen dus dat contrasterende kleuren, hoger scoren dan 

warme kleuren die dan nog eens hoger scoren dan koude kleuren. Uit deze literatuur formuleren 

we de volgende hypothese: 

 

H3: Verpakkingen met een combinatie van een warme met een koude kleur trekken meer 

de aandacht dan verpakkingen met warme kleuren en die trekken nog eens meer de 

aandacht dan een verpakking met  koude kleuren. 

 

In hoofdstuk 4 zagen we de uit de literatuur blijkt dat de emoties via het PAD model een relatie 

hebben met het toenaderings- of vermijdingsgedrag, oftewel de attitude (Mehrabian & Russel, 

1974). Deze relatie is sterk tussen pleasure en attitude, hogere pleasure zou leiden tot een 

positiever attitude (Porat & Tractinsky, 2008). We veronderstellen in hypothese 2 dat warme 

kleuren meer pleasure opwekken dan de combinatie van een warme en een koude kleur en 

koude kleuren. We kunnen dus zeggen dat we verwachten dat de verpakkingen die een hogere 

pleasure veroorzaken ook een hogere of positievere attitude veroorzaken, dus formuleren we 

hieruit onze vierde hypothese: 

 

H4: Verpakkingen met warme kleuren hebben een positievere attitude dan verpakkingen 

met een combinatie van een koude met een warme kleur en verpakkingen met koude 

kleuren. 

 

In hoofdstuk 2 zagen we dat men om een contrast te creëren, twee kleuren direct naast elkaar 

plaatste, meestal twee kleuren die contrasteren. Een directe overgang, zou ergens de nadruk op 

leggen, iets benadrukken. Waar de geleidelijke overgang meer mooi en elegant wordt ervaren 

(Deng et al., 2010). Deze directe overgang wordt verondersteld meer opwinding te veroorzaken, 

waar de geleidelijke overgang meer als plezierig wordt ervaren. We verwachten dus een hogere 

arousal bij een directe overgang en een hogere pleasure bij de geleidelijke overgang. We 

formuleren de vijfde en zesde hypothese:  
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H5: Verpakkingen met een directe overgang veroorzaken een hoger gevoel van arousal 

dan verpakkingen met een geleidelijke overgang. 

 

H6: Verpakkingen met geleidelijke overgang veroorzaken een hoger gevoel van pleasure 

dan verpakkingen met een directe overgang. 

 

In hoofdstuk 2 zagen we dat mensen graag de lichtdimensie verminderen tussen kleuren en bij 

kleurdimensies dus eerder een geleidelijke kleurovergang positiever gaan beoordelen, wat 

resulteert in een hogere score bij pleasure. Een directe overgang wordt als een contrast 

beschouwd en moet iets kunnen benadrukken of de aandacht trekken, dus een hogere score bij 

arousal (Deng et al., 2010). Aangezien arousal en aandacht curve-lineair gerelateerd zijn 

(Heuvelman et al., 2009), formuleren we hierop gebaseerd  onze zevende hypothese: 

H7: Verpakkingen met een directe overgang tussen de twee gebruikte kleuren trekken 

meer de aandacht dan advertenties die gebruik maken van verpakkingen met een 

geleidelijke kleurovergang. 

 

Zoals eerder gezien blijkt dat de emoties via het PAD model een relatie hebben met het de 

attitude (Mehrabian & Russel, 1974). De relatie is sterk tussen pleasure en attitude, hogere 

pleasure zou leiden tot een positiever attitude. Bij arousal is deze relatie echter minder sterk en 

meer ingewikkeld, dit door zijn omgekeerde U-vorm (Porat & Tractinsky, 2008). We 

veronderstellen in hypotheses 5 en 6 dat een geleidelijke overgang meer pleasure opwekt dan 

de directe overgang en dat die directe overgang wordt verondersteld meer arousal op te 

wekken. Hierop gebaseerd formuleren we de achtste hypothese:  

 

H8: Verpakkingen met een geleidelijke overgang hebben een positievere attitude dan 

verpakkingen met een directe overgang. 

 

Aangezien we veronderstellen dat zowel de kleurcombinaties als de kleurovergang een invloed 

hebben op het trekken van de aandacht, suggereren we dat deze twee variabelen elkaar 

kunnen versterken. In hypothese 3 en 7 suggereren we dat kleurcontrast tot hogere aandacht 

zal leiden en een directe overgang tot meer aandacht zal leiden. Als de twee contrasten elkaar 

versterken, verwachten we dat er een groter verschil zal zijn tussen een conditie die twee 

contrasten scheelt van de andere conditie in vergelijking met condities die slechts één of geen 

contrasten verschillen, zoals oranje-rood en paars-blauw. Deze kleurcombinaties hebben geen 



37 
 

kleurcontrast, zoals blauw-rood, want het zijn aangrenzende kleuren. En deze kleurcombinaties 

hebben één of géén overgangscontrast, het is of de directe of  de geleidelijke overgang. We 

formuleren hierop gebaseerd de volgende hypotheses: 

 

H9: Er is geen verschil bij de conditie met warme kleuren in het trekken van de aandacht 

tussen de versie met de geleidelijke overgang en die met de directe overgang. 

 

H10: Er is geen verschil bij de conditie met koude kleuren in het trekken van de aandacht 

tussen de versie met de geleidelijke overgang en die met de directe overgang. 

 

De conditie blauw-rood met een directe overgang heeft twee contrasten. Het kleurcontrast en de 

directe overgang. De conditie blauw-rood met de geleidelijke overgang heeft geen contrasten. 

Zoals we zagen in hoofdstuk 2 komt er door de geleidelijke overgang van rood naar blauw, een 

paarse schijn naar voren. Wanneer twee kleuren overgaan in elkaar zij liggen niet naast elkaar 

in het kleurenspectrum, moeten zij de tussenliggende kleuren passeren (Kristensen, 2006). 

Aangezien rood en paars aangrenzende kleuren zijn en paars en blauw ook, wordt de conditie 

van rood naar blauw via paars als aangrenzende kleurencombinatie ervaren en is het geen echt 

contrast meer. Ook de geleidelijke overgang is geen contrast, dus de tweede conditie van rood-

blauw heeft geen contrasten. Aangezien we ervan uitgaan dat de contrasten elkaar versterken 

baseren we hierop de volgende hypothese:  

 

H11: Er is wel een verschil bij de conditie met een combinatie van een warme en een 

koude kleur in het trekken van de aandacht tussen de versie met de geleidelijke overgang 

en die met de directe overgang. 

