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1.	  Inleiding	  

Voetballers laten zich bij de keuze van hun voetbalschoenen beïnvloeden door een merknaam, 

de kleur, het comfort van de schoen enz. Autoliefhebbers laten zich verleiden door het design, 

het rijcomfort... Vrouwen raken duizend kleedjes aan alvorens de perfecte outfit te hebben 

gevonden. Dit zijn allemaal voorbeelden die aantonen dat consumenten tijdens het winkelen 

producten beoordelen vooraleer ze over gaan tot de aankoop ervan. Mensen laten zich hierbij 

leiden door verschillende factoren waarop winkels of bedrijven kunnen inspelen.  

Deze paper gaat na hoe bedrijven en winkels er kunnen voor zorgen dat hun product een 

betere beoordeling krijgt dan gelijkaardige producten door het al dan niet afschermen van 

producten. 

Consumenten hebben elk hun eigen methoden om een product te beoordelen. Volgens 

sommige studies zou de mogelijkheid om producten aan te raken, de productevaluaties van 

sommige consumenten positief beïnvloeden (Peck & Childers, 2003b ; Grohmann, 

Spangenberg & Sprott, 2007). Andere studies claimen dat consumenten een groter verlangen 

zouden hebben naar producten die niet direct binnen handbereik zijn. In dit geval heeft de 

consument niet de mogelijkheid om het product aan te raken omdat het wordt afgeschermd 

(Belk, Ger & Askegaard, 2003). Afgeschermde producten geven de consument onder andere 

de indruk dat het product exclusief is, waardoor de productevaluatie positief wordt beïnvloed 

(Pocheptsova, Labroo & Dhar, 2010). Deze paper bestudeert deze tegenstrijdige theorieën 

tussen aanraking en verlangen.  

 

Na de uiteenzetting van de theoretische concepten in het tweede en derde hoofdstuk, 

respectievelijk aanraking en verlangen, worden in het vierde hoofdstuk hypothesen en 

onderzoeksvragen voor dit onderzoek opgesteld. Door middel van twee experimenten wordt er 

getest of er verschillen zijn in productevaluaties wanneer mensen producten, geometrische en 

materiële producten, al dan niet kunnen aanraken (McCabe & Nowlis, 2003). Daarbovenop 

wordt bestudeerd of er verschillen zijn tussen mensen met een lage of een hoge NFT (Peck & 

Childers, 2003b), impulsiviteit (Piquero & Rosay, 1998) en uniekheid (Lynn & Harris, 1997). In 

de experimenten wordt het effect van het afschermen van producten onderzocht. In het eerste 

experiment wordt het product afgeschermd door een stolp. Het onderzoek gaat vooral na wat 

het effect van een stolp is op het verlangen van mensen naar een product. In het tweede 

experiment stallen we dezelfde producten van het eerste experiment uit op een nagebootst 

winkelschap en in een glazen vitrinekast. Het product in de vitrinekast kan enerzijds worden 

afgeschermd van de consument door de vitrinekast te sluiten, anderzijds gaan we het effect ook 

na wanneer de vitrinekast open staat. In dit laatste geval heeft de consument de mogelijkheid 

om het product aan te raken, weliswaar wordt het product in dit geval deels afgeschermd. 
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Op basis van het eerste experiment vinden we dat mensen een hoger verlangen hebben naar 

een geometrisch product wanneer het wordt afgeschermd door een stolp. Uit de studie blijkt dat 

onder andere de kwaliteit van een geometrisch product onder een stolp als hoger wordt 

gepercipieerd. Voor materiële producten geldt het omgekeerde. Mensen hebben een hoger 

verlangen wanneer ze het product kunnen aanraken. Bijgevolg kunnen we op basis van het 

eerste experiment bedrijven aanraden om materiële producten niet af te schermen, maar 

geometrische producten net wel. Enerzijds volgt uit het tweede experiment eenzelfde conclusie 

voor materiële producten. Materiële producten worden beter niet in een afgesloten vitrinekast 

gelegd. Het best worden materiële producten op een winkelschap gelegd. Anderzijds volgt uit 

het tweede experiment een andere conclusie voor geometrische producten. Het verlangen naar 

een geometrisch product is het grootst wanneer het in een open vitrinekast staat. Voor deze 

producten is het dus beter dat producten afgeschermd worden, zoals geconcludeerd uit 

experiment één, maar dat de consument nog altijd de mogelijkheid heeft om het product aan te 

raken. Wanneer NFT bij de analyse wordt betrokken, vinden we enkel in het tweede experiment 

een significant resultaat. Materiële producten liggen voor mensen met zowel een hoge als een 

lage NFT beter op een winkelrek. Voor geometrische producten vinden we wel afwijkende 

conclusies. Voor mensen met een lage NFT mogen geometrische producten ook in een 

gesloten vitrinekast worden gepresenteerd, in plaats van in een open vitrinekast, zonder dat het 

verlangen wordt aangetast. Een tweede afwijking hebben we wederom gevonden voor 

geometrische producten, maar ditmaal voor mensen met een hoge NFT. Mensen met een hoge 

NFT maken er zeker niet om als een geometrisch product op een winkelrek ligt.  

2.	  Aanraking	  

Vooraleer over te gaan tot het aankopen van een producten, verzamelen consumenten 

informatie om producten te evalueren. Dit is minder het geval voor herhalingsaankopen, maar 

producten die voor de eerste keer worden aangekocht, worden grondig beoordeeld. Zowel 

intrinsieke (smaak, textuur, vorm) als extrinsieke kenmerken (merk, reputatie verkoper, prijs) 

spelen een rol. Toiletpapier wordt bijvoorbeeld gekozen op basis van de zachtheid van het 

papier. Andere consumenten laten zich leiden door het merk van het toiletpapier (Grohmann et 

al., 2007). Om de kwaliteit van een product te bepalen, hecht een consument meer waarde aan 

de intrinsieke kenmerken van een product (Citrin, Stem, Spangenberg & Clark, 2003). Hierbij 

doen mensen een beroep op relevante en irrelevante productinformatie. Aanraking van een 

product kan objectieve informatie opleveren die relevant is om dat product te beoordelen. In dat 

geval spreken we van relevante productinformatie (Krishna & Morrin, 2008). Een voorbeeld 

hiervan is het aanraken van een sweater om de textuur te bepalen (Peck & Childers, 2003a). 

Klanten willen weten hoe zacht de sweater aanvoelt, hoe dik de stof is enz. 
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Consumenten laten zich ook leiden door irrelevante productinformatie voor de beoordeling van 

een product, zoals bijvoorbeeld de textuur van het verpakkingsmateriaal van een product 

(Broniarczyk & Gershoff, 1997 ; Krishna & Morrin, 2008). Verpakkingen die zacht aanvoelen of 

bestaan uit karton, plastiek, enz kunnen een invloed hebben op de productbeoordeling (Marlow 

& Jansson-Boyd, 2011). 

 

De volgende paragrafen gaan dieper in op de relevante productinformatie die consumenten 

verzamelen via aanraking. Eerst wordt een definitie gegeven van ‘aanraking’. Daarna worden 

de verschillende gevolgen die aanraking van producten met zich meebrengen aan bod. 

Vervolgens wordt besproken in welke situaties aanraking het meeste effect heeft en wordt er 

ingegaan op individuele verschillen tussen consumenten om producten aan te raken. Tot slot 

wordt irrelevante productinformatie kort besproken.  

 

2.1 Relevante productinformatie. 

Relevante productinformatie is informatie die meer inzicht geeft in producteigenschappen die 

belangrijk zijn voor het goed functioneren van een product (Grohmann et al., 2007). Deze 

informatie bestaat uit het gewicht van het product, de temperatuur, de hardheid, de textuur 

(Klatzky et al., 1991) en kan worden bekomen door producten aan te raken. De relevante 

productinformatie maakt het voor consumenten gemakkelijker om de kwaliteit van de producten 

te beoordelen (Grohmann et al., 2007). De consument kan bijvoorbeeld twijfelen tussen twee 

verschillende handdoeken. Door de handdoeken aan te raken kan de consument zelf oordelen 

welke handdoek de beste kwaliteit heeft. De consument kan zich hierbij bijvoorbeeld laten 

leiden door de zachtheid van de handdoek. 

 

2.1.1 DEFINITIE AANRAKING 

Winkelen om nieuwe kleren te kopen is een lang beoordelingsproces. Eerst kiezen 

consumenten de kleren uit die ze graag zien. De eerste beoordeling is dus gebaseerd op het 

visuele. Kleren worden vervolgens aangeraakt en op basis hiervan beoordeeld. Consumenten 

die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een nieuwe broek raken broeken aan om een eerste visuele 

beoordeling van een broek te versterken, te ondersteunen of te herzien (Rahman, 2012). Een 

laatste beoordelingsfase gebeurt in de paskamers van de winkel.  

Niet elke aankoop van een product vraagt zo’n uitgebreide beoordeling. Mensen hebben echter 

een kleinere nood om fast moving consumer goods aan te raken, bijvoorbeeld zeep of een doos 

koeken. Voor deze goederen blijkt een beoordeling op het zicht en dus de visuele 

aantrekkelijkheid belangrijker (Marlow & Jansson-Boyd, 2011).   
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Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden ervaren consumenten voor bepaalde 

productcategorieën een grotere nood om producten aan te raken vooraleer het product aan te 

kopen (Citrin et al., 2003). Niet enkel de productsoort, maar ook de situatie waarin men 

informatie krijgt en individuele voorkeuren, beïnvloeden de behoefte om een product aan te 

raken (Peck & Childers, 2003b). Hieronder bespreken we de factoren die de nood om 

producten aan te raken beïnvloeden. 

 

Soorten producten 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van producten: 

geometrische en materiële producten. Materiële producten beschikken over 

producteigenschappen die vooral worden waargenomen door aanraking (McCabe & 

Nowlis, 2003 ; Klatzky, Lederman & Matula, 1993). Toiletpapier is een voorbeeld van 

een materieel product (Grohmann et al., 2007). De meeste consumenten willen zelf 

voelen hoe zacht het toiletpapier is. Geometrische producten daarentegen worden 

vooral gedomineerd door de vorm of de grootte van een product. Deze laatste 

kenmerken kunnen gemakkelijk worden beoordeeld op het zicht. Bijgevolg nodigen 

geometrische producten minder uit tot aanraking (McCabe & Nowlis, 2003 ; Klatzky, 

Lederman & Matula, 1993). Volgens Grohmann et al. (2007) is een potlood een 

voorbeeld van deze categorie. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd hoe een 

potlood aanvoelt omdat iedereen dit al weet. De dikte van een potlood, het belangrijkste 

productkenmerk om potloden van mekaar te onderscheiden, kan op het zicht worden 

beoordeeld.  

 

Een andere indeling die men in de literatuur kan terugvinden is het onderscheid tussen 

probleemoplossende producten (bijvoorbeeld een auto om zich te verplaatsen) en 

plezierzoekende producten (bijvoorbeeld een oldtimer die gekocht wordt om de hobby uit 

te oefenen) (Wertenbroch & Dhar, 2000). Deze studie zal zich meer focussen op de 

indeling gemaakt door McCabe & Nowlis (2003): geometrische versus materiële 

producten. Dit is de reden waarom we hier niet dieper op zullen ingaan.  

 

Situatie 

Dankzij de moderne technologie hoeft de consument niet meer naar de winkel om zijn 

inkopen te doen. Doordat producten aangekocht kunnen worden via het internet, kan de 

consument deze producten niet meer aanraken. 

We onderscheiden twee soorten omgevingen: de winkelomgeving en de aankoop op 

afstand. Consumenten kopen materiële producten meestal in een winkelomgeving. Dit 
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wil niet zeggen dat materiële producten niet via het internet verkocht worden. Door zich 

te baseren op de omschrijving van de producteigenschappen, daalt het verschil in 

voorkeur tussen de winkelomgeving en de aankoop op afstand (McCabe & Nowlis, 

2003).  

Voor geometrische producten is er geen verschil in voorkeur tussen de twee 

omgevingen, want deze producten worden op het zicht beoordeeld door consumenten 

(McCabe & Nowlis, 2003). 

 

Individuele verschillen 

Niet iedereen heeft dezelfde behoefte om producten aan te raken. Voor sommige 

consumenten is deze behoefte groter omdat ze overtuigd moeten worden van het 

product en de waarde ervan (Underhill, 1999). Daarnaast zijn er verschillen tussen 

mannen en vrouwen. Vrouwen hebben tijdens de evaluatie van producten een grotere 

behoefte om producten aan te raken dan mannen (Citrin et al., 2003). Individuele 

verschillen worden verder in dit hoofdstuk nog behandeld (infra, p.6, paragraaf 2.1.3).  

 

Aanraking speelt een belangrijke rol in het aankoopproces van consumenten. Hoe een product 

aanvoelt, kan bepalen of de consument het product al dan niet zal aankopen (McCabe & 

Nowlis, 2003). Aanraking werkt niet voor alle producten, alle mensen en in alle situaties even 

goed. We kunnen concluderen dat eerder mensen met een hoge nood om producten aan te 

raken het liefst naar een winkel gaan. Deze producten worden materiële producten genoemd. 

Geometrische producten daarentegen zijn meer geschikt om verkocht te worden via het internet 

omdat deze producten beoordeeld kunnen worden op het zicht (Peck & Childers, 2003b; 

McCabe & Nowlis, 2003).  

 

Producten worden niet zomaar aangeraakt door consumenten. De behoefte om producten aan 

te raken ontstaat omwille van twee redenen (Klatzky & Peck, 2011). Ten eerste willen 

consumenten belangrijke productinformatie bekomen om een betere inschatting te maken van 

de eigenschappen van een product. Deze eigenschappen zijn zowel de textuur, de hardheid, de 

ruwheid, de temperatuur en het gewicht van een product (Klatzky et al., 1991). Een tweede 

reden is dat mensen producten aanraken voor het plezier: Sommige mensen vinden het 

bijvoorbeeld leuk en opwindend om producten met een zachte textuur aan te raken (Klatzky & 

Lederman, 1987).  

Nu we weten wat de oorzaken zijn om producten aan te raken, zullen we in volgend deel dieper 

ingaan op de gevolgen die aanraking met zich meebrengt. 
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2.1.2 EFFECT VAN AANRAKING 

De mogelijkheid om producten aan te raken heeft verschillende gevolgen voor consumenten.  

Het verkrijgen van productinformatie is één van de oorzaken om producten aan te raken. Deze 

productinformatie wordt door de consument gebruikt om de kwaliteit van een product te 

beoordelen. Aanraking dient dus als een soort bewijs voor de kwaliteit van een product 

waardoor consumenten meer vertrouwen hebben in hun eigen productevaluaties (Underhill, 

1999 ; Peck & Childers, 2003b). Consumenten raken gefrustreerd wanneer ze niet de 

mogelijkheid hebben om producten aan te raken, hoewel ze deze behoefte hebben (Peck & 

Childers, 2003b; Grohmann et al., 2007). Dit effect wordt verder (infra, p.7, paragraaf 2.1.3) 

meer in detail besproken. In de literatuur werd nog niet beschreven of er een verschil in 

vertrouwen is tussen al dan niet afgeschermde materiële en geometrische producten. Peck & 

Childers (2003b) gebruiken in hun studie twee producten die consumenten bijna even belangrijk 

vinden om aan te raken (een sweater en een GSM). McCabe & Nowlis (2003) maken het 

onderscheid tussen materiële en geometrische producten, maar nemen vertrouwen niet op als 

afhankelijke variabele. Ten slotte testen Grohmann et al (2007) wel het vertrouwen van 

consumenten in hun productbeoordeling, maar deze auteurs gebruiken enkel materiële 

producten. Het lijkt interessant om naast het hoofddoel van de paper, vertrouwen op te nemen 

als afhankelijke variabele en te onderzoeken of er een verschil in vertrouwen in de 

productbeoordeling is tussen materiële en geometrische producten wanneer consumenten deze 

al dan niet kunnen aanraken.  

Een tweede gevolg van aanraking is dat consumenten meer impulsieve aankopen verrichten 

(Peck & Childers, 2006). Daarenboven geeft aanraking de consument het gevoel het product te 

bezitten. Wanneer deze aanraking als aangenaam wordt beschouwd, verhoogt dit de 

waardering van het product. Dit laatste staat in de literatuur bekend als het endowment effect 

(Peck & Shu, 2009).  