 

We verwachten, zoals gezien in hypothese 8, dat de geleidelijke overgang een positievere 

attitude zal opleveren. In hypothese 4 zagen we dat er verwacht wordt dat warme kleuren ook 

een positievere attitude zullen opleveren. We kunnen verwachten dat deze twee condities elkaar 

zouden versterken. Dus als we veronderstellen dat de conditie met warme kleuren en een 

geleidelijke overgang de hoogste attitude veroorzaakt, verwachten we dat deze attitude 

significant hoger is dan de attitude bij de condities blauw-rood en paars-blauw met een directe 

overgang. We formuleren de volgende hypothese: 

.  
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H12: Er is een verschil bij de conditie met warme kleuren en een geleidelijke overgang in 

het hebben van een positievere attitude ten opzichte van de combinaties van een warme 

en een koude kleur of koude kleuren met een directe overgang. 

 

Aangezien we uitgaan van een interactie-effect verwachten we tussen de andere condities geen 

significante verschillen met betrekking tot het hebben van een positievere attitude. We 

formuleren de volgende hypothese:  

 

H13: Er zijn geen verschillen te vinden in het hebben van een hogere attitude bij de 

overige combinaties tussen de verschillende condities.  

 

Aangezien uit  hypothese 3 en 4 blijkt dat we verwachten dat de conditie blauw-rood de hoogste 

aandacht zal trekken, maar een minder positieve attitude zal veroorzaken, verwachten we een 

negatief verband tussen aandacht en attitude. Aandacht en attitude zouden negatief associëren 

(Herr & Page, 2004). Hoge aandacht zou zorgen voor een zwakkere mere exposure. Het mere 

exposure effect houdt in dat we een onterechte voorkeur hebben voor dingen, simpelweg omdat 

we er bekend mee zijn. Dit effect is een belangrijk principe bij marketing: door mensen 

veelvuldig aan je product bloot te stellen zal het product positiever worden gewaardeerd. 

Vandaar dat reclame zo vaak mogelijk wordt herhaald. Mindere aandacht zou zorgen voor meer 

mere exposure en dus betere attitude van het merk (Zajonc, 1968). We formuleren hierop 

gebaseerd onze volgende hypothese: 

 

H14: Hogere aandacht voor de advertentie zorgt voor een negatievere attitude. Er is een 

negatieve relatie  tussen aandacht en attitude. 

 

Nadat emoties een invloed hebben uitgevoerd op het trekken van de aandacht, en het vormen 

van een attitude is het belangrijk voor marketeers om te weten of ze het merk gaan herinneren 

en meer koopintentie hebben voor dit merk of product. In hoofdstuk 3 zagen we dat aandacht en 

koopintentie gerelateerd zijn (Dahlén & Lange, 2005). Uit een studie blijkt dat advertenties die 

hogere aandacht trokken dan andere advertenties, voor het zelfde product of merk, ook voor 

meer verkoop zorgden (Scheier, 2003). Oogbewegingsregistratie onderzoek bevestigd dat 

aandacht significant gerelateerd is met keuze en verkoop en dat verminderde aandacht een 

omgekeerd effect heeft op de verkoop (Goodrich, 2011). Aangezien we er van uitgaan dat de 
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combinatie blauw-rood hoge aandacht trekt en de directe overgang ook, verwachten we hier een 

hogere koopintentie te vinden. We formuleren hieruit de volgende hypothese: 

 

H15: Hogere aandacht voor de advertentie zorgt voor een hogere koopintentie van het 

geadverteerde product. Aandacht voor de advertentie en koopintentie zijn positief 

gecorreleerd. 

 

Onderzoek met betrekking tot oogbeweging heeft aangetoond dat aandacht en brand recall 

gerelateerd zijn (Pieters et al., 2002; Wedel & Pieters, 2000). Hoe hoger de aandacht bij het zien 

van een advertentie hoe hoger de brand recall zal zijn. We gaan er vanuit dat consumenten die 

veel aandacht aan een advertentie geven ook beter in staat zijn het merk op het einde van de 

vragenlijst te kunnen benoemen. Aangezien we er bij hypotheses 3 en 7 van uitgaan dat de 

combinatie blauw-rood en de directe overgang hogere aandacht zullen trekken, verwachten we 

ook dat deze condities een hogere brand recall zullen hebben. Hierop gebaseerd, formuleren we 

onze laatste hypothese.  

H16: Hogere aandacht voor de advertentie zorgt voor een hogere brand recall.   
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7. Methodologie 

Om onze hypothesen te toetsen, maken we gebruik van een experiment. We kiezen voor een 

experiment, omdat het de mogelijkheid biedt om de onafhankelijke variabelen te manipuleren en 

de afhankelijke variabele op te meten. We maken gebruik van een zo veel mogelijke 

gecontroleerde setting om zo het causaal verband tussen deze variabelen te meten. Waarbij we 

bij surveys en observatiestudies enkel relaties kunnen waarnemen. 

7.1. Design 

Het experiment heeft online plaatsgevonden. We werken met een 3 x 2 between subjects 

factoral design, waarin elke groep respondenten telkens één conditie te zien krijgt. Het factorieel 

design wordt weergegeven in tabel 1. Een respondent ziet en beoordeelt telkens één van de zes 

gemanipuleerde foto’s. Dit heeft als voordeel dat je als deelnemer aan het experiment niet kan 

weten wat er juist wordt gemeten. Nadien krijgt iedereen dezelfde vragenlijst en vergelijken we 

de gemiddelden van de verschillende groepen.   

Conditie Aantal respondenten Kleuren Kleurovergang 

1 40 Oranje-Rood Geleidelijk 

2 40 Oranje-Rood Direct 

2 48 Blauw-Rood Geleidelijk 

4 48 Blauw-Rood Direct 

5 40 Paars-Blauw Geleidelijk 

6 46 Paars-Blauw Direct 

Tabel1: Factorieel design van het experiment 

In ons experiment manipuleren we zowel verschillende kleurcombinaties als verschillende 

overgangen. Twee manipulaties, zodat we ook de interactie-effecten kunnen meten. Om de 

impact van kleur te meten, gebruiken we in de zes condities, per twee condities telkens andere 

kleurencombinaties. Twee keer warme kleuren, twee keer contrasterende (een combinatie van 

een warme en een koude kleur) kleuren en twee keer koude kleuren. Om de impact van de 

kleurovergang te meten gebruiken we in de zes condities, per kleurcombinatie óf een directe 
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kleurovergang óf een geleidelijke kleurovergang. Via deze opdeling kunnen we aan de hand van 

de antwoorden op de vragenlijst de gestelde hypothesen aanvaarden of verwerpen.   

Conditie 1: Verpakking met warme kleuren en een geleidelijke overgang tussen de kleuren. 

Conditie 2: Verpakking met warme kleuren en een directe overgang tussen de kleuren. 

Conditie 3: Verpakking met een combinatie van een warme met een koude kleur en een 

geleidelijke overgang tussen de kleuren. 

Conditie 4: Verpakking met een combinatie van een warme met een koude kleur en een 

directe overgang tussen de kleuren. 

Conditie 5: Verpakking met koude kleuren en een geleidelijke overgang tussen de kleuren. 

Conditie 6: Verpakking met koude kleuren en een directe overgang tussen de kleuren. 

 

7.1.1. Ontwikkeling van de stimuli 

We werken telkens met een foto van eenzelfde soort product, in dit geval zijn dat papieren 

zakdoekjes. Enkel de kleur van de verpakking en de overgang tussen de kleuren verschilt bij de 

foto’s. Zowel de achtergrond van de foto, het logo en andere tekst op de advertentie, zoals de 

slogan, is in alle gevallen dezelfde. Er werd voor papieren zakdoekjes gekozen via een pretest, 

waar we op zoek gingen naar een product met een lage betrokkenheid, aangezien we zagen dat 

door de hoge tijdsdruk, consumenten zonder veel nadenken producten kiezen (Herrington & 

Capella, 1995; Silayoi & Speece, 2004; Hausman, 2000). Dat het hier meestal over producten 

met een lage betrokkenheid gaat (Grossman & Wisenblit, 1999) en dat deze producten vaak de 

aandacht of interesse proberen te trekken van consumenten (van Mensvoort, 2008). We werken 

in het experiment met een niet bestaand merk, zodat eventuele voorkennis geen rol kan spelen 

bij het uitvoeren van het experiment en dat er nog geen  specifieke kleurassociaties met het 

product of merk kunnen gevormd zijn. Hierdoor kunnen de gekozen kleuren geen verkeerde 

perceptie opwekken.  

7.1.2. Pretest en manipulatiecheck 

Pretest  

Voorafgaande aan het experiment is er een pretest uitgevoerd, om uit te zoeken welk laag 

betrokken product zou gemanipuleerd worden. 22 respondenten werden bevraagd over hun 

betrokkenheid bij verschillende producten: wc-papier, pasta, chips, papieren zakdoekjes, 
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beschuiten, chocolade en afwasmiddel. Via de schaal voor ‘involvement’ (α = 0,70) van 

Zaichkowsky (1994) werd via 4 items (onbelangrijk/belangrijk, onopwindend/opwindend, 

alledaags/fascinerend, niet betrokken/betrokken) papieren zakdoekjes als minst betrokken 

product gekozen. Chocolade was voor de respondenten het meest betrokken (Bearden & 

Netemeyer, 1999).  

Manipulatiecheck 

Een manipulatiecheck was niet nodig, omdat er een duidelijk en zichtbaar verschil is tussen de 

gebruikte kleurencombinaties en de gebruikte kleurovergangen. 

7.2. Steekproef 

De populatie die we willen bereiken in het onderzoek heeft betrekking op jongvolwassenen en 

volwassenen. Uit deze populatie hebben we een steekproef genomen van 262 respondenten, 

minimaal 30 per conditie. In totaal namen 69 mannen (26,34%), 191 vrouwen (72,90%) deel aan 

het experiment, er waren twee missing variabelen (0,76%). Deze respondenten zijn via mail 

gecontacteerd. Het meedoen aan het experiment was vrijblijvend en anoniem.  De leeftijd 

varieerde van 14 jaar tot 82 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 262 respondenten is 25 jaar.  

7.3. Procedure 

We werken met een online experiment, dat slechts vijf minuten tijd in beslag neemt. Na een 

inleidende tekst kan vervolgens het experiment beginnen. Na de vraag om gedurende enkele 

seconden naar een advertentie te kijken, verschijnt de vragenlijst.  De respondenten worden 

aangespoord één van de zes condities te kiezen, gelinkt aan hun geboortedatum om zo te 

voorkomen dat iedereen de eerste link zou aanvinken. Eerst stelden we een tiental onderzoek 

gerelateerde vragen, nadien vroegen we enkele persoonlijke gegevens op: zoals leeftijd en 

geslacht. Het verloop van het experiment bestaat uit het zien van één gemanipuleerde foto per 

conditie. Deze verschillen van elkaar in kleurcombinaties en ook in kleurovergang. In totaal 

hebben we zes verschillende foto’s voor het experiment. De in te vullen vragenlijst blijft in alle 

condities dezelfde, hierin meten we via schalen de verschillen tussen de groepen.  
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7.3.1. Meetschalen 

Bij de vragenlijst van het experiment maakten we enkel gebruik van bestaande meetschalen, 

telkens gemeten via een 7-punts Likerstschaal. Voor het meten van de gevoelens bij de 

respondent na het zien van de advertentie, maakten we gebruik van de semantische 

differentiaal van Mehrabian en Russel (1974) die via zes items het niveau van ‘arousal’ (α = 

0,87) en via andere zes items het niveau van ‘pleasure’ (α = 0,86) weergeven (Bearden & 

Netemeyer, 1999). Om de aandacht op de advertentie te meten gebruikten we de schaal van 

Bruner en Kumar (2000) die via drie items de ‘attention to the ad’ (α = 0,88) weergeeft. De 

attitude werd gemeten via de schaal van Singh, Balasubramanian and Chakraborty (2000), die 

met drie items de ‘attitude toward the brand’  (α =0,95) weergeeft. ‘Purchase intention’ (α = 0,89) 

wordt via vier items weergegeven, volgens Baker and Churchil (1977) (Bruner, Hensel, & 

James, 2005). Als laatste werd de ‘unaided brand recall’ gemeten door op het einde van de 

vragenlijst te vragen om het merk uit de advertentie correct op te schrijven. Deze resultaten 

werden gecodeerd naar: 1 = Fout geschreven en 2 = Juist geschreven. 
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8. Resultaten 

Om onze hypotheses te testen, meten we de hoofdeffecten van kleur (oranje-rood, blauw-rood 

en paars-blauw) via een One-way ANOVA, omdat we te maken hebben met drie onafhankelijke 

groepen. De hoofdeffecten van kleurovergang (geleidelijk en direct) meten we via een 

Independent samples T-test voor twee onafhankelijke groepen.  Eerst bekijken we de resultaten 

van het hoofdeffect kleur, nadien van het hoofdeffect overgang, daarna bekijken we de 

interactie-effecten en als laatste enkele correlaties. 