 
2.1.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

Citrin et al. (2003) stellen dat vrouwen een grotere drang hebben om producten aan te raken 

dan mannen (supra, p.5, paragraaf 2.1.1). Daarenboven heeft een individu elk zijn eigen 

behoefte om producten aan te raken. In de literatuur wordt dit omschreven als iemands need for 

touch (afgekort NFT). NFT is een schaal ontwikkeld door Peck & Childers (2003b) en bestaat uit 

een vragenlijst met twaalf items. Deze vragenlijst splitst NFT in  twee componenten: een 

autotelische component en een instrumentele component (Peck & Childers, 2003a). De 

autotelische component verwijst naar “consumenten die fantasie, opwinding, zintuigelijke 

stimulering en genot zoeken” (Holbrook & Hirshman, 1982, p.135). Daarnaast legt de 

instrumentele component de link met de intrinsieke kenmerken van een product zoals 
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bijvoorbeeld de textuur van een product of het gewicht (Holbrook & Hirshman, 1982 ; Peck & 

Childers, 2003a). Deze twee componenten komen overeen met de twee belangrijkste redenen, 

onderzocht door Klatzky & Peck (2011), waarom mensen producten aanraken (supra, p.5, 

paragraaf 2.1.1). De autotelische component verwijst naar het aanraken van producten voor het 

plezier en opwinding. De instrumentele component kunnen we linken met het zoeken naar 

productinformatie om de kwaliteit van producten te beoordelen. Mensen kunnen hoog of laag 

scoren op beide componenten (Peck & Childers, 2003a). In de volgende paragraaf worden 

verschillen beschreven tussen mensen die een hoge NFT hebben en een lage NFT hebben.  

 

Personen die een hoge NFT hebben, zijn gevoeliger wanneer een product is afgeschermd. 

Wanneer deze personen een product niet kunnen aanraken, leidt dit tot een lager vertrouwen in 

hun eigen productbeoordelingen en een hogere frustratie (Peck & Childers, 2003a ; Peck & 

Childers, 2003b). Ook consumenten met een lage NFT hebben een lager vertrouwen in hun 

eigen productbeoordelingen en een hogere frustratie. Dit gebeurt wanneer het product wordt 

afgeschermd en het niet visueel wordt weergegeven. Het volstaat om deze mensen een 

afbeelding van het product te laten zien opdat ze gecompenseerd zouden worden voor de 

onmogelijkheid om het product aan te raken. Dit geldt volledig voor de instrumentele 

component, maar slechts in beperkte mate voor de autotelische component (Peck & Childers, 

2003b).  

Niet enkel foto’s kunnen de onmogelijkheid om producten aan te raken compenseren. Dit geldt 

ook voor een schriftelijke beschrijving van hoe een product aanvoelt. Peck & Childers (2003b) 

onderzochten het belang van foto’s en schriftelijke beschrijvingen wanneer het product 

afgeschermd werd. Uit hun onderzoek blijkt dat consumenten met een hoge NFT meer belang 

hechten aan de schriftelijke beschrijving van de instrumentele component. De visuele 

voorstelling is voor consumenten met een hoge NFT slechts bijkomstig. Voor mensen met een 

lage NFT versterkt een foto de beschrijving van zowel de instrumentele als de autotelische 

informatie, maar zoals hierboven beschreven volstaat enkel een foto om de onmogelijkheid om 

producten aan te raken te compenseren (Peck & Childers, 2003b).  

 

Belangrijk om weten is dat schriftelijke beschrijvingen en visuele voorstellingen van het te 

beoordelen product, de evaluatie beïnvloeden (Peck & Childers, 2003b). In het onderzoek van 

Peck & Childers werd het actueel product gebruikt als visuele stimulus. In deze studie zullen we 

ook werken met echte producten in plaats van met foto’s of schriftelijke beschrijvingen. De 

experimenten van deze paper zijn gebaseerd op de eerste studie van Peck & Childers (2003b). 

Dit is de reden waarom wij in ons onderzoek ook actuele producten zullen gebruiken. Echter, in 

onze studie wordt er geen gebruik gemaakt van schriftelijke beschrijvingen van 

producteigenschappen. Wanneer producten zijn afgeschermd en de consument beschikt over 
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de visuele voorstelling van het product, dan zijn mensen met een hoge NFT gefrustreerder dan 

mensen met een lage NFT tijdens de productevaluatie. Bijgevolg hebben zij een lager 

vertrouwen in hun eigen productbeoordeling.  

 

2.1.4 WANNEER WERKT AANRAKING HET BEST 

Aanraking is een belangrijke vorm van marketingcommunicatie (Marlow & Jansson-Boyd, 

2011), maar het is niet aan te raden voor eender welk product.  

Eerst en vooral beoordelen mensen op het zicht of het de moeite is om een product aan te 

raken. Wanneer een visuele inspectie volstaat om de tactiele gegevens van een product in te 

schatten, dan zal het product niet aangeraakt worden (Klatzky et al., 1993). Deze soort 

producten worden geometrische producten genoemd door McCabe & Nowlis (2003). Zo hebben 

mensen geen behoefte om bijvoorbeeld een spijker aan te raken. De belangrijkste 

productkenmerken van een spijker, de lengte en de dikte, kan op het zicht bepaald worden. 

Producten worden best niet afgeschermd wanneer ze via aanraking belangrijke 

productgerelateerde informatie overbrengen die de productprestatie beïnvloeden (Grohmann et 

al., 2007). Een kussen wordt bijvoorbeeld door veel mensen graag aangeraakt omdat de 

zachtheid van het kussen het comfort bepaald en dit zal de productbeoordeling beïnvloeden. 

Hoe zacht een kussen is, kan men niet te weten komen door het kussen visueel te inspecteren. 

Productcategorieën waarvoor informatie van producteigenschappen zoals textuur, hardheid, 

ruwheid, temperatuur of gewicht belangrijk zijn nodigen meer uit tot aanraking. Daarenboven 

raken mensen ook producten aan voor het plezier, of de opwinding... (Klatzky & Lederman, 

1987; supra, p.5, paragraaf 2.1.1). Dit producttype kan worden gelinkt met materiële producten 

(McCabe & Nowlis, 2003). 

Bovendien heeft de complexiteit van de textuur en de vorm ook een invloed. Hoe minder 

complex de textuur en de vorm zijn, hoe meer het de moeite waard is om producten aan te 

raken. De invloed van textuur is hierbij groter dan die van de vorm. Een te eenvoudige textuur 

en vorm kan op het zicht worden beoordeeld (Klatzky & Peck, 2011).  

Mensen met een hoge autotelische NFT, met andere woorden mensen die graag producten 

aanraken voor het plezier, worden overtuigd om een product te kopen door de affectieve reactie 

die de aanraking veroorzaakte. Een knuffelbeer kan bijvoorbeeld gekocht worden omdat de 

consument het plezant vindt dat de knuffelbeer heel zacht aanvoelt. Consumenten met een lage 

autotelische NFT laten zich eerder leiden door de tactiele informatie die die aanraking met zich 

meebrengt (Peck & Wiggins, 2006). In het voorbeeld van de knuffelbeer kan de knuffel 

aangekocht worden omdat het zacht aanvoelt, zonder dat de consument dit leuk vindt.  
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Mensen kunnen hoge verwachtingen hebben als ze het product eerst visueel beoordelen, maar 

wat men initieel op het zicht waarnam, kan soms botsen met wat men via de aanraking 

vaststelt. Dit kan zelfs in die mate gebeuren dat het de productevaluatie niet ten goede komt 

(Marlow & Jansson-Boyd, 2011). Dit geldt voornamelijk voor producten met een lagere kwaliteit. 

De mogelijkheid om een linnen stof van een lagere kwaliteit aan te raken, is geen goed idee. Dit 

zal leiden tot een slechtere productevaluatie dan wanneer mensen het product moeten 

evalueren enkel afgaande op het zicht (Spence & Gallace, 2011).  

De mogelijkheid om producten aan te raken is dan ook vooral belangrijk voor producten met 

een uitstekende kwaliteit omdat het een gunstig effect heeft op de productevaluatie (Grohmann 

et al., 2007 ; Spence & Gallace, 2011).  

 
2.2 Niet relevante productinformatie 

Consumenten laten zich niet enkel leiden door relevante productinformatie. Irrelevante 

productinformatie beïnvloedt ook de productevaluatie (Broniarczyk & Gershoff, 1997). De term 

irrelevante productinformatie verwijst naar de verpakking van producten of winkelspecifieke 

kenmerken. Niet alle consumenten laten zich in dezelfde mate beïnvloeden door deze 

irrelevante informatie. Zo maken mensen met een hoge NFT een beter onderscheid over de 

relevantie van de informatie die men bekomt via aanraking (Peck & Childers, 2003a). Als gevolg 

hiervan zullen consumenten met een hoge NFT producten vaker beoordelen op basis van de 

relevante informatie (Krishna & Morrin, 2008). Deze bevinding weerlegt eerdere studies van 

Peck & Childers (2003a, 2003b) die stellen dat mensen met een hoge NFT meer beïnvloed 

worden door hoe een product aanvoelt (Krishna & Morrin, 2008).  

 
2.2.1 VERPAKKING VAN PRODUCTEN 

De kwaliteit van een verpakking is een voorbeeld van irrelevante productinformatie. Dit kan de 

productevaluatie beïnvloeden, vooral voor consumenten met een lage NFT (Krishna & Morrin, 

2008). Bedrijven die bijvoorbeeld kosten proberen te besparen door gebruik te maken van 

verpakkingsmateriaal met een lagere kwaliteit, kunnen de productbeoordeling van consumenten 

in ongunstige zin beïnvloeden (Krisha & Morrin, 2008).  

 
2.2.2 WINKELSPECIFIEKE KENMERKEN 

Voorbeelden van winkelspecifieke kenmerken zijn muziek, belichting, winkelinrichting. Deze 

kenmerken beïnvloeden de beslissing van een consument. De plaats van een product op de 

winkelrekken bepaalt hoeveel een product aangeraakt zal worden. Kinderen zullen bijvoorbeeld 

enkel producten aanraken die onderaan de winkelschappen liggen omdat zij simpelweg niet 

aan hoger gelegen producten kunnen (Underhill, 1999). Signaalborden in een winkel die klanten 
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uitnodigen om producten aan te raken, lokken zowel bij consumenten met een hoge als een 

lage autotelische NFT impulsief gedrag uit (Peck & Childers, 2006).  

Deze studie zal zich  focussen op de relevante productinformatie. 

3.	  Verlangen	  

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het verlangen van mensen naar producten. Eerst wordt een 

definitie gegeven van ‘verlangen’. Vervolgens worden de effecten van verlangen nagegaan. 

Daarna komen de factoren aan bod die het verlangen naar een product uitlokken. Ten slotte 

wordt dieper ingegaan op de redenen waarom sommige mensen toegeven aan een verlangen 

en waarom andere mensen aan hun verlangens kunnen weerstaan.  

 

3.1 Definitie verlangen 

Verlangen wordt in de literatuur door verschillende auteurs onderzocht. Een verlangen kan 

gedefinieerd worden als een wens of een drang om plezier te beleven. Meer nog,  een 

verlangen kan een ongemak verlichten of zelfs voldoen aan een behoefte (Kavanagh, Andrade 

& May, 2005). Verlangens kunnen dus ervaren worden omdat de consument een drang heeft 

om producten te bezitten. We tonen dit aan via volgende voorbeelden. Een kind kan  verlangen 

naar een gameconsole  zoals een Playstation. Het bezitten van zo’n playstation zou een kind 

plezier geven tijdens het spelen van spelletjes. Een sigaret is een voorbeeld van een verlangen 

dat een ongemak van mensen verlicht. Mensen hebben een verlangen om te roken om 

bijvoorbeeld zenuwen onder controle te krijgen. Tot slot, wanneer men gesport heeft in de 

zomer, kan men enorm verlangen naar drinken. Dit is een voorbeeld van een verlangen om te 

voldoen aan een behoefte.  

Volgens Belk et al. (2003) ervaren consumenten verlangens door de interactie tussen 

consumptiefantasieën en sociale situationele contexten: “verlangen is de interactie tussen […] 

lichamelijke passie en mentale reflectie” (Belk et al., 2003, p.329). Wanneer consumenten 

zichzelf herkennen in een product dan ontstaat er een groter verlangen om het product te kopen 

(Chen, 2009). Hierbij moeten we wel opmerken dat de bevinding van Chen (2009) geldt voor 

kunstwerken. Verder kan men in de literatuur vinden dat mensen op zoek gaan naar producten 

die hen verschillend maken van andere mensen (Belk et al., 2003).  

Een samenvatting van kenmerken van verlangens wordt gegeven door Dholoakia, Gopinath & 

Bagozzi (2005). Zoals ook al blijkt uit bovenstaande voorbeelden zijn verlangens 

persoonsgebonden. Niet iedereen ervaart een verlangen naar eenzelfde product en ook de 

mate waartoe men naar een product verlangt verschilt van persoon tot persoon. Verlangens 

zetten mensen aan tot consumptiegedrag, waardoor ze toegeven aan het verlangen.  
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De verbeelding van consumenten en hun hunkeringen naar goederen die ze nog niet bezitten 

kan consumenten zodanig veranderen en hen als het ware hypnotiseren. Adverteerders, 

verkopers of andere handelaren veroorzaken en versterken dit proces (Belk et al., 2003). Dit 

doen ze onder andere door gebruik te maken van productdisplays (Wakefiels et al., 2007). 

Productdisplays zorgen ervoor dat producten worden afgeschermd. Ze dienen als een soort 

barrière. Barrières zorgen ervoor dat consumenten verlangens ervaren. Producten waar 

consumenten net niet bij kunnen, doen hen verlangen naar het product, op voorwaarde dat de 

consument  de barrière kan overwinnen (Belk et al., 2003).  Dit blijkt uit het onderzoek van Belk 

et al. (2003) waarbij de onderzoekers mensen fotocollages lieten maken over het concept 

‘verlangen’. Deze barrières bleken terugkerende elementen te zijn in deze collages. Zo werden 

bijvoorbeeld in deze collages prenten van bergen afgebeeld. De symboliek achter deze bergen 

is dat deze eerst moeten worden overgestoken om het gewenste object te verkrijgen. Een 

barrière is de onderscheidende factor tussen een verlangen en een wil. Woorden als  ‘afstand’, 

‘moeilijk’, ‘inspanning’ of ‘ver weg’ waren telkens terugkerende woorden van respondenten 

wanneer ze meer uitleg gaven bij hun fotocollage over verlangen. Financiële middelen zijn een 

voorbeeld van zo’n barrière. Mannen ondervinden bijvoorbeeld een verlangen naar een 

Porsche of een Ferrari, maar kunnen door een gebrek aan financiële middelen zich deze luxe-

auto niet veroorloven.  

 

Deze barrière kan door fabrikanten of in een winkelomgeving gemanipuleerd worden. Leidt het 

toegankelijker maken van de verleiding tot een toename of een afname van het verlangen? 

Myrseth, Fishbach & Trope (2009) stelden vast dat de toegankelijkheid van een verleiding een 

bepalende factor is van het verlangen. Hoe toegankelijker de verleiding, hoe meer kans dat de 

verleiding als minder aantrekkelijk wordt ervaren. Dit doet het verlangen afnemen (Myrseth, 

Fishbach & Trope, 2009). Ook deze auteurs stellen dus vast dat verlangen kan aanzien worden 

als iets dat niet makkelijk bereikbaar is. Zij sluiten zich aan bij de bevindingen van Belk et al. 

(2003). 

 

Verlangens kunnen uiteraard ook bevredigd worden. Eenmaal consumenten hebben 

toegegeven aan een verlangen en het product hebben gekocht, dan wekt het product niet 

langer meer een verlangen op bij de consument ( O’Shea, 2002).  

 

3.2 Effect van verlangen 

Honger, seksueel verlangen of hunkeren naar drugs zijn voorbeelden die impulsieve en 

ongeduldige beslissingen drijven (Van den Bergh, Dewitte & Warlop, 2008). Impulsieve 

beslissingen worden bijvoorbeeld genomen wanneer consumenten winkelen op zoek naar eten. 
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Wanneer de consument grote honger heeft op het moment van het winkelen, zal er meer eten 

gekocht worden dan wanneer de consument winkelt met een volle maag. Een voorwerp 

waarnaar consumenten verlangen, lokt impulsief gedrag uit (Dholakia et al., 2005). Impulsief 

gedrag bestaat uit het verrichten van ongeplande handelingen die meestal worden ontlokt door 

een spontane stimulus (Baumeister, 2002). Wanneer consumenten een verlangen ervaren en 

deze toch proberen te onderdrukken, dan stijgt het verlangen alleen maar over de tijd heen 

(Hoch & Loewenstein, 1991). Iemand die op dieet is, zal verlangen naar allerlei lekkernijen. 

Wanneer men volhoudt aan het dieet en het snoepgoed blijft negeren, zal men meer en meer 

verlangen naar de smaak van desserten.  

Wanneer consumenten toegeven aan een impulsieve aankoop, uitgelokt door aanraking of 

verlangen, daalt het verlangen naar een tweede impulsieve aankoop, in de literatuur staat dit 

bekend als het sequential mitigation effect (Dholakia et al., 2005). Ook andere auteurs 

constateerden dat een gevoel van verzadiging leidt tot meer geduldige beslissingen (Van den 

Bergh et al., 2008 ; Dholakia et al., 2005).  