Om de impact van kleur op arousal te meten blijkt via een One way ANOVA dat er een 

significant verschil is tussen de gebruikte kleurcombinaties (F = 5.961, df  = 2, p = 0.003). Door 

de Post Hoc test uit te voeren zien we dat de condities blauw-rood (MBlauwRood = 4.20) en oranje-

rood (MOranjeRood = 4.08) beiden significant hoger scoren dan de conditie paars-blauw (MPaarsBlauw 

= 3.63). Blauw-rood wekt gemiddeld de hoogste arousal op van de drie combinaties, maar het 

verschil met rood-oranje is niet significant. Hiermee kunnen we hypothese 1 aanvaarden en 

besluiten dat verpakkingen die warme of een combinatie van een warme en een koude kleur 

gebruiken een hoger gevoel van arousal opwekken dan verpakkingen met koude kleuren. Naast 

arousal werd ook de emotie pleasure gemeten via een One-way ANOVA. Ook hier meten we in 

verhouding tot de gebruikte kleurcombinaties een significant verschil (F = 6.789, df = 2, p = 

0.001). Via de Post Hoc test zien we dat oranje-rood (MOranjeRood = 4.19) significant hoger scoort 

dan zowel blauw-rood (MBlauwRood = 3.77) als paars-blauw (MPaarsBlauw = 3.76). Tussen deze twee 

laatste kleurcombinaties zijn geen significante verschillen gevonden, dus ook hypothese 2 

kunnen we aanvaarden. Verpakkingen die warme kleuren gebruiken veroorzaken een hoger 

gevoel van pleasure dan advertenties die gebruik maken van verpakkingen met koude of een 

combinatie van een warme met een koude kleur. Om de impact van kleur op de aandacht ten 

opzichte van de advertentie te meten werd opnieuw een One-way ANOVA uitgevoerd. Hier 

vinden we geen significante verschillen terug tussen de gebruikte kleurcombinaties (F = 1.683, 

df = 2, p = 0.188). Hypothese 3 moeten we dus verwerpen. We kunnen niet zeggen dat 

verpakkingen met een combinatie van een warme en een koude kleur significant meer de 

aandacht trekken dan verpakkingen met warme of koude kleuren.  Nog een One-way ANOVA 

werd uitgevoerd om de impact van kleur op attitude te meten. Hier werd wel een significant 

verschil teruggevonden (F = 6.471, df = 2, p = 0.002).  Door de Post Hoc test uit te voeren zien 

we dat de conditie oranje-rood (MOranjeRood = 3.47) significant hoger scoort dan de condities 
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blauw-rood (MBlauwRood = 2.89) en paars-blauw (MPaarsBlauw = 2.75). Het verschil tussen de laatste 

twee condities is niet significant. We kunnen hypothese 4 aanvaarden en zeggen dat 

verpakkingen  met warme kleuren een positievere attitude verkrijgen dan verpakkingen met een 

combinatie van een koude met een warme kleur en verpakkingen met koude kleuren. 

Voor de impact van kleurovergang op arousal te meten, werd een Independent samples T-test 

uitgevoerd. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de geleidelijke (MGeleidelijk = 

4.06)  en de directe (MDirect = 3.90) kleurovergang (t = 1.104, df = 260, p = 0.271). Hypothese 5 

moeten we dus verwerpen. We kunnen niet zeggen dat verpakkingen met een directe overgang 

een hoger gevoel van arousal veroorzaken dan verpakkingen met een geleidelijke overgang. 

Een andere Independent samples T-test werd gebruikt om de impact van kleurovergang op 

pleasure te meten. Ook hier werden geen significante verschillen gevonden tussen de 

geleidelijke (MGeleidelijk = 3.85) en de directe (MDirect = 3.93) overgang (t = -0.72, df = 260, p = 

0.849). Ook hypothese 6 moeten we dus verwerpen. We kunnen niet zeggen dat verpakkingen 

met een geleidelijke overgang hogere pleasure veroorzaken een dan verpakkingen met een 

directe overgang. Voor de impact van kleurovergang op de aandacht ten opzichte van de 

advertentie werd nog een Independent samples T-test uitgevoerd. Hier werd wel een significant 

verschil gevonden (t = -2.293, df = 260, p = 0.023). De directe kleurovergang (MDirect = 3.80) trok 

significant meer de aandacht naar de advertentie dan de geleidelijke kleurovergang (MGeleidelijk = 

3.37). Hypothese 7 kan aanvaard worden en we kunnen zeggen dat verpakkingen met een 

directe overgang tussen de twee gebruikte kleuren trekken meer de aandacht dan advertenties 

die gebruik maken van verpakkingen met een geleidelijke kleurovergang.  Een voorlopig laatste 

Independent samples T-test werd uitgevoerd voor het meten van de impact van kleurovergang 

op de attitude. Hier werden geen significante verschillen gevonden tussen de geleidelijke 

(MGeleidelijk = 3.76) en de directe (MDirect = 3.79) overgang (t = -0.216, df = 260, p = 0.252). We 

moeten hypothese 8 dus verwerpen. We kunnen niet zeggen dat verpakkingen met een 

geleidelijke overgang een positievere attitude hebben dan verpakkingen met een directe 

overgang. 

Om de hypotheses 9, 10 en 11 te testen, voerden we een tweezijdige ANOVA uit om zo het 

interactie-effect van kleurcombinaties en kleurovergang op de aandacht ten opzichte van de 

advertentie te meten. Hier vinden we een significant interactie-effect terug (F = 3.082, df = 2, p = 

0.48). Na het opsplitsen van de kleurcombinaties via select cases op kleur, blijkt er via een 

Independent samples T-test enkel een verschil te zijn bij blauw-rood en zijn geleidelijke en 

directe overgang. Bij oranje-rood (t = -1.485, df = 78, p = 0.142) en paars-blauw (t = 0.483, df = 
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84, p = 0.630) is er geen verschil te vinden tussen de overgangen in verhouding met de 

gebruikte kleurcombinatie. Blauw-rood scoort significant (p = 0.002) op equal variances 

assumed, dus volgen we de equal variances not assumed (t = -3.050, df 86.222, p = 0.003) 

waar een significant verschil wordt gemeten. Hierdoor kunnen we hypothese 9, 10 en 11 

bevestigen en zeggen dat er geen verschil is bij de conditie met warme kleuren in het trekken 

van de aandacht tussen de versie met de geleidelijke overgang en die met de directe overgang.  

Dat er geen verschil is bij de conditie met koude kleuren in het trekken van de aandacht tussen 

de versie met de geleidelijke overgang en die met de directe overgang. En dat er wel een  

verschil is bij de conditie met een combinatie van een warme en een koude kleur in het trekken 

van de aandacht tussen de versie met de geleidelijke overgang en die met de directe overgang. 

Het interactie-effect wordt weergegeven in figuur 6, waar we zien dat enkel bij blauw-rood een 

verschil te vinden is tussen de overgangen en niet bij oranje-rood en paars-blauw. 

 
Figuur 6: Het interactie-effect van kleur en overgang op aandacht. 

 

 
Om hypotheses 12 en 13 te testen voeren we opnieuw een tweezijdige ANOVA uit om te kijken 

of er een interactie-effect is te vinden tussen kleur en overgang op de attitude van de 

consument. Hier vinden we geen significant interactie-effect terug (F = 1.899, df = 2, p = 0.152). 

We moeten hypothese 12 dus verwerpen en we kunnen niet  zeggen dat dat er een verschil is 

tussen het trekken van aandacht tussen de conditie met warme kleuren en een geleidelijke 
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overgang en de conditie met een combinatie van een warme en een koude kleur en de directe 

overgang of de combinatie met koude kleuren en de directe overgang. Er zijn ook geen 

verschillen gevonden tussen de andere condities, waardoor we hypothese 13 kunnen 

aanvaarden. Figuur 7 geeft weer dat er geen significant interactie-effect terug te vinden is 

tussen kleur en kleurovergang op de attitude. We kunnen wel zien dat kleur een groter verschil 

teweegbrengt bij attitude dan de kleurovergang, zoals bevestigd in hypothese 4 en 8. 

 

 

Figuur 7: Het interactie-effect van kleur en overgang op attitude (niet significant) 

 

Om de relatie tussen aandacht, attitude, koopintentie en brand recall te meten, werden de 

Pearson correlatiescores bekeken. Aandacht ten opzichte van de advertentie correleert zwak 

positief met de attitude (r = 0.33). Dit zou veronderstellen dat we hypothese 14 moeten 

verwerpen. Maar als we deze correlatie nauwkeuriger gaan bekijken, dit door via select cases 

de correlatie per kleurcombinatie en per kleurovergang te vergelijken tussen de aandacht en de 

attitude, zien we dat blauw-rood (r = 0.257), ten opzichte van oranje-rood (r = 0.396) en paars-

blauw (r = 0.314), de zwakste correlatie heeft tussen aandacht en attitude. Ook de directe 

overgang (r =  0.294) heeft een zwakkere correlatie tussen aandacht en attitude in vergelijking 

met de geleidelijke overgang (r = 0.367). Dus waar we in hypothese 11 gezien hebben dat de 

combinatie blauw-rood met directe overgang hoge aandacht trok, blijkt hier blauw-rood en de 

directe overgang telkens de zwakste relatie te vertonen tussen aandacht en attitude. Hierdoor 
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kunnen we toch hypothese 14 deels aanvaarden. We kunnen niet zeggen dat aandacht voor de 

advertentie en attitude negatief gecorreleerd zijn, maar wel dat de conditie die hoog scoorde op 

het trekken van de aandacht, in verhouding tot de andere condities de minst positieve correlatie 

heeft tussen aandacht en attitude. Ook werd de Pearson correlatiescore bekeken bij aandacht 

en koopintentie. Deze scoort gemiddeld positief (r = 0.36), maar zo kunnen we wel hypothese 15 

aanvaarden en zeggen dat hogere aandacht voor de advertentie zorgt voor een hogere 

koopintentie van het geadverteerde product. Aandacht voor de advertentie en koopintentie zijn 

zwak, maar positief gecorreleerd. Daarnaast vinden we ook een positieve, sterkere relatie terug 

tussen attitude en de koopintentie (r = 0.60). Alle voorgaande Pearson correlaties zijn significant 

op het 0,000 niveau. Ook om te kijken of er een relatie is tussen aandacht ten opzichte van de 

advertentie en brand recall maakten we voor de laatste keer gebruik van een Pearson correlatie. 

Er werd een zwak positief verband (r = 0.176) gevonden tussen aandacht en het juist of 

verkeerd kunnen benoemen van het merk. Het verschil is significant op het 0.01 niveau. 

Aangezien de condities blauw-rood met directe overgang een hoge aandacht had (warme 

kleuren verkregen ook hoge aandacht), vergelijken we even de percentages van mensen die het 

merk konden herinneren in de verschillende condities. We zien inderdaad dat blauw-rood, met 

45.7% van zijn respondenten, het hoogste percentage brand recall heeft. Oranje-rood volgt met 

41.3% van zijn respondenten en paars-blauw moet de rij sluiten met 37.2% van zijn 

respondenten. Bij kleurovergang is het ook de directe overgang die, met 44% van zijn 

respondenten, de geleidelijke overgang, met 39.1% van zijn respondenten, voorblijft. Hypothese 

16 kan dus aanvaard worden en we kunnen zeggen dat verpakkingen die een hogere aandacht 

trekken, een hogere brand recall hebben dan verpakkingen die minder de aandacht trekken.  

Na de analyses van de gedane metingen hebben we tien van de vooropgestelde hypotheses 

kunnen bevestigen, waaronder een interactie-effect. Een hypothese hebben we deels kunnen 

aanvaarden en vijf andere hypotheses hebben we moeten verwerpen.  
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Discussie en besluit 

Tot slot overloop ik kort de belangrijkste bevindingen uit de literatuurstudie en het gedane 

onderzoek. Ook komen enkele beperkingen van het onderzoek aan bod, welke mogelijke 

oorzaken kunnen zijn voor de slechts gedeeltelijk of verworpen hypotheses. Enkele richtlijnen 

voor mogelijk verder onderzoek zullen hieraan gekoppeld worden.  

 

Aangezien verpakking een belangrijke rol heeft in het koopproces, dit voornamelijk bij laag 

betrokken producten, is het belangrijk voor marketeers te weten wat deze verpakking zo 

aantrekkelijk mogelijk maakt. Zo kunnen ze de consument overtuigen om net hun product uit de 

rekken met vele concurrenten te halen (Schoormans & Robben, 1996; Ampuero & Vila, 2006; 

van Mensvoort, 2008; Grossman & Wisenblit, 1999). De rol van het gebruik van kleur in 

advertenties of op verpakkingen is reeds uitgebreid besproken en onderzocht. Dat kleur hier een 

positieve invloed heeft is reeds bewezen (Meyers-Levi & Peracchio, 1995). Wij wilden in dit 

onderzoek nagaan of er binnen het gebruik van kleur nog specifieke voorkeuren kunnen 

ontstaan, om zo de kans dat het product wordt gekozen nog te vergroten. Kleurcombinaties op 

zich zijn in het verleden al onderzocht, maar niet vaak in hun toepassing van meerdere kleuren 

op een verpakking en of consumenten hier een voorkeur kunnen op hebben. De overgang 

tussen deze kleuren werd zo goed als nog niet besproken in eerder onderzoek, maar zullen hier 

samen met verschillende kleurcombinaties onderzocht worden.  