Impulsief gedrag kan ook neurobiologisch worden aangetoond. In dat opzicht wordt impulsiviteit 

gedefinieerd als een algemene hogere gevoeligheid voor beloning. In dit geval zoekt men 

plezier en genot (Ramanathan & Menon, 2006). Mensen met een gevoeliger beloningssysteem 

hebben een grotere kans op impulsief gedrag (Van den Bergh et al., 2008). Mensen die zichzelf 

dus graag belonen door producten aan te kopen die hen plezier en genot geven, zullen sneller 

een extraatje kopen.  

Objecten waarnaar men verlangt, worden vaker als dichter gepercipieerd (Balcetis & Dunning, 

2009). De auteurs hebben dit onderzocht door middel van verschillende studies. Het voorwerp 

waarnaar men verlangde, bevredigde onmiddellijk een behoefte van de respondenten. In een 

eerste studie bijvoorbeeld, manipuleerden de auteurs de dorstgraad van de respondenten en de 

mogelijkheid om de behoefte, het lessen van de dorst, te bevredigen. Zo werden respondenten 

gevraagd om gezouten koekjes op te eten. Door het zout kregen de respondenten een 

dorstgevoel. De ene helft kon zijn of haar dorst lessen, de andere helft kon dit maar in beperkte 

mate. Dit werd verwezenlijkt door het feit dat de ene groep respondenten voldoende water 

kreeg en de andere groep maar één glas water. De auteurs onderzochten het verlangen naar 

het glas water en de gepercipieerde afstand naar dat glas. Voor beide groepen stond het glas 

water op eenzelfde afstand, maar toch schatten de respondenten met een dorstgevoel de 

afstand naar het glas water kleiner in dan de andere groep respondenten. Deze auteurs deden 

ook nog gelijkaardige studies om dit effect na te gaan, bijvoorbeeld een studie waarin men geld 

kon winnen en een studie met een persoonlijkheidstest om positieve feedback te krijgen.  
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3.3 Wat beïnvloedt het verlangen 

Wakefield, Germain & Henriksen (2007) onderzochten het effect van productdisplays op 

impulsieve aankopen van sigaretten. Productdisplays bleken de impulsieve aankoop van 

sigaretten te verhogen. Ook bij niet-verslavende producten wekken displays verlangen op bij 

consumenten, wat ook wordt aangehaald door Belk et al. (2003). Productdisplays worden 

geassocieerd met een grotere kans op ongeplande aankopen. Deze kans stijgt wanneer de 

productdisplays naast de kassa staan of zich op het einde van een winkelgang bevinden 

(Wakefield et al., 2007).  

 

Naast productdisplays verhogen nog andere factoren het verlangen: de fysieke nabijheid van 

een product, het aanraken van producten, een gratis monstertje en het ruiken van aangename 

geuren (Vohs & Faber, 2007). Wanneer consumenten een product percipiëren als exclusief, 

stijgt het verlangen en verbetert de productevaluatie. Exclusieve producten worden door de 

consumenten hoger gewaardeerd (Pocheptsova et al., 2010).  

 

Niet enkel de exclusiviteit beïnvloedt de waardering. Voor genotsproducten kan een esthetisch 

aantrekkelijke verpakking de waardering en attitude ten opzichte van het product positief 

beïnvloeden. Verpakkingen hebben een functioneel doel, bijvoorbeeld producten beschermen 

tijdens het transporteren of producten opbergen. Indien een verpakking het pure functionele 

overstijgt, wordt het genotsproduct als kwalitatiever beoordeeld. Een voorbeeld hiervan is de 

verpakking van een MacBook Pro (Ghoshal, Boatwright & Cagan, 2011).   

We kunnen concluderen dat heel wat factoren een invloed hebben op het verlangen van 

mensen naar producten. De verpakking van producten kan een belangrijke rol spelen. In deze 

paper beschouwen we verpakking als irrelevant. Het aanraken van producten blijkt het 

verlangen ook te verhogen, maar in deze studie is vooral het afschermen van producten de 

belangrijkste factor die inspeelt op het verlangen.  

 

De preferenties van consumenten veranderen doorheen de tijd. Als een consument verlangt 

naar een Samsung GSM, kan dit verlangen in de loop van de tijd veranderen naar een iPhone. 

Een theoretische verklaring voor dit gewijzigd verlangen vinden we in de literatuur terug. Het 

stelt dat het verlangen wijzigt door een verandering van het referentiepunt van de consument 

(Hoch & Loewenstein, 1991). Dit referentiepunt wijzigt ten eerste door de fysieke nabijheid van 

producten (Hoch & Loewenstein, 1991 ; Vohs & Faber, 2007), een tweede oorzaak van een 

wijziging van het referentiepunt is de beloning door producten onmiddellijk te kopen (Hoch & 

Loewenstein, 1991, Van den Bergh et al.,2008) en ten derde door zichzelf te vergelijken met 

anderen (Hoch & Loewenstein, 1991). We kunnen dit illustreren aan de hand van het GSM 
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voorbeeld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat men in de winkel tijdens de zoektocht naar de 

Samsung GSM botst op de iPhone en dat men op slag verliefd wordt. De fysieke nabijheid van 

de iPhone doet het verlangen wijzigen. Ook de tweede en derde reden kunnen we aantonen 

aan de hand van het GSM voorbeeld. Door de Samsung GSM aan te kopen, verdwijnt het 

verlangen naar dit product (supra, p.11, paragraaf 3.1). De consument creëert nieuwe 

verlangens, ditmaal voor bijvoorbeeld een iPhone. Ook de sociale dimensie kan een invloed 

hebben op wijzigingen van het verlangen. Vrienden kunnen bijvoorbeeld door hun 

productervaringen de Samsung GSM afraden of de iPhone aanraden. Een wijziging in het 

referentiepunt doet dus een consument meer verlangen naar producten die hij of zij nog niet in 

het bezit heeft (Hoch & Loewenstein, 1991).  

 
3.4 Zelfcontrole 

Zoals men kan afleiden uit bovenstaande literatuur lokt verlangen aldus impulsieve aankopen 

uit. Om zich te beschermen tegen deze impulsieve aankopen, doen consumenten een beroep 

op hun zelfcontrole. Zelfcontrole kan worden omschreven als het niet toegeven aan een 

verlangen (Baumeister, 2002).  

 

Impulsieve aankopen botsen met de langetermijndoelstellingen van consumenten. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij een dieet. Wanneer iemand bijvoorbeeld op natuurlijke wijze tien kilo 

wil afslanken, maakt deze persoon voor zichzelf uit in welke tijdsperiode hij of zij dit wil 

realiseren. Tijdens deze tijdsperiode wordt die persoon geconfronteerd met verlangens naar 

zoetigheden of ongezonde voeding. Toegeven aan deze verlangens botst met de lange 

termijndoelstelling. Men zal dus een keuze moeten maken tussen een verlangen dat 

onmiddellijke voordelen biedt of het behalen van de langetermijndoelstelling. In de literatuur 

wordt dit gedefinieerd als zelfcontroledilemma’s (Loewenstein, 1996). Deze dilemma’s zijn 

mutueel exclusief (Myrseth et al., 2009). In het dieetvoorbeeld zou dit betekenen dat het eten 

van zoetigheden, de langetermijndoelstelling binnen de vooropgestelde tijdspanne in gevaar 

brengt. 

 

Individuele verschillen bepalen onder meer of mensen vatbaarder zijn om toe te geven aan 

verlangens of niet. Ramanathan & Menon (2006) maken een onderscheid tussen impulsieve en 

niet-impulsieve mensen. Wanneer mensen blootgesteld zijn aan verleidingen, ervaren zij 

verlangens. Niet-impulsieve mensen hebben echter een grotere zelfcontrole. Na verloop van tijd 

beseffen niet-impulsieve mensen dat ze hun zelfcontrole verliezen, waardoor ze nog strenger 

zijn voor zichzelf (Ramanathan & Menon, 2006). In het dieetvoorbeeld zou het kunnen dat de 

persoon op dieet wordt blootgesteld aan de verleiding van een chocoladecake. Als alle 

tafelgenoten kiezen voor een stuk chocoladecake, is het verlangen nog groter om dezelfde 
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keuze te maken. Niet-impulsieve mensen kiezen op dat moment voor een gezonde fruitsalade, 

terwijl impulsieve mensen wel kiezen voor chocoladecake.  

 

Er bestaan strategieën en tactieken om de zelfcontrole te bevorderen. Aangezien zelfcontrole 

een voortdurend gevecht is tussen verlangens enerzijds en zelfdiscipline anderzijds, bestaan er 

twee strategieën. Ofwel reduceert men het verlangen ofwel werkt men in op de zelfdiscipline 

(Hoch & Loewenstein, 1991).  

Wanneer men het verlangen reduceert, kan men drie verschillende tactieken hanteren. Een 

eerste tactiek is het vermijden van situaties die het verlangen doen stijgen. Door het ontwijken 

van de fysieke nabijheid van de verleiding zal het referentiepunt van de consument niet 

veranderen (supra, p.13, paragraaf 3.3). Een andere tactiek is om de aankoop uit te stellen. Dit 

heeft als voordeel dat men op een andere plaats over het verlangen en de 

langetermijndoelstelling kan nadenken. De laatste tactiek is substitutie. Wanneer een 

consument geconfronteerd wordt met een verleiding kan men een substitutieproduct zoeken die 

deels aan de verleiding voldoet (Hoch & Loewenstein, 1991).  

Met bovenstaande tactieken kan men verlangen reduceren. Zelfdisciplinetactieken reduceren 

het verlangen niet, maar helpen mensen te weerstaan aan verlangens. Een voorbeeld van een 

zelfdisciplinetactiek is het inbeelden van een schuld- of spijtgevoel dat men kan hebben als men 

toegeeft aan het verlangen (Hoch & Loewenstein, 1991).  

 

3.5 Falende zelfcontrole  

Verleidingen stellen mensen serieus op de proef. Ondanks de hierboven beschreven 

zelfcontrolestrategieën gebeurt het vaak dat mensen toch toegeven aan hun verlangens. Dit 

onderdeel gaat dan ook in op de oorzaken van dit zwichten.  

 

Impulsieve aankopen zijn het gevolg van een falende zelfcontrole. Het falen van de zelfcontrole 

heeft volgens Baumeister (2002) drie oorzaken. Zoals in vorig paragraaf beschreven, bepalen 

mensen verschillende doelstellingen in hun leven. Deze doelstellingen kunnen met elkaar 

botsen. Wanneer mensen tegenstrijdige doelstellingen ervaren, nemen ze sneller impulsieve 

beslissingen (Baumeister, 2002).  

Een tweede oorzaak van falende zelfcontrole ligt in een slechte controle van het eigen gedrag. 

Wie bijvoorbeeld nauwlettend het aantal calorieën van voedingsproducten in het oog houdt, 

geeft minder snel toe aan impulsieve aankopen.  

Tot slot maakt men ’s avonds sneller impulsieve beslissingen. Wanneer de zelfcontrole 

gedurende de dag vaak op de proef wordt gesteld, zijn mensen gevoeliger voor verleidingen 

(Baumeister, 2002).  
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3.6 Kwaliteitsperceptie 

Om de kwaliteit van een product te bepalen, hecht een consument veel waarde aan de 

intrinsieke kenmerken van een product (Citrin et al., 2003 ; Zeithaml, 1988). Intrinsieke 

productkenmerken zijn bijvoorbeeld grootte, smaak en reuk (Jacoby, Olson & Haddock, 1971). 

Een consument verwerft informatie over deze intrinsieke kenmerken door producten aan te 

raken (Klatzky, Lederman & Matula, 1991). Soms kunnen mensen geen beroep doen op deze 

intrinsieke kenmerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een product wordt afgeschermd. In 

dergelijke situaties doet de consument beroep op de extrinsieke productkenmerken om de 

kwaliteit van een product te beoordelen (Zeithaml, 1988). Mensen vallen dan meestal terug op 

de verpakking van een product, mond-aan-mondreclame en eerdere productervaringen (Jacoby 

et al.,1971). De belangrijkste extrinsieke kenmerken zijn de prijs en de merknaam (Citrin et al., 

2003). Bovendien worden producten beter verwacht te presteren wanneer het om prestigieuze 

producten gaat (Amar et al., 2011). In de studie van Amar et al. (2011) onderzoeken de auteurs 

de invloed van de reputatie van een product dat ingebed zit in de merknaam. De onderzoekers 

nodigden respondenten uit om een zonnebril uit te testen. De ene helft van de respondenten 

kreeg een zonnebril van een bekend merk, de andere helft kreeg een zonnebril van een 

onbekend merk. Wat respondenten niet wisten was dat de onderzoekers de merknaam hadden 

gemanipuleerd. In principe ging het om dezelfde zonnebril. Uit de resultaten bleek dat 

respondenten beter teksten konden lezen met de zonnebril van het bekende merk. De 

onderzoekers toonden aan dat deze uitkomst geen toeval was, want ze deden een gelijkaardige 

test met oordoppen en thee. Telkens werd het prestigieuze product als beter ervaren.  
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4.	  Hypothesen	  

In dit hoofdstuk stellen we hypothesen en onderzoeksvragen op die getest zullen worden in dit 

onderzoek. De hypothesen zijn gebaseerd op bovenstaande literatuurstudie. Hierbij worden de 

twee hoofdstukken uit de literatuurstudie, aanraking en verlangen, gecombineerd tot concrete 

hypothesen.  

In dit onderzoek zetten we de twee tegenstrijdige theorieën over enerzijds aanraking en 

anderzijds verlangen tegenover elkaar. Zoals reeds besproken in de inleiding, stelt de theorie 

over aanraking dat de mogelijkheid om producten aan te raken een positief gevolg heeft op de 

productevaluaties (Peck & Childers, 2003b ; Grohmann et al., 2007). Aanraking leidt, mede als 

gevolg van impulsief gedrag, tot hogere aankoopintenties. Daartegenover staat de theorie over 

verlangen. Deze theorie stelt dat producten die net niet binnen handbereik liggen een groter 

verlangen opwekken (Belk et al., 2003). Een hoger verlangen zal, onder andere als gevolg van 

impulsief gedrag (Dholakia et al., 2005), leiden tot een hogere aankoopintentie. Beide theorieën 

claimen dus dat ze leiden tot een hogere aankoopintentie. Welke theorie heeft het nu bij het 

rechte eind? Wel, geen van beide theorieën is fout, meer nog, deze theorieën vullen elkaar aan. 

Door een onderscheid te maken tussen materiële en geometrische producten (McCabe & 

Nowlis, 2003) is de theorie over aanraking complementair met de theorie over verlangen.   

 

4.1 Experiment één 

We vermoeden dat beide theorieën elkaar kunnen aanvullen en dus complementair zijn. De 

theorie over aanraking stelt dat mensen niet eenzelfde behoefte hebben om alle productsoorten 

aan te raken. McCabe & Nowlis (2003) onderscheiden materiële en geometrische producten. 

Materiële producten zijn producten die mensen graag aanraken vooraleer tot de aankoop over 

te gaan, want deze producten bevatten belangrijke productinformatie die noodzakelijk is om de 

productprestatie in te schatten. Geometrische producten daarentegen, worden door 

consumenten minder snel aangeraakt omdat de beoordeling van deze producten voornamelijk 

kan gebeuren op het zicht. In de studies van Grohmann et al. (2007) en Peck & Childers 

(2003b), stellen de auteurs dat aanraking van producten leidt tot positieve productevaluaties, 

maar dat deze bevinding vooral geldt voor materiële producten. In hun studies worden vooral 

materiële producten gebruikt. Daarenboven stellen McCabe & Nowlis (2003) dat geometrische 

producten vooral op het zicht worden beoordeeld.  

Uit deze bevindingen vermoeden we dat een productdisplay meer geschikt is voor 

geometrische producten, terwijl materiële producten liever worden aangeraakt. In ons 

onderzoek wordt een stolp uit plexiglas gebruikt om een productdisplay na te bootsten. Uit de 
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literatuur weten we dat een productdisplay het verlangen naar een product verhoogt (Wakefiels 

et al., 2007). Dit leidt tot de eerste hypothese :  

 

H1: Een stolp doet het verlangen verhogen naar een geometrisch product, maar niet 

naar een materieel product.  

 

De theorie over aanraking stelt niet alleen dat de behoefte om producten aan te raken verschilt 

per productsoort, ook bestaan er individuele verschillen. Zoals in de literatuurstudie 

aangegeven, noemen Peck & Childers (2003b) dit in hun studie de need for touch, afgekort 

NFT. De mogelijkheid om producten aan te raken is het meest nodig voor mensen met een 

hoge NFT. Indien zij een product niet kunnen aanraken, raken vooral deze mensen gefrustreerd 

en hebben ze weinig vertrouwen in hun eigen productbeoordeling (Peck & Childers, 2003b). We 

verwachten dan ook dat deze verschillende nood tot aanraking (hoge of lage NFT), de 

oorspronkelijke resultaten zullen beïnvloeden. 