 

Via een experiment waaraan 262 vrijwillige respondenten deelnamen, die telkens in een van de 

zes condities terechtkwamen (een verpakking met een geleidelijke of directe overgang tussen 

de kleuren en een combinatie van warme, koude of een combinatie van de twee kleuren) met 

allen dezelfde vragenlijst, konden we een deel van onze hypothesen bevestigen en moesten we 

andere verwerpen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat verschillende 

kleurcombinaties en verschillende kleurovergangen op de verpakking van een product wel 

degelijk een impact hebben op de consument en zijn besluitvormingsproces.  Zo zien we dat 

verschillende kleurencombinaties duidelijk een verschil in emotie opwekken. Verpakkingen met 

warme kleuren of een combinatie van een warme en een koude kleur worden als meer 

opwindend ervaren. Warme kleuren worden ook positiever beoordeeld en brengen een hogere 

attitude ten opzichte van het product mee. De directe of geleidelijke overgang tussen de 

gebruikte kleuren wekken niet zo zeer verschillende emoties op, maar de directe overgang trekt 
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wel meer de aandacht dan de geleidelijke overgang. Bij deze aandacht is er een interactie-effect 

tussen de kleurcombinatie en de overgang gevonden, bij attitude was dit interactie-effect niet 

significant. Het interactie-effect van kleurcombinaties en kleurovergang op het trekken van de 

aandacht wijst op het belang om gecombineerde effecten van verschillende stimuli te 

bestuderen. Het is dus van belang alle stimuli niet enkel geïsoleerd te onderzoeken maar ook in 

zijn combinaties aangezien het ‘het totaalpakket’ is dat de consument zal beïnvloeden en 

overtuigen om tot aankoop over te gaan.  

 

Sommige van onze vooropgestelde hypotheses konden niet bevestigd worden na de analyse 

van onze resultaten. Dat er geen significant verschil werd gevonden bij hypothese 3 kan deels 

door het onderzoek van Camgoz (2003) verklaard worden. Deze studie deed onderzoek naar de 

aandacht die kleuren op de voorgrond ten opzichte van de achtergrondkleur van websites trok.  

Niet al hun gevonden resultaten waren significant, daarmee werd ook rekening gehouden met 

tendensen in de antwoordpatronen. In onze hypothese gingen we ervan uit deze tendensen te 

kunnen bevestigen, maar aangezien het hier niet altijd om significante verschillen ging, is het 

niet abnormaal dat ook in ons onderzoek geen significante verschillen te vinden zijn. In ons 

onderzoek zijn zelf de tendensen niet terug te vinden. De gemiddelden liggen namelijk zeer 

dicht bij elkaar. Dit zou verklaard kunnen worden door de persoonlijke voorkeuren die mensen 

hebben voor kleurcombinaties op zich. De voorkeur voor kleurcombinaties is laag en dus 

moeilijk te voorspellen (Huang, 2012). Toegepast op een verpakking, bij een product zonder 

specifieke (merk)associatie, blijkt dat daarom elke kleurcombinatie ongeveer evenveel aandacht 

trekt. 

Hypotheses 5, 6 en 8 konden allen niet aanvaard worden. De kleurovergang had geen 

significant effect op de PAD-dimensies pleasure en arousal en ook niet op de attitude. Als we 

kijken naar de gemiddelden, blijkt zelf dat de directe overgang telkens iets beter scoort dan de 

geleidelijke overgang. Dit zou verklaard kunnen worden door de relatie tussen de verpakking en 

de waargenomen productkwaliteit. Verpakking, met als voornaamste doel om de aandacht te 

trekken, speelt vooral een grote rol bij laag betrokken producten (Grossman & Wisenblit, 1999). 

Welke in ons geval papieren zakdoekjes zijn. Consumenten die deze laag betrokken producten 

kopen, verwachten geen afgewerkte, mooie verpakking. Want verpakking die makkelijk te 

gebruiken is, goed en mooi afgewerkt is, wordt ook met een hogere productkwaliteit 

geassocieerd. Slecht afgewerkte, of goedkoop uitziende verpakking eerder met een lagere 

productkwaliteit (McDaniel & Baker, 1977). Aangezien mensen graag aangrenzende kleuren 

zien waarbij de lichtheid geleidelijk wordt verminderd tussen de kleuren, doet dit de verpakking 
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goed afgewerkt en mooi uitzien (Deng et al., 2010). Dus geleidelijke overgang tussen kleuren op 

een verpakking zal geassocieerd worden met hogere productkwaliteit en dus geassocieerd 

worden met een iets duurder product. Net zoals de kleur blauw, die wordt geassocieerd met 

hoge kwaliteit, en paars, die wordt geassocieerd met duur (Jacobs et al., 1991). De iets hogere 

beoordeling voor de directe overgang op verpakking bij producten met een lage betrokkenheid 

zowel bij arousal, pleasure en attitude is dus te verklaren, doordat deze verpakking vooral moet 

opvallen en niet mooi moet zijn. Bij aandacht, wat wel belangrijk is voor de verpakking van dit 

soort producten zagen we inderdaad de significante voorkeur voor de directe overgang.  

Bij hypothese 12 kon het interactie-effect niet worden aanvaard.  Het verwachte verschil tussen 

de conditie met warme kleuren en een geleidelijke overgang en de conditie van een warme en 

koude kleur met directe overgang of de conditie met de koude kleuren en de directe overgang is 

niet significant. Dit kan net als bij de hypotheses 5, 6 en 8 verklaard worden, doordat de directe 

overgang hier toch een positiever wordt beoordeeld door de associatie tussen de verpakking en 

de productkwaliteit (Jacobs et al., 1991; McDaniel & Baker, 1977; Deng et al., 2010). Hierdoor 

zijn er geen verschillen te vinden zijn tussen alle condities. 

In hypothese 14 is de negatieve relatie tussen attitude en aandacht slechts deels bevestigd. Dit 

omdat er geen negatieve correlatie was te vinden, maar wel een matig positieve. Deze matige 

positieve relatie kan verklaard worden, doordat wij de verwachting hadden dat attitude negatief 

zou beïnvloed worden door het gebruik van een directe kleurovergang. Deze blijkt na de analyse 

van de resultaten redelijk positief geëvalueerd. Zoals we al zagen bij de bespreking van 

hypothese 5, 6 en 8 kan dit verklaard worden door de associatie tussen de productkwaliteit en 

de verpakking (McDaniel & Baker, 1977; Deng et al., 2010; Jacobs et al., 1991). Bij het gebruik 

van kleurcombinaties waren er geen verschillen bij het trekken van de aandacht, maar wel bij de 

attitude. De twee factoren bij elkaar genomen leiden dus tot een matig positieve relatie. Maar 

zoals in hoofdstuk 8 gezegd, kunnen we toch een gedeeltelijk negatief verband vinden als we 

deze relatie nauwkeuriger gaan bekijken.  

Hypothese 15 konden we bevestigen, maar de gevonden correlatie tussen aandacht en de 

koopintentie was aan de zwakke kant. Deze zwakke relatie zou verklaard kunnen worden 

doordat kleur wel een aantrekkingskracht blijkt  te hebben bij verpakking, welke een invloed 

heeft op het aankoopgedrag en dus de koopintentie. Maar hier zou het gaan om het niveau van 

aandacht tussen verpakkingen met kleur versus verpakkingen zonder kleur (zwart-wit). Bij een 

product met lage betrokkenheid blijkt de positieve relatie tussen deze kleur en koopintentie. 

Maar verschillen in kleurtinten zouden geen rol spelen, aangezien die keuze meestal wordt 
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gemaakt op basis van kleurvoorkeur, die individueel is, gerelateerd aan het product of cultureel 

gebaseerd (Silayoi & Speece, 2004; Madden et al., 2000). 

Hypothese 16 kon ook bevestigd worden, maar ook slechts met een zwakke positieve relatie 

tussen aandacht en brand recall. De lage correlatie kan waarschijnlijk verklaard worden aan de 

hand van de eerste vraag in de gebruikte vragenlijst. Hier wordt expliciet gevraagd om enkele 

seconden naar de advertentie te kijken, dus gevraagd om aandacht te geven. Waar in een 

normale winkelomgeving de aandacht vanzelf naar het product of de advertentie van het product 

moet worden getrokken. Het kleine positieve verschil dat is gevonden, geeft wel de basis dat in 

een normale winkelomgeving de mensen het merk kunnen onthouden van het product die zij 

veel aandacht hebben gegeven. Hier waren dat de warme kleuren en combinatie van warme en 

koude kleuren en de directe overgangen. 

 

Als algemeen besluit kunnen we stellen dat marketeers die voor een verpakking van een 

product met lage betrokkenheid meerdere kleuren willen gebruiken, best voor een combinatie 

kiezen van warme kleuren. Uit ons experiment blijkt dat zij zowel de hoogste aandacht krijgen 

(niet significant hoger, maar wel net iets hoger dan de combinatie van een warme en een koude 

kleur), als geëvalueerd worden met de meest positieve attitude. In combinatie met een directe 

overgang die meer aandacht trekt, maar geen uitgesproken positievere of negatievere attitude 

teweegbrengt dan de geleidelijke variant, zal de verpakking met warme kleuren en een directe 

kleurovergang tot de hoogste koopintentie leiden. Wat ook wordt bevestigd door de resultaten. 

Combinaties van warme en koude kleuren zijn ook best te gebruiken bij de goedkopere 

producten met een lage betrokkenheid, zeker in combinatie met de directe kleurovergang. 

Een combinatie van koude kleuren kan in elk geval bijna altijd vermeden worden, tenzij bij 

duurdere producten, waar het niet nodig is de consument echt te overtuigen met je verpakking 

alleen. In het algemeen scoren zij bijna op alle gemeten factoren het laagst. Koude kleuren als 

paars en blauw worden ook gepercipieerd als duur en kwaliteitsvol. Wanneer de marketeers dus 

een duurder product willen verkopen kan de geleidelijke overgang hier waarschijnlijk ook meer 

positieve attitudes teweeg brengen.  

Finaal concluderen we dat als het gebruikte product dient als aandachttrekker in de rekken, 

omdat het weinig betrokkenheid heeft en geen hoge prijs mag uitstralen, kan er gekozen worden 

voor directe kleurovergangen bij warme of bij contrasterende kleuren. De keuze van warme of 

een combinatie van een warme met een koude kleur kan je maken door te kijken naar welke 

kleuren de concurrenten gebruiken, om zo meer te kunnen differentiëren en zo meer op te 

vallen. Als het enkel is om de aandacht te trekken, kan je best uit die twee kleurcombinaties 
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kiezen. Als de attitude ook zo positief mogelijk moet zijn, is de keuze voor warme kleuren de 

beste. Verder onderzoek van het gemanipuleerde product tussen concurrenten zou hier meer 

uitsluitsel kunnen geven. 

  

Beperkingen en aanbevelingen met betrekking tot verder onderzoek 

Een eerste bemerking die we maken is het feit dat het experiment online is afgenomen. We 

konden dus onmogelijk controleren of de respondenten effectief gedurende enkele seconden 

naar de advertentie hebben gekeken. Wanneer zij direct doorgegaan zijn naar de vragenlijst, 

kan dit invloed gehad hebben bij het invullen van de vragenlijst. Mensen gaan dan vaak neutraal 

beoordelen. Deze score tussen negatief en positief wordt in de resultaten bekeken als ‘geen 

voorkeur voor het één, geen voorkeur voor het ander’. Voor de respondenten echter, houdt deze 

neutrale posities er meer functies op na. Zo kan men effectief neutraal gezind zijn, maar 

daarnaast wordt deze positie ook aangevinkt als ‘ik weet het niet’, ‘het interesseert me niet’ of ‘ik 

heb er geen mening over’. Wat de resultaten kan vertekenen (Dubois & Burns, 1975; 

Faulkenberry & Mason, 1978). Door de online afname hadden we ook geen controle over 

andere externe factoren die ook een invloed kunnen hebben gehad bij het beantwoorden van de 

vragen.  

We onderzochten in deze verhandeling twee manipulaties, maar dit slechts op één product, 

namelijk een product met lage betrokkenheid. Verder onderzoek zou dezelfde manipulaties 

kunnen toepassen. Dit op zowel een product met een lage betrokkenheid als op een product 

met een hoge betrokkenheid. Of men kan ook de twee manipulaties toepassen op een 

goedkoop en op een duurder product. Waarbij we uit onze resultaten alleen veronderstellingen 

kunnen maken over de mogelijke verschillen. 

Verder in deze studie hebben we gekozen voor een product met een verzonnen merk en 

zelfgemaakt logo. Dit om te voorkomen dat de respondenten met enige vooringenomenheid 

over de kwaliteit van het merk de vragen zouden invullen. Ook zorgden we er hiermee voor dat 

er nog geen bestaande kleurassociatie bestond, zoals bijvoorbeeld bij het rood bij Coca-cola, 

het geel bij Shell, het groen bij Heineken,… wel het geval is (Singh, 2006). Het kan interessant 

zijn voor verder onderzoek om de twee manipulaties toe te passen op meerdere producten. 