 

H2 : Het effect van een stolp, namelijk een verhoging van het verlangen naar een 

geometrisch product, zal wijzigen naargelang iemands mate van NFT (hoog of laag). 

Meer bepaald, we verwachten dat iemands mate van NFT meer zal doorwegen bij 

materiële producten dan bij geometrische producten.  

 

Verder wordt er onderzocht of een verhoging van het verlangen naar een geometrisch product, 

teweeggebracht door een stolp, verschilt tussen personen op basis van hun impulsiviteit en 

verlangen naar unieke consumentenproducten.  

Impulsiviteit is één van de schalen om zelfcontrole te meten (Baumeister, 2002 ; Piquero & 

Rosay, 1998). We onderzoeken of de verhoging van het verlangen verschilt tussen mensen met 

een hoge en lage impulsiviteit. We vermoeden dat het effect van een stolp zal wijzigen 

naargelang iemands mate van impulsiviteit. 

Eenzelfde hypothese kunnen we opstellen voor uniekheid. Productdisplays wekken de indruk 

op dat producten exclusiever zijn (Pocheptsova et al., 2010). We vermoeden opnieuw dat het 

effect van een stolp zal wijzigen naargelang iemands mate van uniekheid. Omdat we voor de 

variabelen impulsiviteit en uniekheid niet exact kunnen voorspellen wat te verwachten 

naargelang het producttype, stellen we volgende onderzoeksvragen op:  

 

OV1: Het effect van een stolp zal wijzigen naargelang iemands mate van impulsiviteit. 

OV2: Het effect van een stolp zal wijzigen naargelang iemands mate van uniekheid. 
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4.2 Experiment twee 

Zoals later wordt besproken (infra, p.36) is het opzet van het tweede experiment bijna volledig 

identiek als het eerste experiment. In het eerste experiment werd het effect van een stolp 

nagegaan. In een tweede experiment willen we hetzelfde effect nagaan, maar ditmaal 

gebruiken we geen stolp, maar een glazen vitrinekast en een nagebootst winkelrek. Gebaseerd 

op vorig experiment, vermoeden we dat ook een glazen vitrinekast het verlangen zal verhogen 

naar een geometrisch product, maar niet naar een materieel product. Hypothese drie klinkt als 

volgt:  

 

H3: Een glazen vitrinekast doet het verlangen verhogen naar een geometrisch product, 

maar niet naar een materieel product (a). Meer bepaald is het verlangen hoger wanneer 

de vitrinekast gesloten is dan wanneer ze open is (b).  

 

Gelijkaardig aan het eerste experiment, vermoeden we dat de verschillende nood om producten 

aan te raken (NFT), de oorspronkelijke resultaten zullen beïnvloeden. Hypothese vier klinkt als 

volgt:  

 

H4: Het effect van een glazen vitrinekast, namelijk een verhoging van het verlangen naar 

een geometrisch product, zal wijzigen naargelang iemands mate van NFT (hoog of laag) 

(a). Meer bepaald, we verwachten dat iemands mate van NFT meer zal doorwegen bij 

materiële producten dan bij geometrische producten (b). 

 

Net als in het eerste experiment, stellen we opnieuw de onderzoeksvraag voor de variabele 

uniekheid.  

  

OV3: Het effect van een glazen vitrinekast, namelijk een verhoging van het verlangen 

naar een geometrisch product, wijzigt naargelang de mate van uniekheid. 
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5.	  Experiment	  één	  

5.1 Inleiding 

De meeste voorgaande studies hebben de invloed van productaanrakingen op 

productbeoordelingen onderzocht (Peck & Childers 2003b ; Grohmann et al., 2007). Deze 

studie is bijgevolg vooral gebaseerd op het onderzoek van Peck & Childers (2003b).  

Deze masterproef verschilt van de bestaande literatuur omdat er afhankelijke variabelen 

worden opgenomen die het verlangen van mensen naar het product meten. Het doel van deze 

studie is om de tegenstrijdige theorieën tussen aanraking en verlangen tegenover elkaar te 

zetten (supra, p.1). In het eerste experiment wordt het verlangen kunstmatig verhoogd door 

gebruik te maken van een stolp uit plexiglas (Wakefield et al., 2007 ; Belk et al., 2003). We 

vermoeden dat de kwaliteitsperceptie optreedt als mediator tussen het al dan niet gebruik van 

de stolp en de productevaluatie, zoals aangetoond in figuur 1. Dit is de reden waarom we 

kwaliteit opnemen als een variabele die te maken heeft met verlangen (infra, p.24). Volgens 

Amar et al. (2011) worden producten verwacht beter te presteren wanneer het om prestigieuze 

producten gaat. Wanneer een product afgeschermd wordt, kunnen mensen bijgevolg 

vermoeden dat het product onder de stolp een goed product is, waardoor consumenten 

verwachten dat het product beter zal presteren. Dit is de reden waarom productprestatie als 

variabele die te maken heeft met verlangen, wordt opgenomen (infra, p.24). Een ander groot 

onderscheid van de bestaande literatuur is het design van de studie. In deze studie verkiezen 

we te werken met een between subjects design, terwijl in de bestaande literatuur vooral wordt 

gekozen voor een within subjects design.  

 
Figuur 1: kwaliteitsperceptie als mediator 

 
 

In tabel 1 geven we het belangrijkste onderscheid weer tussen het experiment van Peck & 

Childers (2003b) en dit onderzoek. In bijlage wordt het onderscheid met andere studies ook 

weergegeven via overzichtstabellen (bijlage 1, p.VIII).  
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Experiment uit Peck & Childers (2003b) 

Studie 1  Gelijkenis(sen) Verschil(len) 

model 2 (hoge NFT vs. lage 

NFT) x 2 (aanraking 

vs. geen aanraking) x 

2 (relevante vs. niet 

relevante informatie) 

x 2 (sweater vs. 

GSM) 

- aanraking vs. geen 

aanraking: gebruik 

van plexiglas.  

- NFT 

- andere producten 

- geen schriftelijke 
beschrijvingen van 
relevante vs. 
irrelevante 
productinformatie. 
- between subject 
design voor 
producttypen 

Onafhankelijke 

variabelen 

- NFT 

- Aanraking vs. geen 

aanraking 

- type 

productinformatie 

- NFT 

- aanraking vs. geen 
aanraking 

- producttype 

- geen type 

productinformatie 

Afhankelijke 

variabelen 

- vertrouwen 

- frustratie 

- vertrouwen 

- frustratie 

- verlangen 

 

Tabel 1: experiment uit Peck & Childers (2003b) 
 

5.2 Steekproef en methode 

163 respondenten namen deel aan dit experiment in ruil voor een vergoeding van zeven euro. 

Uiteindelijk werd één respondent verwijderd omdat deze deelnemer de vragenlijst aan de laptop 

niet heeft ingevuld. D.w.z. dat de respondent het product, dat hij of zij moest evalueren, niet 

gezien heeft, en dus geen geldige evaluatie kon maken. De steekproef bestond uit 38,46% 

mannen en 61,54% vrouwen. Geïnteresseerden konden zich inschrijven voor het experiment 

via de website van het consumentenpanel van de Universiteit Gent, via volgende link: http://feb-

ugent.sona-systems.com. De leeftijd van de respondenten varieerden voor het eerste 

experiment tussen de 17 en 55 jaar, maar toch waren de meeste deelnemers studenten 

(gemiddelde leeftijd = 23.54 jaar, standaarddeviatie = 7.62). Het onderzoek nam plaats in het 

consumentenlabo van de Universiteit Gent, departement Marketing. Het consumentenlabo geeft 

de deelnemers de mogelijkheid om de vragenlijsten aan afgezonderde computers en in alle 

stilte in te vullen. Respondenten werden verzekerd dat hun antwoorden volledig anoniem 

verwerkt zouden worden.  
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Om voldoende respondenten te verzamelen werd het experiment uitgevoerd over volgende vier 

dagen: 4, 5, 10 en 11 december 2012. Deelnemende respondenten kregen door de 

experimentleider een computer toegewezen. Een instructieblad aan de computer gaf de 

respondent meer uitleg over het verloop van het experiment. Deelnemers werden  gevraagd om 

drie vragenlijsten in te vullen. Een eerste vragenlijst werd afgenomen aan een hoofdcomputer. 

Na een algemene inleiding, werd de respondent uitgenodigd om een product te beoordelen op 

een laptop, die op een aparte tafel in het consumentenlabo stond. De vragenlijst op de laptop 

omvatte een kwaliteitsschaal, peilde naar de productattitude, de eerste indruk, de algemene 

indruk, de productprestatie, het verwachte geluk, de bereidheid tot betalen, een schatting van 

de prijs van het product en de aankoopintentie. Na het invullen van deze vragenlijst op de 

laptop, werd de respondent gevraagd de eerste vragenlijst te hervatten aan de hoofdcomputer. 

Ook in deze vragenlijst werd de kwaliteit ondervraagd en de aankoopintentie. Daarenboven 

werd een schaal voorgeschoteld die peilde naar de eigendom en het vertrouwen in de 

evaluatie. De eigendomsschaal werd gebruikt om het endowment effect te meten. Zoals Peck & 

Shu (2009) beschrijven, geeft aanraking de consument het gevoel het product te bezitten.  

Vertrouwen in de evaluatie werd gemeten aan de hand van een 4 item semantische 

schaal (α =.92). Respondenten werden gevraagd of ze overtuigd en zeker waren van 

hun productevaluaties, of ze vertrouwen hadden in hun evaluatie en of ze hun evaluatie 

betrouwbaar vonden.  

Ook werd er in de tweede vragenlijst gevraagd of de respondent het product kon aanraken. 

Indien dit het geval was, werd er nagegaan of de respondent dit ook effectief had gedaan. 

Indien de deelnemer het product niet kon aanraken, werd er gepeild naar de frustratie. Ten 

slotte werd de deelnemer een derde en laatste vragenlijst voorgelegd. Deze vragenlijst peilde 

naar enkele persoonlijkheidskarakteristieken van personen zoals de NFT, de impulsiviteit van 

de persoon en hoe graag de persoon unieke voorwerpen wil bezitten (de uniekheid). De 

vragenlijsten zijn terug te vinden in de bijlage van deze paper (bijlage 2, p.XI ; bijlage 3, p.XXIII). 

We moeten hierbij wel opmerken dat de tweede en derde vragenlijst niet onmiddellijk na elkaar 

aansloten. Een aantal ongerelateerde taken werden afgenomen tussen de twee vragenlijsten.  

Naast al deze variabelen, werden er in de taken nog additionele vragen gesteld zoals de 

herkenning van de fles fruitsap, het eerder gebruik van het fruitsap, het graag drinken van 

fruitsap, het vaak drinken van fruitsap, de dorstgraad op het moment van de beoordeling, 

ervaring in het drinken van fruitsap en de frustratie die respondenten voelden wanneer ze het 

product niet konden aanraken. Deze vragen werden opgenomen omdat dit mogelijke 

invloedrijke covariaten zijn. 

Ervaring werd gemeten aan de hand van een 3 item, 9-punt Likertschaal (α =.88). De 

Likertschaal varieert van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De drie items 
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zijn: ‘ik bezit heel wat kennis over appelsap in het algemeen’, ‘ik heb heel wat ervaring 

met appelsap’, ‘ik consumeer appelsap vaak’.  

De opzet van het experiment was een 2 (lage vs. hoge NFT) x 2 (aanraking vs. geen aanraking) 

x 2 (geometrisch vs. materieel product) between-subjects design. Vervolgens zullen ook nog 

impulsiviteit (lage vs. hoge impulsiviteit) en uniekheid (lage vs. hoge impulsiviteit) bij de analyse 

worden betrokken. Hieronder  bespreken we de onafhankelijke variabelen in detail. 

 

Lage NFT versus hoge NFT 

In de derde vragenlijst werd er onder andere gepeild naar de individuele verschillen om 

producten aan te raken. Om de NFT te meten werd gebruik gemaakt van een 12 item, 9-

punt Likertschaal (α =.94) zoals ontwikkeld door en beschreven in Peck & Childers 

(2003b). Een median split werd gebruikt om respondenten in te delen in enerzijds 

mensen met een hoge en anderzijds een lage NFT. Mensen die hoger scoorden dan de 

mediaan (= 6.17) werden geclassificeerd als hoog in NFT (n = 78). Mensen die lager dan 

de mediaan of exact de waarde van de mediaan scoorden werden geclassificeerd als 

laag in NFT (n = 84) 

 

Lage impulsiviteit versus hoge impulsiviteit 

Nog in de derde vragenlijst werd er gepeild naar de impulsiviteit van de respondenten. 

Impulsiviteit is één van de factoren die zelfcontrole meet (Piquero & Rosay, 1998). 

Wanneer mensen een grote impulsiviteit hebben, betekent dit dat mensen een lage 

zelfcontrole hebben, waardoor ze vlugger toegeven aan een verlangen (Baumeister, 

2002). Om de impulsiviteit te meten werd gebruik gemaakt van een 16 item, 9-punt 

Likertschaal (α =.89). Een median split werd gebruikt om respondenten in te delen in 

enerzijds mensen met een hoge en anderzijds een lage impulsiviteit. Mensen die hoger 

scoorden dan de mediaan (= 3.69) werden geclassificeerd als hoog in impulsiviteit (n = 

33). Mensen die lager dan de mediaan of exact de waarde van de mediaan scoorden 

werden geclassificeerd als laag in impulsiviteit (n =129).  

 

Lage uniekheid versus hoge uniekheid 

Producten die worden afgeschermd  kunnen aan mensen een exclusieve indruk geven 

(Pocheptsova et al., 2010). Om de uniekheid te meten werd in de derde vragenlijst 

gebruik gemaakt van een 8 item, 7-punt Likertschaal (α =.87) (Lynn & Harris, 1997). Een 

median split werd gebruikt om de respondenten in te delen in enerzijds mensen met een 

hoge en anderzijds een lage uniekheid. Mensen die hoger scoorden dan de mediaan (= 

4.50) werden geclassificeerd als hoog in uniekheid (n = 78). Mensen die lager dan de 
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mediaan of exact de waarde van de mediaan scoorden werden geclassificeerd als laag 

in uniekheid (n = 84). 

 

Aanraking versus geen aanraking 

De instructies van de vragenlijst nodigden respondenten uit om het product aan te raken, 

wanneer het product niet werd afgeschermd door middel van een stolp. Respondenten 

bleven echter de keuze hebben om het product niet aan te raken indien ze dit wensten. 

We kozen voor een stolp omdat dit een productdisplay nabootst en dit het verlangen 

verhoogt naar het product (Belk et al., 2003 ; Wakefiels et al., 2007). Verlangen is in dit 

onderzoek een belangrijke afhankelijke variabele. Het al dan niet kunnen aanraken van 

de producten werd ad random bepaald.  

 

 Met stolp Zonder stolp 

Fruitsap n = 40 n = 42 

Handdoekenset n = 40 n = 40 

Tabel 2: aantal respondenten per conditie voor experiment één 
 

Geometrisch versus materieel product.  

De taak aan de laptop bestond uit het evalueren van een product. Ongeveer de helft van 

de respondenten (n= 82) beoordeelden (een glazen fles) fruitsap, meer bepaald 

appelsap. De andere helft (n= 80) werd gevraagd om een handdoekenset (bestaande uit 

1 donkerblauwe handdoek en 2 donkerblauwe washandjes) te beoordelen. Het appelsap 

diende als geometrisch product. Om te voorkomen dat respondenten zich lieten 

beïnvloeden door de aantrekkelijkheid van de verpakking en door de kwaliteit van het 

verpakkingsmateriaal, hebben we bewust gekozen voor fruitsap in een doorzichtige, 

glazen fles. Fruitsap is een geometrisch product omdat het voor de respondent volstaat 

om het product op het zicht te beoordelen. De handdoekenset werd gebruikt als 

materieel product (McCabe & Nowlis, 2003 ; Grohmann et al., 2007). De producten 

waren fysiek aanwezig tijdens de beoordelingen. Om de invloed van een merk op de 

respondent te vermijden (Amar et al., 2011) werden alle logo’s en merknamen van de 

producten verwijderd.  

 

Een belangrijke, afhankelijke variabele in dit experiment is verlangen. In deze studie meten we 

allerlei variabelen die te maken hebben met verlangen, nl. de kwaliteit, productattitude, 

algemene en eerste indruk, eigendom, een schatting van de prijs van het product, de bereidheid 

tot betalen, de productprestatie, de aankoopintentie en het verwacht geluk door het product te 

bezitten.  
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Kwaliteit 

In de eerste vragenlijst werd de kwaliteit gemeten met behulp van een 9-punt 

Likertschaal met als uiteinden ‘van zeer lage kwaliteit’ (= 1) en ‘van zeer hoge kwaliteit’ 

(= 9). Aangezien deze vragenlijst aan de hoofdcomputer moest worden ingevuld, 

hadden de respondenten niet meer de mogelijkheid om het product nog eens effectief te 

bekijken. Daarom noemen we deze kwaliteitsschaal in het vervolg van dit onderzoek de 

kwaliteit na de beoordeling van het product. In de tweede vragenlijst werd de kwaliteit 

van hetzelfde product gemeten aan de hand van een 7-punt Likertschaal met als 

uiteinden ‘veel lagere kwaliteit dan gemiddeld’ (= 1) en ‘veel hogere kwaliteit dan 

gemiddeld’ (= 7). Dit noemen we in het vervolg van dit onderzoek de kwaliteit tijdens de 

beoordeling van het product. 

 

Productattitude 

De attitude van de respondent ten opzichte van het product werd gemeten via een 7 

item semantische schaal (α =.93). Hierbij werden vragen gesteld of het product volgens 

de respondent goed/slecht, doeltreffend/ondoeltreffend, waar geeft voor je geld/ geen 

waar geeft voor je geld, beroerd/ mooi, onaangenaam/ aangenaam is. Verder werd nog 

gevraagd of de respondent negatief/ positief ten opzichte van het product staat en of de 

respondent het product (niet) zou willen bezitten. 

 

Eerste indruk 

Via een 5 item, 9-punt Likertschaal werd de eerste indruk gemeten ten opzichte van het 

product. De Likertschaal varieert van ‘helemaal niet akkoord’ (= 1) tot ‘helemaal akkoord’ 

(= 9). De verschillende vragen die de eerste indruk ondervraagden zijn: ‘dit product past 

bij mijn imago’, ‘ik vind dit een duur product’, ‘ik vind dit product exclusief’, ‘mijn eerste 

indruk over dit product is positief’ en ‘ik vind dit product aantrekkelijk’ (α =.84).  

 

Algemene indruk 

In een andere, maar gelijkaardige 5 item, 9-punt Likertschaal werd de indruk gemeten 

aan de hand van volgende vragen: ‘het product inspireert me’, ‘het product doet me 

verlangen’, ‘het product bevat positieve kenmerken’, ‘het product interesseert me’ en ‘het 

product maakt me enthousiast’ (α =.89) .  
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Eigendom 

Eigendom werd gemeten aan de hand van een 3 item, 9-punt Likertschaal (α =.88). De 

Likertschaal varieert van ‘helemaal niet akkoord’ (= 1) tot ‘helemaal akkoord’ (= 9). De 

items zijn: ‘ik had het gevoel dat het product mijn eigendom was’, ‘ik voelde een sterke 

graad van verbondenheid met het product’, ‘ik voelde een soort eigendomsband met het 

product’.  

 

Aankoopintentie na evaluatie 

Via een 7-punt Likertschaal werd de aankoopintentie na evaluatie (= in de eerste 

vragenlijst) gemeten. De schaal varieert van ‘zeer klein’ tot ‘zeer groot’.  

 

Prijs  

Respondenten werden gevraagd om een inschatting te geven van de vermoedelijke prijs 

van het product aan de hand van de vraag: ‘Hoe duur is dit product volgens u in euro?’.  

 

Bereidheid tot betalen 

Respondenten werden gevraagd om aan te geven hoeveel ze bereid zijn te betalen voor  

het product aan de hand van de vraag: ‘Hoeveel zou u willen betalen voor dit product in 

euro?’ 

 

Productprestatie 

Aan de hand van een 7-punt Likertschaal werd productprestatie gemeten. De schaal 

varieert van ‘…veel minder dan gemiddeld’ tot ‘…veel beter dan gemiddeld’.  

Volgende drie items werden gevraagd om de productprestatie van fruitsap te meten: in 

vergelijking met andere fruitsappen… ‘lest deze fruitsap de dorst’…, ‘bewaart deze 

fruitsap’… en ‘smaakt deze fruitsap’… Deze drie items leiden tot een α =.35, wat laag is. 

Wanneer we het item ‘bewaart deze fruitsap’ verwijderen, is α =.65.  

Volgende drie items werden gevraagd om de productprestatie van de handdoekenset te 

meten: in vergelijking met andere handdoeken, is deze handdoekenset… ‘beter om je 

ermee af te drogen’…, ‘beter in het opnemen van vocht’… en ‘zachter’… Deze drie items 

leiden tot een α =.61, wat laag is. Wanneer het item ‘zachter’ wordt verwijderd, is α =.79.  

 

Aankoopintentie tijdens evaluatie 

Aankoopintentie werd gemeten aan de hand van een 3 item, 9-punt Likertschaal (α 

=.83). De schaal varieert van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De items 

zijn: ‘de kans dat ik dit product zou kopen indien ik het zou nodig hebben is 

onbestaande’, ‘zou je dit product graag proberen als je het zou nodig hebben?’, ‘Ik zou 
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het overwegen om dit product te kopen (indien ik een dergelijk product zou nodig 

hebben)’.  

 

Verwacht geluk 

Respondenten werden gevraagd de mate aan te geven waarmee het bezitten van het 

product, de respondent vrolijker zou maken aan de hand van de vraag: ‘Als u deze 

fruitsap/handdoekenset zou bezitten, in welke mate zou dat u vrolijker maken?’. Dit werd 

gemeten aan de hand van een 7-punt Likertschaal met antwoordmogelijkheden die 

variëren tussen ‘maakt geen verschil’ tot ‘extreem vrolijk’.  

 

De opzet van het experiment zag er als volgt uit (voor een duidelijker beeld van de producten 

verwijzen we naar bijlage 6, p.LV):  

 
Figuur 2: opzet experiment één: fruitsap vs. handdoekenset, stolp vs. geen stolp 
 
 
5.3 Resultaten en interpretatie 

Zoals eerder gezegd, is dit een 2x2x2 between subjects design. Vooraleer NFT, impulsiviteit en 

uniekheid bij de analyse te betrekken, wordt eerst het producttype (geometrisch vs. materieel) x 

aanraking (stolp vs. geen stolp) geanalyseerd. De analyse gebeurt door middel van een 

univariate variantie analyse. 
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Verlangen werd in dit experiment gemeten, zoals hierboven al werd aangegeven,  aan de hand 

van kwaliteit tijdens en na de beoordeling, eerste indruk, productattitude, de algemene indruk, 

eigendom, aankoopintentie na evaluatie, een schatting van de prijs van het product, de 

bereidheid tot betalen, de productprestatie, de aankoopintentie tijdens evaluatie en het 

verwacht geluk door het product te bezitten.  

In wat volgt worden de resultaten besproken en geïnterpreteerd. Bij elke variabele waar een 

significant interactie-effect wordt gevonden, worden de resultaten ook visueel weergegeven 

onder de vorm van een grafiek.  

Na het verwijderen van de uitschieters, is er een significant interactie-effect voor de kwaliteit 

tijdens de beoordeling (F(1,150) =15.37, p <.001, grafiek 1). Uitschieters werden opgespoord 

aan de hand van een boxplot. Wanneer er geen stolp over het product staat, is er een 

significant verschil in kwaliteit afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 4.93, Mhanddoekenset= 

5.33, F(1,150) =3.90, p =.050). Ook wanneer er een stolp over het product staat, is er een 

significant verschil in kwaliteit afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 5.54, Mhanddoekenset= 

4.78, F(1,150) =12.52, p =.001). Wanneer producten worden afgeschermd, wordt de kwaliteit 

van geometrische producten hoger ingeschat dan de kwaliteit van materiële producten. 

Wanneer producten niet worden afgeschermd, wordt de kwaliteit van materiële producten hoger 

ingeschat dan de kwaliteit van geometrische producten. Fruitsap wordt significant als 

kwalitatiever beschouwd wanneer het wordt afgeschermd (Mgeen stolp= 4.93, Mstolp= 5.54, 

F(1,150) = 8.66, p =.004), terwijl handdoeken significant kwaliteitsvoller worden ingeschat 

wanneer ze niet worden afgeschermd (Mstolp= 4.78, Mgeen stolp= 5.33, F(1,150) =6.78, p =.010).  

 

 
Grafiek 1: interactie-effect kwaliteit tijdens de beoordeling.  
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Dezelfde conclusie vinden we voor materiële producten via de tweede kwaliteitsschaal die werd 

gemeten na de productbeoordeling. Deze variabele leidt ook tot een significant interactie-effect 

(F(1,158) =6.83, p =.010, grafiek 2). Wanneer producten niet worden afgeschermd, is er een 

significant verschil in kwaliteit afhankelijk van het producttype (Mfruitsap =6.31, Mhanddoekenset 

=6.98, F(1,158) =5.15, p =.025). Echter, wanneer producten worden afgeschermd, is er geen 

significant verschil in kwaliteit afhankelijk van het producttype (Mfruitsap =6.68, Mhanddoekenset 

=6.25, F(1,158) =2.05, p =.154). Materiële producten worden in vergelijking met geometrische 

producten een significant hogere kwaliteit toegekend wanneer deze producten niet worden 

afgeschermd. Een handdoekenset die niet wordt afgeschermd, wordt als kwalitatiever 

beschouwd dan wanneer de handdoekenset wel wordt afgeschermd (Mgeen stolp =6.98, Mstolp 

=6.25, F(1,158) =5.97, p =.016). Binnen fruitsap is er geen significante verschil tussen het al 

dan niet afschermen van het product (Mgeen stolp=6.31, Mstolp =6.68, F(1,158) = 1.55, p =.214).  

 
Grafiek 2: interactie-effect kwaliteit na de beoordeling 
 
Twee andere variabelen die verlangen meten zijn de eerste indruk en de algemene indruk. 

Beide variabelen leiden tot een significant interactie-effect (respectievelijk F(1,149) =10.79, p 

=.001, grafiek 3 en F(1,158) =6.55, p =.011, grafiek 4). Dit interactie-effect wordt voor de 

variabele eerste indruk verkregen na het verwijderen van uitschieters. Uitschieters werden 

gedetecteerd aan de hand van een boxplot. Respondenten die buiten de grenzen vielen van de 

boxplot werden beschouwd als uitschieters. Wanneer er geen stolp over de producten staat, is 

de eerste indruk significant beter voor materiële producten dan voor geometrische (Mfruitsap= 

5.24, Mhanddoekenset= 5.86, F(1,149) =6.77, p =.010). Wanneer producten wel worden 



 30 

afgeschermd, is de eerste indruk significant beter voor geometrische producten dan voor 

materiële producten (Mfruitsap= 5.84, Mhanddoekenset= 5.36, F(1,149) =4.19, p =.042). 

Geometrische producten krijgen een significant betere eerste indruk wanneer deze producten 

worden afgeschermd (Mgeen stolp= 5.24 Mstolp= 5.84, F(1,149) =6.40, p =.012), terwijl materiële 

producten een significant betere eerste indruk krijgen wanneer deze producten niet worden 

afgeschermd (Mgeen stolp= 5.86, Mstolp= 5.36, F(1,149) =4.48, p =.036).  

 
Grafiek 3: interactie-effect de eerste indruk 

 
 
Grafiek 4: interactie-effect algemene indruk 
 
Opnieuw kunnen we dezelfde resultaten afleiden voor materiële producten voor de variabele 

algemene indruk. Wanneer producten niet worden afgeschermd door een stolp, is er een 

significant betere algemene indruk voor materiële producten dan voor geometrische producten 
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(Mfruitsap= 4.88, Mhanddoekenset= 5.52, F(1,158) =5.8, p =.017). Wanneer producten wel worden 

afgeschermd, is er geen significant verschil in algemene indruk, afhankelijk van het producttype 

(Mfruitsap= 5.18, Mhanddoekenset= 4.85, F(1,158) =1.49, p =.225). Binnen de handdoekenset is de 

algemene indruk significant beter wanneer deze niet worden afgeschermd (Mgeen stolp= 5.52, 

Mstolp= 4.85, F(1,158) =6.22, p =.014). Er is geen algemeen significant verschil in algemene 

indruk binnen fruitsap wanneer deze producten al dan niet worden afgeschermd (Mgeen stolp= 

4.88, Mstolp= 5.18, F(1,158) =1.25, p =.266).  

 

 
 

Grafiek 5: interactie-effect productattitude 
 

Grafiek 5 geeft een laatste variabele weer waarmee verlangen wordt berekend. Voor 

productattitude werd een significant interactie-effect gevonden na het verwijderen van de 

uitschieters (F(1,150) =7.16, p =.008).  Opnieuw werden uitschieters opgezocht door middel van 

een boxplot. Wanneer producten niet worden afgeschermd door een stolp, is er een significant 

verschil in productattitude afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 5.65, Mhanddoekenset= 6.86, 

F(1,150) =24.64, p <.001). In dit geval hebben consumenten een betere productattitude ten 

opzichte van het materieel product. Wanneer producten wel worden afgeschermd, is er echter 

geen significant verschil in productattitude tussen materiële en geometrische producten 

(Mfruitsap= 6.27, Mhanddoekenset= 6.54, F(1,150) =1.21, p =.272). Opvallend is dat er binnen de 

handdoekenset geen algemeen significant verschil is in productattitude wanneer deze al dan 

niet worden afgeschermd (Mgeen stolp= 6.86, Mstolp= 6.54, F(1,150) =1,66, p =.199). Binnen 

fruitsap is er een significant betere productattitude wanneer het wordt afgeschermd (Mgeen stolp= 

5.65, Mstolp= 6.27, F(1,150) =6.21, p =.014).  



 32 

 

 
Grafiek 6: interactie-effect algemeen verlangen: experiment één 
 

In bijlage 8 (p.LIX) werd een correlatietabel opgenomen. Deze tabel geeft de correlaties en de 

significantie van de correlaties weer tussen de variabelen productattitude, eerste indruk, 

algemene indruk, de kwaliteit tijdens de beoordeling en de kwaliteit na de beoordeling. Deze 

variabelen blijken allemaal hoog te correleren met elkaar. In grafiek 6 hebben we het 

gemiddelde uitgetekend van alle variabelen die significant met elkaar correleren 

(productattitude, eerste indruk, algemene indruk, de kwaliteit tijdens de beoordeling en de 

kwaliteit na de beoordeling). We vinden een significant interactie-effect voor het algemeen 

verlangen (F(1,151) =12.78, p <.001, na verwijdering van uitschieters). Uitschieters werden 

opgespoord door middel van een boxplot. Wanneer beide producttypen niet worden 

afgeschermd, vinden we een significant verschil in algemeen verlangen tussen materiële en 

geometrische producten (Mfruitsap= 5.48, Mhanddoekenset= 6.09, F(1,151) =11.73, p =.001). 

Materiële producten wekken in dat geval een hoger algemeen verlangen op dan geometrische 

producten. Wanneer beide producttypen worden afgeschermd door een stolp, vinden we een 

marginaal significant verschil terug in algemeen verlangen afhankelijk van het producttype 

(Mfruitsap= 5.99, Mhanddoekenset= 5.68, F(1,151) =2.80, p =.097). In dit geval, wanneer producten 

worden afgeschermd, lokken geometrische producten een hoger algemeen verlangen uit dan 

materiële producten. Binnen handdoeken vinden we een algemeen significant verschil (F(1,151) 

=5.04, p =.026). Handdoeken die niet onder een stolp liggen, krijgen een hoger algemene 

verlangen dan handdoeken die worden afgeschermd (Mgeen stolp= 6.09, Mstolp= 5.68). Binnen 

fruitsap vinden we ook een algemeen significant verschil (F(1,151) =7.88, p =.006). 

Geometrische producten die niet onder een stolp liggen, krijgen een lager algemeen verlangen 
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dan geometrische producten die worden afgeschermd (Mgeen stolp= 5.48, Mstolp= 5.99). 

Opnieuw wordt duidelijk dat materiële producten het liefst door de consument aangeraakt 

worden, want deze producten lokken een hoger algemeen verlangen uit wanneer ze niet 

worden afgeschermd.  

Wanneer NFT bij de analyse wordt betrokken, vinden we geen significant interactie-effect 

(F(1,147) =1.55, p =.215). Ook wanneer impulsiviteit en uniekheid bij de analyse worden 

betrokken, vinden we geen significant interactie-effect (respectievelijk F(1,147) =0.02, p =.902 ; 

F(1,147) =0.32, p =.573).  

 
Grafiek 7: interactie-effect vertrouwen 
 

In de laatste grafiek, grafiek 7, wordt het significant interactie-effect weergegeven van het 

vertrouwen van mensen in hun productevaluaties (F(1,158) =4.78, p =.030). Wanneer 

producten niet worden afgeschermd is er geen significant verschil in vertrouwen in de 

productevaluatie tussen de verschillende producttypen (Mfruitsap= 5.88, Mhanddoekenset= 6.11, 

F(1,158) =0.4, p =.530). Dit is een logisch resultaat, want beide producten kunnen worden 

aangeraakt. Wel blijkt het vertrouwen in de productevaluatie aangetast wanneer producten 

worden afgeschermd (Mfruitsap= 6.15, Mhanddoekenset= 5.26, F(1,158) =6.01, p =.015). Meer 

bepaald wordt het vertrouwen in de beoordeling van het materiële product aangetast. Binnen 

fruitsap is er geen algemeen significant verschil in het vertrouwen in de productevaluatie (Mgeen 

stolp= 5.88, Mstolp= 6.15, F(1,158) =0.57, p =.453). Binnen handdoeken is er wel een algemeen 

significant verschil in vertrouwen. Mensen hebben een groter vertrouwen in hun evaluatie 

wanneer de handdoekenset niet wordt afgeschermd (Mgeen stolp= 6.11, Mstolp= 5.26, F(1,158) 

=5.43, p =.021).  
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De andere variabelen die te maken hebben met verlangen, nl. eigendom, aankoopintentie na 

evaluatie, prijs, bereidheid tot betalen, productprestatie, aankoopintentie tijdens evaluatie en 

verwacht geluk, leverden geen significante interactie-effecten op, zelfs niet na het verwijderen 

van uitschieters. Uitschieters werden opgespoord door middel van een boxplot. Dit wordt 

samengevat weergegeven in tabel 3.  