Tussen een product met een bestaand merk en een verzonnen merk of tussen een product met 

een bestaande kleurassociatie en een zonder kleurassociatie. Men kan deze ook combineren.   



54 
 

We hebben enkel combinaties onderzocht met twee kleurtinten. Het verschil met verpakkingen 

met twee achromatische tinten (grijs, zwart en wit) of een kleurtint en een achromatische tint, is 

niet toegepast, maar is interessant voor verder onderzoek.   

Wij hebben een steekproef genomen bij volwassenen en jongvolwassenen, dit van 16 tot 82 

jaar, wat redelijk uitgebreid is. Het kan interessant zijn enkel te gaan meten bij jongvolwassenen, 

omdat bij volwassenen de informatie van het product op de eerste plaats komt, is dit bij jongeren 

de reclame en de aandacht die het product trekt. Uit studies is gebleken dat verpakking vaak 

belangrijker is dan de inhoud voor vele jongeren (Descheemaeker & Staelens, 2006).   

Deze studie kan gebruikt worden als basis voor verder onderzoek betreffende kleurovergang en 

kleurcombinaties die worden gebruikt op verpakkingen.  
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Bijlagen 

Vragenlijst 

Beste, 

In het kader van mijn masterproef voer ik onderzoek uit naar de impact van kleur van 

verpakking. In de survey die volgt, wordt u gevraagd een advertentie te beoordelen. 

De vragenlijst neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag. De gegevens worden in alle 

anonimiteit verwerkt. Uw beoordeling is subjectief, er zijn dus geen foutieve of correcte 

antwoorden. Het is wel belangrijk om elk item te beantwoorden. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Laura Van Driessche 

Master Communicatiewetenschappen Universiteit Gent 
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1. Gelieve gedurende enkele seconden naar volgende advertentie te kijken. (Eén foto 
per conditie) 
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2. Bij het zien van de advertentie voel ik mij.... 

Ontspannen --- -- - 0 + ++ +++ Gestimuleerd 

Kalm --- -- - 0 + ++ +++ Opgewonden 

Sloom --- -- - 0 + ++ +++ Uitzinnig 

Futloos --- -- - 0 + ++ +++ Zenuwachtig 

Slaperig --- -- - 0 + ++ +++ Energiek 

Niet 

geprikkeld 
--- -- - 0 + ++ +++ Geprikkeld 

   

3. Bij het zien van de advertentie voel ik mij... 

Ongelukkig --- -- - 0 + ++ +++ Gelukkig 

Geërgerd --- -- - 0 + ++ +++ Verheugd 

Ontevreden --- -- - 0 + ++ +++ Tevreden 

Treurig --- -- - 0 + ++ +++ Aangenaam 

Wanhopig --- -- - 0 + ++ +++ Hoopvol 

Verveeld --- -- - 0 + ++ +++ Ontspannen 

 

4. Duid aan wat voor jou van toepassing is. 

    Ik vind de advertentie 

niet leuk. 
--- -- - 0 + ++ +++ 

Ik vind de advertentie 

leuk. 

    Ik reageer niet gewenst 

op de advertentie. 
--- -- - 0 + ++ +++ 

Ik reageer gewenst op de 

advertentie. 

Ik voel me negatief 

tegenover de advertentie. 
--- -- - 0 + ++ +++ 

Ik voel me positief 

tegenover de advertentie. 

    De advertentie is 

slecht. 
--- -- - 0 + ++ +++ De advertentie is goed. 
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5. Ik vind de advertentie... 

Oneerlijk --- -- - 0 + ++ +++ Eerlijk 

Niet oprecht --- -- - 0 + ++ +++ Oprecht 

Onbetrouwbaar --- -- - 0 + ++ +++ Betrouwbaar 

Niet vertrouwd --- -- - 0 + ++ +++ Vertrouwd 

Onaannemelijk --- -- - 0 + ++ +++ Aannemelijk 

Onprofessioneel --- -- - 0 + ++ +++ Professioneel 

Onervaren --- -- - 0 + ++ +++ Ervaren 

Ongeschool --- -- - 0 + ++ +++ Geschoold 

Onbevoegd --- -- - 0 + ++ +++ Bevoegd 

Ondeskundig --- -- - 0 + ++ +++ Deskundig 

 

6. In welke mate wekt de advertentie volgende gevoelens bij je op? 

Affectief --- -- - 0 + ++ +++ 

Hoopvol --- -- - 0 + ++ +++ 

Vriendelijk --- -- - 0 + ++ +++ 

Vredelievend --- -- - 0 + ++ +++ 

Warmhartig --- -- - 0 + ++ +++ 

 

7. Bij het zien van de advertentie.... 

...gaf ik aandacht aan de 

advertentie? 
--- -- - 0 + ++ +++ 

...was ik geconcentreerd op 

de advertentie? 
--- -- - 0 + ++ +++ 

...heb ik dingen opgemerkt 

uit de advertentie? 
--- -- - 0 + ++ +++ 
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8. Papieren zakdoekjes zijn voor mij: 

Onbelangrijk --- -- - 0 + ++ +++ Belangrijk 

Onopwindend --- -- - 0 + ++ +++ Opwindend 

Alledaags --- -- - 0 + ++ +++ Fascinerend 

Niet betrokken --- -- - 0 + ++ +++ Betrokken 

 

9. Na het zien van de advertentie,.... 

...zou je dit merk willen proberen? --- -- - 0 + ++ +++ 

...zou je het merk kopen als je het 

zag in een winkel? 
--- -- - 0 + ++ +++ 

...zou je naar dit merk zoeken in 

een winkel? 
--- -- - 0 + ++ +++ 

...zou je dit merk vanaf nu elke 

keer kiezen? 
--- -- - 0 + ++ +++ 

     

10. Ten opzichte van het merk, voel ik mij... 

Slecht --- -- - 0 + ++ +++ Goed 

Onprettig --- -- - 0 + ++ +++ Prettig 

Onaangenaam --- -- - 0 + ++ +++ Aangenaam 

 

11. Geef de naam van het merk dat werd gebruikt bij de advertentie.  

…………………………………… 

12. Geslacht  
     Man 

     Vrouw 

13. Geboortejaar 
-Maak uw keuze- 

 

Bedankt voor uw medewerking! 

Laura Van Driessche 

 

Master Communicatiewetenschappen Universiteit Gent 
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