 

 

 F-test p-

waarde 
Mfruitsap, 

geen stolp 

Mhanddoekenset, 

geen stolp 

Mfruitsap, 

stolp 

Mhanddoekenset, 

stolp 

Eigendom F(1,158) 

=0.42 

p =.516 =3.39 =3.70 =3.15 =3.15 

Aankoopintentie 

na evaluatie 

F(1,153) 

=1.66 

p =.200 =3.43 =4.88 =3.60 =4.49 

Prijs F(1,152) 

=0.05 

p =.830 =2.77 =13.49 =2.96 =13.41 

Bereidheid tot 

betalen 

F(1,156) 

=0.02 

p =.876 =2.27 =10.81 =2.25 =10.97 

Productprestatie F(1,143) 

=0.08 

p =.784 =4.55 =4.66 =4.65 =4.69 

Aankoopintentie 

tijdens evaluatie 

F(1,149) 

=0.06 

p =.813 =6.64 =7.39 =6.38 =7.04 

Verwacht geluk F(1,158) 

=0.05 

p =.828 =2.57 =2.93 =2.30 =2.55 

Tabel 3: resultaten overige variabelen experiment één 
 
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat mensen een groter verlangen ervaren naar materiële 

producten wanneer deze producten niet worden afgeschermd. Hieruit blijkt ook dat het 

verlangen groter is naar geometrische producten wanneer deze worden afgeschermd. De 

resultaten komen overeen met H1: een stolp doet het verlangen verhogen naar een 

geometrisch product, maar niet naar een materieel product, omdat aanraking voor deze 

producten belangrijker is. Wanneer NFT in de analyse werd betrokken, veranderde dit niets aan 

de oorspronkelijke resultaten. Hieruit kunnen we concluderen dat H2 wordt verworpen: het 

vermoeden dat het effect van een stolp, namelijk een verhoging van het verlangen naar een 

geometrisch product, zou wijzigen naargelang iemands mate van NFT (hoog of laag). Meer 

specifiek hadden we verwacht dat iemands mate van NFT meer zou doorwegen bij materiële 

producten dan bij geometrische producten. Dit blijkt niet het geval te zijn. Ook kunnen we de 
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onderzoeksvragen, OV1 en OV2, verwerpen. Voor impulsiviteit, alsook voor uniekheid, werden 

er geen significante verschillen teruggevonden tijdens de analyse. Het effect van een stolp 

wijzigt dus niet naargelang iemands mate van impulsiviteit en de mate van uniekheid.  

Tijdens de analyse werd ook het effect van eventuele covariaten getest. Het kon zijn dat 

bepaalde mensen de fles appelsap die werd gebruikt in het onderzoek herkenden van de 

winkel, ook al werd het merk verwijderd van de verpakking. Alle mogelijke covariaten zoals de 

herkenning, eerder gebruik van het fruitsap, het graag drinken van fruitsap, het vaak drinken 

van fruitsap, frustratie door het niet kunnen aanraken of de dorstgraad op het moment van het 

onderzoek hadden geen invloed op de resultaten. Enkele belangrijke tabellen zijn in bijlage 9 (p. 

LXI) opgenomen ter illustratie.  

 

5.4 Besluit 

We kunnen concluderen dat het verlangen naar materiële producten groter is wanneer deze 

producten niet worden afgeschermd. Aanraking van materiële producten is voor de consument 

van uiterst belang. In tegenstelling tot materiële producten, ervaren mensen een hoger 

verlangen naar geometrische producten wanneer deze worden afgeschermd. Uit experiment 

één blijkt dat consumenten een betere eerste en algemene indruk hebben en een hogere 

kwaliteit geven aan handdoeken wanneer deze niet worden afgeschermd dan wanneer deze 

producten wel worden afgeschermd. Handdoeken werden in dit experiment gebruikt als 

materieel product. Als geometrisch product werd een fles fruitsap gebruikt. Het fruitsap wordt 

als kwalitatiever beschouwd wanneer het wordt afgeschermd door middel van de stolp. Ook de 

attitude ten opzichte van fruitsap en de eerste indruk is beter wanneer de stolp over de fles 

fruitsap staat in vergelijking met wanneer het product niet wordt afgeschermd. Uit de resultaten 

van het eerste experiment leiden we nog af dat wanneer producten worden afgeschermd, het 

fruitsap een hogere kwaliteit heeft en een betere eerste indruk maakt. Wanneer producten niet 

worden afgeschermd, dan lokt de handdoekenset een hogere kwaliteit, een betere eerste 

indruk, een beter productattitude en een betere algemene indruk uit. Op basis van deze 

resultaten worden winkels aangeraden om hun materiële producten niet af te schermen en hun 

geometrische producten wel af te schermen. Er worden geen significante interactie-effecten 

gevonden wanneer bij de analyse mensen met een hoge NFT en een lage NFT werden 

betrokken. Idem voor mensen met een hoge of lage impulsiviteit en een hoge of lage uniekheid. 

Zoals in de literatuurstudie aangegeven, werd in de literatuur nog niet beschreven of er een 

verschil in vertrouwen is tussen al dan niet afgeschermde materiële en geometrische producten 

(supra, p.6, paragraaf 2.1.2). Uit eerdere studies is gebleken dat wanneer consumenten 

producten niet kunnen aanraken, het vertrouwen lager was. In deze studie wordt deze conclusie 

bevestigd voor materiële producten. Mensen hebben meer vertrouwen in hun 
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productbeoordeling van handdoeken wanneer de handdoeken niet worden afgeschermd door 

een stolp. Voor geometrische producten wordt het vertrouwen in de productevaluatie niet 

aangetast wanneer het wordt afgeschermd in vergelijking met wanneer het niet wordt 

afgeschermd. Wanneer beide producten afgeschermd zijn, hebben mensen meer vertrouwen in 

de beoordeling van het geometrisch product dan in dat van het materiële product.  

6.	  Experiment	  twee	  
6.1 Inleiding 

Het tweede experiment lijkt grotendeels op het eerste experiment. Het eerste experiment was 

gebaseerd op het onderzoek van Peck & Childers (2003b). In dit tweede experiment wordt nog 

meer afgeweken van Peck & Childers’ onderzoeksopzet. Naast het feit dat we in dit onderzoek 

afhankelijke variabelen opnemen die het verlangen meten en dat er wordt gekozen voor een 

between subjects design in plaats van een within subjects design, wordt  deze verdere afwijking 

gerealiseerd door in het tweede experiment gebruik te maken van een vitrinekast in plaats van 

een stolp en een nagebootst winkelschap in plaats van het product op een tafel te presenteren. 

De omstandigheden en methode van het eerste experiment worden zoveel mogelijk gekopieerd 

om dezelfde omstandigheden te creëren in het tweede experiment. Zo kunnen eventuele 

afwijkende resultaten worden toegeschreven aan de veranderende condities.  

 
6.2 Steekproef en methode 

De methode van het tweede experiment is gelijkaardig aan de methode van het eerste 

experiment. Voor het tweede experiment werden 187 respondenten verzameld. Na het 

controleren van de antwoorden van de respondenten, was het nodig om vijf respondenten te 

verwijderen. Zij hadden de vragenlijst onnauwkeurig ingevuld waardoor zij zich met hun 

antwoorden niet meer in de juiste conditie waanden. Zo hadden er bijvoorbeeld enkele 

respondenten gezegd dat ze het product niet konden aanraken, terwijl de vitrinekast open stond 

en andere claimden het product te kunnen aanraken, terwijl de vitrinekast was gesloten. 130 

respondenten namen deel aan het experiment in ruil voor een credit. De overige tweeënvijftig 

respondenten kregen zeven euro voor hun deelname. Het verschil in beloning is te wijten aan 

een tekort aan ingeschreven respondenten die een credit wilden. Het experiment vond plaats 

op 18, 19, 20 en 21 maart 2013. De steekproef bestond uit 54,40% mannen en 45,60% 

vrouwen. Geïnteresseerden konden zich inschrijven voor het experiment via de website van het 

consumentenpanel van de Universiteit Gent, via volgende link: http://feb-ugent.sona-

systems.com. De leeftijd van de 182 respondenten varieerde tussen de 19 en 48 jaar. Net als in 

het eerste experiment waren de meeste deelnemers studenten (gemiddelde leeftijd = 21.13 

jaar, standaarddeviatie = 2.74). Het onderzoek nam plaats in het consumentenlabo van de 
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Universiteit Gent, departement Marketing. Respondenten werden verzekerd dat hun 

antwoorden volledig anoniem verwerkt zouden worden. 

 

Opnieuw werden drie vragenlijsten aan de deelnemers voorgeschoteld. Dit waren in principe 

dezelfde vragenlijsten als in het eerste experiment. Toch werden de enquêtes, op basis van de 

resultaten van vorig experiment, bewerkt. De aangepaste vragenlijst is terug te vinden in de 

bijlage van deze paper (bijlage 4, p.XXXIV ; bijlage 5, p.XLV). De belangrijkste aanpassingen 

worden hieronder besproken.  

De procedure van het experiment en de volgorde van de vragenlijsten is hetzelfde gebleven als 

in het eerste experiment. Het grootste verschil met het eerste experiment is dat het product niet 

meer op de laptoptafel werd gepresenteerd, al dan niet afgeschermd voor de respondent door 

middel van een stolp. Het product bevond zich nu op een nagebootst winkelschap of in een 

vitrinekast die naast de tafel met de laptop stond. De respondenten werden in het tweede 

experiment gevraagd om een inschatting te geven hoever het product van hen afstond. Hoewel 

de kast en het winkelrek altijd even ver stonden, kan de deelnemer de afstand anders 

inschatten naargelang de kast open of gesloten is of naargelang het winkelrek werd gebruikt. 

We onderzoeken dit omdat het bewezen is in de literatuur dat objecten waarnaar men verlangt 

vaker als dichter worden gepercipieerd (Balcetis & Dunning, 2009). Dit is een eerste belangrijke 

aanpassing van de (tweede) vragenlijst. Ten tweede werd de vraag die peilt naar de 

aankoopintentie tijdens de evaluatie op een andere manier geformuleerd. Deze variabele 

leverde in het eerste experiment geen significant resultaat op (supra, p.34). Er werd verwacht 

dat dit ook niet het geval zou zijn in het tweede experiment. Als gevolg hiervan werd de vraag 

anders geformuleerd. Andere variabelen die in het eerste experiment geen significante 

resultaten opleverden, zoals bijvoorbeeld de vraag die peilt naar het endowment effect (Peck & 

Shu, 2009), aankoopintentie na evaluatie, verwacht geluk of impulsiviteit, zijn uit de 

vragenlijsten verdwenen. Uniekheid en NFT werden wel nog gemeten omdat dit belangrijkere 

variabelen zijn die nu misschien wel een invloed kunnen hebben. Net zoals we de covariaten 

opnieuw opnemen in het tweede experiment om te testen of die misschien nu wel een invloed 

hebben. Deze covariaten werden op dezelfde manier als in het eerste experiment gemeten. 

Omdat we twee verschillende beloningssystemen (moesten) gebruiken, meten we of dit een 

effect heeft op de resultaten.  

Tenslotte hebben we opnieuw het vertrouwen van mensen in de productevaluatie getest.  

Dit werd gemeten aan de hand van een 4 item semantische schaal (α =.92). 

Respondenten werden gevraagd of ze overtuigd en zeker waren van hun 

productevaluaties, of ze vertrouwen hadden in hun evaluatie en of ze hun evaluatie 

betrouwbaar vonden. 
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De opzet van het experiment was een 2 (lage vs. hoge NFT) x 3 (winkelrek vs. open kast vs. 

gesloten kast) x 2 (geometrisch vs. materieel product) between-subjects design. Daarna werd 

uniekheid (laag vs. hoog) in de analyse betrokken. De onafhankelijke variabelen worden 

hieronder kort besproken.  

 

Lage NFT versus hoge NFT 

In de derde vragenlijst werd er onder andere gepeild naar de individuele verschillen om 

producten aan te raken. Om de NFT te meten werd gebruik gemaakt van een 12 item, 9-

punt Likertschaal (α =.94) zoals ontwikkeld door en beschreven in Peck & Childers 

(2003b). Een median split werd gebruikt om respondenten in te delen met enerzijds een 

hoge en anderzijds een lage NFT. Mensen die hoger scoorden dan de mediaan (= 5,25) 

werden geclassificeerd als hoog in NFT (n = 89). Mensen die lager dan de mediaan of 

exact de waarde van de mediaan scoorden werden geclassificeerd als laag in NFT (n = 

93). 

 

Lage uniekheid versus hoge uniekheid 

Om de uniekheid te meten werd in de derde vragenlijst gebruik gemaakt van een 8 item, 

7-punt Likertschaal (α =.87) (Lynn & Harris, 1997). Een median split werd gebruikt om de 

respondenten in te delen in enerzijds mensen met een hoge en anderzijds een lage 

uniekheid. Mensen die hoger scoorden dan de mediaan (= 4,44) werden geclassificeerd 

als hoog in uniekheid (n = 91). Mensen die lager dan de mediaan of exact de waarde 

van de mediaan scoorden werden geclassificeerd als laag in uniekheid (n = 91). 

 

Aanraking versus geen aanraking 

De instructies van de vragenlijst nodigden respondenten uit om het product aan te raken, 

wanneer het product niet werd afgeschermd. Respondenten bleven echter de keuze 

hebben om het product niet aan te raken indien ze dit wensten. Het al dan niet kunnen 

aanraken van de producten werd ad random bepaald.  

 

 Winkelrek Open vitrinekast Gesloten vitrinekast 

Fruitsap n = 30 n = 31 n = 30 

Handdoekkenset n = 30 n = 29 n = 32 

Tabel 4: aantal respondenten per conditie voor experiment twee 
 

Geometrisch versus materieel product.  

De helft van de respondenten (n= 91) beoordeelden (een glazen fles) fruitsap, meer 

bepaald appelsap. De andere helft (n= 91) werd gevraagd om een handdoekenset 
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(bestaande uit 1 donkerblauwe handdoek en 2 donkerblauwe washandjes) te 

beoordelen. Beide producten waren fysiek aanwezig tijdens de beoordelingen en waren 

identiek dezelfde producten als in experiment één. In het tweede experiment gebruikten 

we wel een appel om naast het appelsap te leggen en twee kleine zeepjes om naast de 

handdoeken te leggen. Dit werd gedaan om de vitrinekast op te vullen zodat 

respondenten niet van oordeel waren dat de vitrinekast er volledig leeg uitzag. 

 
Opnieuw werd verlangen gemeten als belangrijkste afhankelijke variabele. In deze studie meten 

we opnieuw allerlei variabelen die te maken hebben met verlangen. Ditmaal zijn dit de 

variabelen kwaliteit tijdens en na de beoordeling, bereidheid tot betalen, algemene indruk, een 

inschatting van de prijs van het product, productprestatie, de eerste indruk, productattitude, 

afstand en de aankoopintentie tijdens de beoordeling.  

 

Kwaliteit 

In de eerste vragenlijst werd de kwaliteit gemeten met behulp van een 9-punt 

Likertschaal met als uiteinden ‘van zeer lage kwaliteit’ (= 1) en ‘van zeer hoge kwaliteit’ 

(= 9). Dit noemen we in het vervolg van deze studie de kwaliteit na de beoordeling. In de 

tweede vragenlijst werd de kwaliteit van hetzelfde product gemeten aan de hand van 

een 7-punt Likertschaal met als uiteinden ‘veel lagere kwaliteit dan gemiddeld’ (= 1) en 

‘veel hogere kwaliteit dan gemiddeld’ (= 7). Deze kwaliteitsschaal noemen we in het 

vervolg van deze studie de kwaliteit tijdens de beoordeling.  

 

Bereidheid tot betalen 

De respondent werd gevraagd hoeveel hij of zij bereid was te betalen voor het product 

dat hij of zij moest beoordelen. Dit werd gemeten aan de hand van de vraag: ‘Hoeveel 

zou u willen betalen voor dit product, in euro?’.  

 

Algemene indruk 

Via een 5 item, 9-punt Likertschaal, dat varieert van ‘helemaal niet akkoord’ (= 1) tot 

‘helemaal akkoord’ (= 9), wordt de indruk gemeten aan de hand van volgende vragen: 

‘het product inspireert me’, ‘het product doet me verlangen’, ‘het product bevat positieve 

kenmerken’, ‘het product interesseert me’ en ‘het product maakt me enthousiast’ (α 

=.89).  

 

Prijs 

De respondent werd gevraagd om een schatting te geven voor de prijs van het product 

aan de hand van volgende vraag: ‘Hoe duur is dit product volgens u, in euro?’ 
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Productprestatie 

Aan de hand van een 7-punt Likertschaal werd productprestatie gemeten. De schaal 

varieert van ‘…veel minder dan gemiddeld’ tot ‘…veel beter dan gemiddeld’.  

Volgende drie items werden gevraagd om de productprestatie van fruitsap te meten: in 

vergelijking met andere fruitsappen… ‘lest deze fruitsap de dorst’…, ‘bewaart deze 

fruitsap’… en ‘smaakt deze fruitsap’… Deze drie items leiden tot een α =.35, wat laag is. 

Wanneer we het item ‘bewaart deze fruitsap’ verwijderen, is α =.65.  

Volgende drie items werden gevraagd om de productprestatie van de handdoekenset te 

meten: in vergelijking met andere handdoeken, is deze handdoekenset… ‘beter om je 

ermee af te drogen’…, ‘beter in het opnemen van vocht’… en ‘zachter’… Deze drie items 

leiden tot een α =.61, wat laag is. Wanneer het item ‘zachter’ wordt verwijderd, is α =.79.  

 

Eerste indruk 

Via een 5 item, 9-punt Likertschaal werd de eerste indruk gemeten ten opzichte van het 

product. De Likertschaal varieert van ‘helemaal niet akkoord’ (= 1) tot ‘helemaal akkoord’ 

(= 9). De verschillende vragen die de eerste indruk ondervraagden zijn: ‘dit product past 

bij mijn imago’, ‘ik vind dit een duur product’, ‘ik vind dit product exclusief’, ‘mijn eerste 

indruk over dit product is positief’ en ‘ik vind dit product aantrekkelijk’ (α =.84).  

 

Productattitude 

De attitude van de respondent ten opzichte van het product werd gemeten via een 7 

item semantische schaal (α =.93). Hierbij werden vragen gesteld of het product volgens 

de respondent goed/slecht, doeltreffend/ondoeltreffend, waar geeft voor je geld/ geen 

waar geeft voor je geld, beroerd/ mooi, onaangenaam/ aangenaam is. Verder werd nog 

gevraagd of de respondent negatief/ positief ten opzichte van het product staat en of de 

respondent het product (niet) zou willen bezitten. 

 

Afstand 

Aan de respondent werd gevraagd om de afstand van de laptop naar het product in te 

schatten (supra, p.37) door volgende vraag: ‘Blijf staan aan deze laptop en kijk naar het 

product. Hoe ver denkt u dat u verwijderd bent van dit product, in cm? Gewoon een 

eerste indruk telt, je hoeft hier niet te lang over na te denken.’ 

 

Aankoopintentie tijdens de beoordeling 

De aankoopintentie werd in het tweede experiment gemeten aan de hand van een 4 

item semantische schaal (α =.93). De respondent moest de mate van waarschijnlijkheid 
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aanduiden dat hij of zij het product zou proberen of aankopen. De uiteinden van de 

semantische schaal waren: zeker vs. onzeker, mogelijk vs. onmogelijk, bestaand vs. 

onbestaand, waarschijnlijk vs. onwaarschijnlijk.  

 

De opzet van het experiment zag er als volgt uit:  

 
Figuur 3: opzet experiment twee: fruitsap respectievelijk op een winkelrek, in een open en in een 
gesloten vitrinekast. 

 
Figuur 4: opzet experiment twee: handdoekenset respectievelijk op een winkelrek, in een open en 
in een gesloten vitrinekast.  
 
6.3 Resultaten en interpretatie 

De analyse van deze 2x3x2 between subjects design wordt opgesplitst in twee delen. Eerst 

worden interactie-effecten nagegaan voor 2 (materieel vs. geometrisch) x 3 (winkelrek x open 

vitrinekast x gesloten vitrinekast) between subjects design aan de hand van een univariate 

variantie analyse. Nadien wordt NFT in de analyse betrokken, alsook uniekheid. 

Verlangen werd in dit experiment gemeten, zoals hierboven al werd aangegeven,  aan de hand 

van de variabelen kwaliteit tijdens en na de beoordeling, bereidheid tot betalen, de algemene 

indruk, een inschatting van de prijs van het product, productprestatie, de eerste indruk, 
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productattitude, afstand en de aankoopintentie tijdens de beoordeling. Opnieuw worden voor de 

resultaten van elke afhankelijke variabele die een significant interactie-effect oplevert, een 

bijhorende grafiek gemaakt.  

Eén van kwaliteitsschalen is de schaal die werd gemeten tijdens de beoordeling van het 

product. De resultaten tonen aan dat er een significant interactie-effect voor deze variabele is 

(F(2,176) =5.17, p =.007, grafiek 8). Wanneer producten op een winkelrek liggen, is er een 

significant verschil in kwaliteit afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 4.63, Mhanddoekenset= 

5.33, F(1,176) =5.66, p =.018). We vinden ook een significant verschil in kwaliteit wanneer 

producten in een open vitrinekast liggen , maar dan in de omgekeerde richting (Mfruitsap= 5.39, 

Mhanddoekenset= 4.79, F(1,176) =4.07, p =.045). Wanneer producten in een gesloten vitrinekast 

liggen, is er geen significant verschil in kwaliteit afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 4.87, 

Mhanddoekenset= 4.63, F(1,176) =0.70, p =.405). Materiële producten die op een winkelrek 

liggen, worden door de consument als kwalitatiever gezien dan geometrische producten op een 

winkelrek. In een open vitrinekast daarentegen worden geometrische producten als 

kwalitatiever beschouwd dan materiële producten. Ook zijn er algemene significante verschillen 

binnen fruitsap en binnen de handdoekenset (respectievelijk F(2,176) =3,51, p =.032 ; F(2,176) 

=3,22, p =.042). Voor fruitsap bevindt zich het verschil voornamelijk tussen de open vitrinekast 

en het winkelrek (p =.011), maar ook tussen de open en gesloten vitrinekast (p =.076). Mensen 

vinden geometrische producten in een open vitrinekast kwalitatiever dan wanneer ze op een 

winkelrek of in een gesloten vitrinekast liggen (Mopen= 5.39, Mwinkelrek= 4.63, Mgesloten =4.87). 

Voor handdoeken daarentegen bevindt zich het verschil voornamelijk tussen het winkelrek en 

de gesloten vitrinekast (p =.015). Daarenboven is er ook een marginaal verschil tussen het 

winkelrek en de open vitrinekast (p =.070). Consumenten ervaren materiële producten op een 

winkelrek als kwalitatiever dan materiële producten die in een gesloten of een open vitrinekast 

liggen (Mwinkelrek =5.33, Mgesloten= 4,63, Mopen= 4.79). Na het verwijderen van de uitschieters, 

vinden we een significant interactie-effect wanneer NFT bij de analyse wordt betrokken 

(F(2,167) =3.32, p =.039, grafiek 9 en 10). Uitschieters werden gedetecteerd aan de hand van 

een boxplot. Respondenten die buiten de grenzen vallen van de boxplot, worden als uitschieter 

beschouwd. Wanneer producten op een winkelrek liggen, vinden we een significant verschil in 

kwaliteit voor mensen met een lage NFT afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 4.42, 

Mhanddoekenset= 5.56, F(1,167) =7.09, p =.008). Voor mensen met een lage NFT worden 

materiële producten die op een winkelrek liggen als kwaliteitsvoller ervaren dan geometrische 

producten die op een winkelrek liggen. Ook vinden we een marginaal significant verschil in 

kwaliteit tussen beide producttypen voor mensen met een lage NFT wanneer producten in een 
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open en in een gesloten vitrinekast liggen (respectievelijk Mfruitsap= 5.55, Mhanddoekenset= 4.77, 

F(1,167) =3.67, p =.057 ; Mfruitsap= 5.18, Mhanddoekenset= 4.54, F(1,167) =3.05, p =.082). 

Mensen met een lage NFT vinden geometrische producten die in een open vitrinekast liggen 

kwaliteitsvoller dan materiële producten in een open vitrinekast. Echter, deze mensen vinden 

geometrische producten in een gesloten vitrinekast ook kwaliteitsvoller dan materiële producten 

in een gesloten vitrinekast. Hierbij moeten we opmerken dat deze laatste effecten slechts 

marginaal significant zijn.  

 
Grafiek 8: interactie-effect kwaliteit tijdens de beoordeling 
 

 

 

Grafiek 9: interactie-effect kwaliteit tijdens de beoordeling: lage NFT 
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Binnen fruitsap is er een algemeen significant verschil (F(2,167) =4.67, p =.011), terwijl binnen 

de handdoekenset er een marginaal significant verschil wordt teruggevonden (F(2,167) =2.64, p 

=.074). Het verschil in kwaliteit voor fruitsap bevindt zich voornamelijk tussen de open 

vitrinekast en het winkelrek (p =.005). Daarenboven is er ook nog een significant verschil in 

kwaliteit tussen een gesloten vitrinekast en een winkelrek (p =.022). We kunnen voor mensen 

met een lage NFT concluderen dat geometrische producten als kwalitatiever worden gezien 

wanneer het product in een vitrinekast (open of gesloten) staat (Mopen= 5.55, Mgesloten= 5.18, 

Mwinkelrek= 4.42). Het verschil in kwaliteit voor de handdoekenset bevindt zich voornamelijk 

tussen het winkelrek en de gesloten vitrinekast, maar ook tussen het winkelrek en de open 

vitrinekast (respectievelijk p =.027 ; p= .070). Dus ook voor mensen met een lage NFT worden 

materiële producten als kwalitatiever ervaren wanneer deze producten op een winkelrek liggen 

dan in een vitrinekast (open of gesloten) (Mwinkelrek= 5.56, Mgesloten= 4.54, Mopen= 4.77). Deze 

conclusie komt overeen met de analyse zonder NFT.  

Wanneer we dan kijken naar mensen met een hoge NFT, vinden we een ander patroon terug. 

Wanneer producten op een winkelrek liggen, vinden we geen significant verschil in kwaliteit 

voor mensen met een hoge NFT afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 5.00, 

Mhanddoekenset= 5.24, F(1,167) =0.37, p =.544). Mensen met een hoge NFT vinden het dus 

even belangrijk om fruitsap te kunnen aanraken. Wel is er een significant verschil in kwaliteit 

voor mensen met een hoge NFT wanneer producten in een open vitrinekast liggen (Mfruitsap= 

5.67, Mhanddoekenset= 4.83, F(1,167) =4.51, p =.035). Mensen met een hoge NFT vinden 

geometrische producten die in een open vitrinekast liggen kwaliteitsvoller dan materiële 

producten in een open vitrinekast. Er is geen significant verschil in kwaliteit tussen beide 

producttypen voor consumenten die een hoge nood hebben om producten aan te raken  

wanneer producten in een gesloten vitrinekast liggen (Mfruitsap= 4.00, Mhanddoekenset= 4.56, 

F(1,167) =1.54, p =.216). Voor mensen met een hoge NFT vinden we een algemeen significant 

verschil binnen fruitsap, maar niet binnen de handdoekenset ( respectievelijk F(2,167) =7.02, p 

=.001 ; F(2,167)= 2.07 , p =.129). Dit betekent dat het voor mensen met een hoge NFT het niet 

uitmaakt in welke positie de handdoeken liggen, ze vinden het waarschijnlijk altijd belangrijk om 

deze aan te raken. Terwijl voor fruitsap het wel uitmaakt in welke positie het product ligt. 

Mensen met een hoge NFT raken ook liever het fruitsap aan. Voor fruitsap zit het verschil in 

kwaliteit vooral tussen de open vitrinekast en de gesloten vitrinekast, maar ook tussen een 

winkelrek en een gesloten vitrinekast (respectievelijk p <.001 ; p =.042). Mensen met een hoge 

NFT geven geometrische producten een hogere kwaliteit wanneer het product op een winkelrek 

of in een open vitrinekast ligt (Mwinkelrek= 5.00, Mopen= 5.67, Mgesloten= 4.00).  
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Wanneer we nu grafiek 8,9 en 10 met elkaar vergelijken, kunnen we concluderen dat het 

gevonden oorspronkelijk effect voor kwaliteit ook geldt voor mensen met een lage NFT, terwijl 

dit oorspronkelijk effect wel wijzigt voor mensen met een hoge NFT.  

 

 
Grafiek 10: interactie-effect kwaliteit tijdens de beoordeling: hoge NFT 
 
Er wordt ook een significant interactie-effect, na het verwijderen van de uitschieters, gevonden 

voor de kwaliteitsvariabele gemeten na het beoordelen van het product (F(2,172)= 3.20, p 

=.043). Omdat de resultaten van deze tweede kwaliteitsschaal gelijkaardig zijn aan de 

resultaten van de kwaliteitsschaal die werd gemeten tijdens de beoordeling en omdat de 

meeste verschillen slechts marginaal significant zijn, worden de resultaten van de tweede 

kwaliteitsschaal enkel opgenomen in de bijlage van deze paper (bijlage 7, p.LVI). 

 

Na het verwijderen van uitschieters, werd een marginaal significant interactie-effect gevonden 

voor productattitude (F(2,159) =2.54, p =.082, grafiek 11). Uitschieters werden gedetecteerd 

door gebruik te maken van een boxplot. Er is enkel een significant verschil in productattitude 

wanneer beide producttypen op een winkelrek liggen (F(1,159) =13,62, p <.001). Wanneer 

materiële en geometrische producten op een winkelrek liggen, hebben mensen een betere 

productattitude voor materiële producten (Mfruitsap= 5.55, Mhanddoekenset= 6.76). Wanneer beide 

producttypen in een vitrinekast liggen (open of gesloten), is er geen significant verschil in 

productattitude (respectievelijk Mfruitsap= 6.39, Mhanddoekenset= 6.64, F(1,159) =0.58, p =0.448 ; 

Mfruitsap= 5.98, Mhanddoekenset = 6.32, F(1,159) =1.03, p =.311). Binnen de handdoekenset is er 

geen algemeen significant verschil in productattitude (Mwinkelrek= 6.76, Mopen= 6.64, Mgesloten= 

6.32, F(2,159) =0.93, p =.396). Binnen fruitsap is er wel een algemeen significant verschil in 
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productattitude (F(2,159) =3.29, p =.040). Het verschil zit voornamelijk tussen een winkelrek en 

een open kast (p =.011). Mensen hebben een betere productattitude voor geometrische 

producten wanneer het product in een open vitrinekast ligt dan op een winkelrek (Mwinkelrek= 

5.55, Mopen= 6.39).  

 
Grafiek 11: interactie-effect productattitude 
 

Verder werd nog een significant interactie-effect gevonden, na verwijdering van de uitschieters, 

voor de algemene indruk die de producten nalieten (F(2,173) =4.68, p =.010), aangetoond in 

grafiek 12. Opnieuw werden uitschieters gedetecteerd aan de hand van een boxplot. Wanneer 

beide producttypen op een winkelrek liggen, is er een significant verschil in algemene indruk 

tussen geometrische en materiële producten (Mfruitsap= 4.47, Mhanddoekenset= 5.15, F(1,173) 

=4.20, p =.042). Wederom lokken materiële producten, in vergelijking met geometrische 

producten, een betere algemene indruk uit op een winkelschap. Ook werd er een marginaal 

significant verschil gevonden in algemene indruk tussen geometrische en materiële producten 

wanneer deze producten in een gesloten vitrinekast liggen (Mfruitsap= 4.99, Mhanddoekenset= 

4.38, F(1,173) =3,37, p =.068). Een gesloten vitrinekast lokt dan weer een betere algemene 

indruk uit voor geometrische producten. Er werd geen significant verschil gevonden in 

algemene indruk wanneer beide producttypen in een open vitrinekast liggen (Mfruitsap= 5.39, 

Mhanddoekenset= 4.86, F(1,173) =2.37, p =.126). Binnen de handdoekenset bestaat er een 

algemeen marginaal significant verschil, terwijl een significant verschil is binnen fruitsap 

(F(2,173) =2.81, p =.063 ; F(2,173) =3.78, p =.025). Het verschil in algemene indruk binnen de 

handdoekenset bevindt zich voornamelijk tussen een winkelrek en een gesloten kast (p =.020). 

Consumenten hebben een betere algemene indruk van materiële producten wanneer deze 
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producten op een winkelrek liggen dan in een gesloten kast (Mwinkelrek= 5.15, Mgesloten= 4.38). 

Binnen fruitsap situeert zich het verschil voornamelijk tussen een winkelrek en een open kast (p 

=.007). Consumenten hebben een betere algemene indruk van geometrische producten 

wanneer deze producten in een open kast liggen dan wanneer ze op een winkelrek liggen 

(Mwinkelrek= 4.47, Mopen= 5.39). Wederom zien we dat materiële producten liever worden 

aangeraakt, terwijl dit hier voor fruitsap niet uitmaakt of de consument het product kan 

aanraken.  

 
 

Grafiek 12: interactie-effect algemene indruk 
 

 
Grafiek 13: interactie-effect bereidheid tot betalen 
 

Een laatste interactie-effect werd gevonden voor de bereidheid tot betalen na verwijdering van 

de uitschieters. Deze uitschieters werden gedetecteerd aan de hand van een boxplot. Het 
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interactie-effect is marginaal significant (F(2,170) =2.88, p =.059, grafiek 13). We vinden een 

algemeen significant verschil binnen de handdoekenset (F(2,170) =5.86, p =.003). Het verschil 

in bereidheid tot betalen zit vooral tussen de open en gesloten vitrinekast (p =.001). Mensen zijn 

bereid om meer te betalen voor handdoeken die liggen in een open kast dan handdoeken die 

liggen in een gesloten kast (Mopen= 15.43, Mgesloten= 11.19). Er is geen algemeen significant 

verschil binnen fruitsap (F(2,170) =0.10, p =.905). Mensen zijn dus bereid meer te betalen voor 

handdoeken die ze kunnen aanraken, terwijl voor fruitsap aanraking geen effect heeft op de 

bereidheid tot betalen.  

 

In bijlage 10 (p.LXV) hebben we een correlatietabel opgenomen die de correlaties en de 

significanties ervan weergeeft voor de variabelen kwaliteit tijdens de beoordeling, kwaliteit na de 

beoordeling, de algemene indruk, productattitude en de bereidheid tot betalen. Omdat de 

variabelen kwaliteit tijdens de beoordeling, kwaliteit na de beoordeling, productattitude en de 

algemene indruk significant met elkaar correleren, berekenen we voor deze variabelen een 

gemiddelde en zetten dit uit in grafiek 14. Er wordt een significant interactie-effect gevonden 

voor het algemeen verlangen (F(2,173) =4.78, p =.010, na verwijdering van uitschieters). 

Uitschieters werden opgespoord door middel van een boxplot. Wanneer beide producttypen op 

een winkelrek liggen, vinden we een significant verschil in algemeen verlangen (Mfuitsap= 5.18, 

Mhanddoekenset= 5.94, F(1,173) =7.33, p =.007). Consumenten ervaren een hoger algemeen 

verlangen voor een handdoekenset die op een winkelrek ligt, dan voor een fles fruitsap die op 

een winkelrek ligt. Er is geen significant verschil in algemeen verlangen tussen materiële en 

geometrische producten wanneer deze worden gepresenteerd in een open vitrinekast 

(Mfruitsap= 5.93, Mhanddoekenset= 5.63, F(1,173) =1.08, p =.300). Ook wanneer beide 

producttypen in een gesloten vitrinekast liggen, is er geen significant verschil in algemeen 

verlangen (Mfruitsap= 5,48, Mhanddoekenset= 5.17, F(1,173) =1.25, p =.266). Binnen fruitsap en 

binnen de handdoekenset vinden we een algemeen significant verschil in algemeen verlangen 

(respectievelijk F(2,173) =3.57, p =.030 ; F(2,173) =3.91, p =.022). Dit betekent dat de positie 

van producten toch een invloed heeft op het verlangen van consumenten. Geometrische 

producten worden beter in een open vitrinekast gelegd dan op een winkelrek (p =.009) omdat 

het algemeen verlangen naar dit producttype het grootst is wanneer het product in een open 

vitrinekast ligt (Mwinkelrek= 5.18, Mopen= 5.93). Materiële producten worden daarentegen het 

best gelegd op een winkelrek dan in een gesloten vitrinekast (p =.006) omdat het verlangen 

naar materiële producten dan het grootst is (Mwinkelrek= 5.94, Mgesloten= 5.17). Hieruit blijkt dat 

materiële producten het liefst worden aangeraakt en zo vrij mogelijk liggen, terwijl geometrische 

producten beter worden afgeschermd, maar toch liever niet volledig afgeschermd. Wanneer 
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NFT bij de analyse wordt betrokken, vinden we hier geen significant interactie-effect  (F(2,167) 

=1.91, p =.152). Ook wanneer uniekheid bij de analyse wordt betrokken, vinden we geen 

significant interactie-effect (F(2,167) =1.05, p =.352). 

 

 
Grafiek 14: interactie-effect algemeen verlangen: experiment twee 
 

In tegenstelling tot het eerste experiment, leverde de variabele vertrouwen in de evaluatie geen 

significante interactie-effect op (F(2,176) =0.123, p =.885). Ook de andere variabelen die te 

maken hebben met verlangen, nl. prijs, productprestatie, eerste indruk, afstand en 

aankoopintentie tijdens de beoordeling, leverden geen significante interactie-effecten op. Dit 

wordt samengevat weergegeven in tabel 5.  

 

Op basis van de resultaten kunnen we H3a bevestigen. Een vitrinekast verhoogt het verlangen 

naar geometrische producten maar niet naar materiële producten. We hadden een vermoeden 

dat het verlangen hoger zou zijn wanneer de vitrinekast gesloten is dan wanneer ze open is. De 

resultaten tonen aan dat we H3b mogen verwerpen. Een open, glazen vitrinekast doet het 

verlangen meer verhogen naar een geometrisch product dan dat een gesloten, glazen 

vitrinekast daarin slaagt. H4 aanvaarden we ook gedeeltelijk. Er werd een (marginaal) 

significant interactie-effect gevonden voor NFT bij de kwaliteitsvariabelen. Ons vermoeden dat 

de oorspronkelijke resultaten zouden wijzigen wanneer NFT bij de analyse wordt betrokken, 

wordt dus bevestigd. We moeten hierbij echter toegeven dat verlangen bestaat uit meer dan 

enkel de kwaliteitsvariabelen. H4a aanvaarden we dus. Echter, we hadden verwacht dat 

iemands mate van NFT meer zou doorwegen bij materiële producten dan bij geometrische 

producten. Dit wordt door onze resultaten verworpen. De mate van NFT heeft geen invloed op 
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de positie waar materiële producten het best liggen. Het verlangen voor materiële producten is 

zowel voor mensen met een lage NFT als voor mensen met een hoge NFT het grootst wanneer 

deze producten op een winkelrek liggen. Voor geometrische producten vinden we wel 

afwijkende resultaten wanneer de mate van NFT bij de analyse wordt betrokken. Consumenten 

met een lage NFT ervaren geen significant verschil in verlangen wanneer geometrische 

producten in een open of een gesloten vitrinekast liggen. We vinden ook dat mensen met een 

hoge NFT het liefst geometrische producten aanraken. Voor deze consumenten mogen 

geometrische producten zeker niet in een gesloten kast liggen, maar het maakt hen niet uit of 

het product op een winkelrek of in een open vitrinekast ligt. We verwerpen dus hypothese H4b. 

Tot slot, verwerpen we OV3. Er werd geen interactie-effect gevonden voor de uniekheid. Net als 

in het eerste experiment, hebben we in dit tweede experiment geen significante covariaten 

gevonden. Ook het verschil in beloningssysteem had geen invloed. In bijlage 11 (p.LXVII) zijn 

enkele tabellen opgenomen om dit aan te tonen. 

 

 Prijs Productprestatie Eerste 

indruk 

Afstand Aankoopintentie 

tijdens de 

beoordeling 

F-test F(2,161) 

=0.72 

F(2,161) =1.70 F(2,162) 

=2.21 

F(2,176) =1.96 F(2,161) =1.13 

p-waarde p =.490 p =.186 p =.113 p =.143 p =.326 

Mfruitsap, winkelrek =3.11 =4.19 =5.14 =69.33 =4.88 

Mhanddoekenset, 

winkelrek 

=15.34 =5.10 =5.58 =66.07 =6.55 

Mfruitsap, open =2.93 =4.21 =6.04 =71.00 =5.43 

Mhanddoekenset, 

open 

=17.88 =4.88 =5.67 =82.97 =6.21 

Mfruitsap, gesloten =2.74 =4.15 =5.36 =77.10 =5.14 

Mhanddoekenset, 

gesloten 

=16.53 =4.18 =5.07 =73.44 =6.05 

Tabel 5: resultaten overige variabelen experiment twee 
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6.4 Besluit 

Wanneer beide producttypen op een winkelrek liggen is het verlangen naar het materieel 

product groter dan het verlangen naar het geometrisch product. Uit de resultaten blijkt dat op 

een winkelrek de kwaliteit van het materieel product, de productattitude en de algemene indruk 

hoger worden gepercipieerd dan van het geometrisch product. Het verlangen naar een 

geometrisch product in een open vitrinekast is groter dan het verlangen naar een materieel 

product in een open vitrinekast. De kwaliteit van het geometrisch product wordt als hoger 

ervaren. In een gesloten vitrinekast is de algemene indruk voor het geometrisch product hoger 

dan voor het materieel product. Het verschil in algemene indruk is wel slechts marginaal 

significant. 

 Geometrische producten worden als kwalitatiever beschouwd wanneer ze liggen in een open 

vitrinekast dan wanneer ze liggen in een gesloten vitrinekast of op een winkelrek. Ook hebben 

mensen een betere productattitude en een betere algemene indruk wanneer geometrische 

producten in een open vitrinekast liggen dan wanneer deze producten op een winkelrek liggen. 

Materiële producten worden als kwalitatiever beschouwd wanneer ze liggen op een winkelrek 

dan in een vitrinekast (open en gesloten). Daarenboven is de algemene indruk van materiële 

producten beter op een winkelrek dan dat deze producten in een gesloten vitrinekast liggen. Op 

basis van deze resultaten raden we winkels aan geometrische producten te presenteren in een 

open vitrinekast en materiële producten op een winkelrek. Wanneer enkel een vitrinekast 

beschikbaar is, raden we winkels ten sterkste af om materiële producten in een gesloten 

vitrinekast, want de bereidheid tot betalen is groter voor materiële producten in een open 

vitrinekast. Aanraking van het materieel product blijkt dus belangrijk te zijn. Ook het geometrisch 

product wordt het liefst toch nog eens aangeraakt. NFT heeft in het tweede experiment wel een 

invloed, het leidt tot een (marginaal) significant interactie-effect voor de kwaliteitsvariabelen en 

zorgt voor licht afwijkende resultaten voor geometrische producten. Voor mensen met een lage 

NFT mogen geometrische producten in een gesloten kast liggen, dit heeft geen negatieve 

invloed op het verlangen. Voor mensen met een hoge NFT mogen geometrische producten op 

een winkelschap liggen in plaats van in een open kast. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor 

het verlangen, maar in tegenstelling tot mensen met een lage NFT, worden deze producten 

beter niet in een gesloten kast. Materiële producten worden door zowel mensen met een hoge 

als met een lage NFT het liefst aangeraakt en worden het best gepresenteerd op een winkelrek. 

7.	  Algemeen	  besluit	  
7.1 Conclusie 

Deze studie is gestart met twee tegenstrijdige theorieën tussen aanraking en verlangen. De 

theorie over aanraking stelt dat productevaluaties positiever zijn wanneer mensen producten 
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kunnen aanraken (Grohmann et al, 2007 ; Peck & Childers, 2003b). Volgens deze theorie 

moeten producten binnen handbereik liggen met uitzondering van lage kwaliteitsproducten 

waarvoor aanraking tot een negatievere productbeoordeling kan leiden (Spence & Gallace, 

2011). Peck & Childers (2003b) maken in hun studie ook een onderscheid tussen mensen met 

een hoge nood om producten aan te raken en mensen met een lage NFT. Mensen met een 

lage NFT kunnen gemakkelijker worden gecompenseerd voor de onmogelijkheid om producten 

aan te raken. Foto’s en schriftelijke productbeschrijvingen helpen consumenten bij deze 

compensatie. De theorie over verlangen stelt dat producten best net niet binnen handbereik 

liggen. Zij moeten echter wel in staat zijn om deze barrière te overwinnen. Slechts als dit het 

geval is, ervaren consumenten een verlangen (Belk et al, 2003). In deze studie maken we 

gebruik van de opdeling voorgesteld door McCabe & Nowlis (2003). De auteurs maken een 

onderscheid tussen materiële producten en geometrische producten. Door gebruik te maken 

van deze onderverdeling kunnen we beide theorieën combineren.  

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat materiële producten beter niet worden afgeschermd, terwijl 

geometrische producten er goed bij varen om (deels) afgeschermd te worden. Beide 

experimenten leiden tot de conclusie dat materiële producten de theorie over aanraking volgen. 

Deze producten worden het liefst door consumenten aangeraakt. Wanneer aan consumenten 

de mogelijkheid wordt gegeven om deze producten aan te raken, beïnvloedt dit de 

productevaluatie en zelfs het verlangen positief. Materiële producten worden bij voorkeur 

gelegd op een winkelrek omdat dit de gepercipieerde kwaliteit en de algemene indruk van het 

materieel product ten goede komt. Wanneer enkel een vitrinekast ter beschikking is, worden 

deze producten beter in een open vitrinekast gelegd omdat mensen nog steeds de mogelijkheid 

hebben om het product aan te raken en de bereidheid tot betalen hoger zal zijn dan wanneer de 

vitrinekast gesloten is.  

Anderzijds kunnen we uit het eerste experiment concluderen dat geometrische producten de 

theorie over verlangen volgen. Productbeoordelingen van geometrische producten (en het 

verlangen naar geometrische producten) zijn beter wanneer deze producten afgeschermd 

worden. Deze conclusie wordt deels gecounterd door de resultaten uit experiment twee. Daaruit 

blijkt dat geometrische producten het best worden afgeschermd, maar dat consumenten nog 

steeds de mogelijkheid heeft om dit producttype aan te raken. Uit het tweede experiment is 

gebleken dat geometrische producten in een open vitrinekast leiden tot een hoger verlangen 

(kwaliteit, productattitude en algemene indruk) dan wanneer deze producten volledig worden 

afgeschermd of volledig vrij op een winkelrek staan.  

Enkel in het tweede experiment hebben we voor geometrische producten, voor mensen met 

een verschillende NFT, afwijkingen gevonden in de oorspronkelijke resultaten. Mensen met een 

lage NFT vinden geometrische producten die op een winkelrek liggen minder kwalitatief. Voor 
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hen maakt het niet uit of geometrische producten in een open of een gesloten kast liggen. 

Mensen met een hoge NFT daarentegen vinden geometrische producten kwalitatiever als ze 

niet in een gesloten kast liggen. Voor hen maakt het niet uit of de producten op een winkelrek 

liggen of in een open kast, zolang ze de producten kunnen aanraken. Materiële producten 

worden zowel door mensen met een hoge als met een lage NFT het liefst aangeraakt. Het 

verlangen naar deze producten is het hoogst wanneer ze op een winkelrek liggen.  

Aangezien in de bestaande literatuur nog niet werd beschreven hoe het vertrouwen in de eigen 

productevaluatie varieert tussen al dan niet afgeschermde materiële en geometrische producten 

hebben we dit in beide experimenten getest. Enkel in het eerste experiment vinden we een 

significant verschil in vertrouwen in de evaluatie. Mensen hebben meer vertrouwen in hun 

productbeoordelingen van materiële goederen wanneer de materiële producten niet worden 

afgeschermd. Voor geometrische producten is het vertrouwen onaangetast wanneer het wordt 

afgeschermd in vergelijking met wanneer het geometrisch product niet wordt afgeschermd. 

Wanneer beide producten, dus zowel het materiële als geometrische, worden afgeschermd, 

heeft de consument het meeste vertrouwen in de productbeoordeling van het geometrisch 

product.  

 
 

Figuur 5: samenvatting conclusies  
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7.2 Beperkingen en aanbevelingen 

Net als elk onderzoek, heeft ook dit onderzoek beperkingen. In deze paragraaf worden de 

beperkingen van de studie opgesomd en hieruit worden aanbevelingen geformuleerd. De 

aanbevelingen kunnen worden gebruikt in verder onderzoek om het inzicht in het 

consumentengedrag nog te verbeteren.  

 

De respondenten vormen een eerste beperking. Eerst en vooral is het aantal verzamelde 

respondenten aan de lage kant. Dit is voornamelijk het geval in het tweede experiment. In feite 

is er een minimum van 30 respondenten nodig per conditie. In het tweede experiment wordt 

deze drempel nipt gehaald, behalve voor de conditie (handdoek x open vitrinekast), waarvoor 

slechts 29 respondenten werden gevonden. Dit lage cijfer is te wijten aan het verwijderen van 

respondenten die de vragenlijsten niet goed hebben ingevuld of de instructies niet goed hebben 

gevolgd. Niet enkel het aantal respondenten is een werkpunt voor volgend onderzoek, maar 

ook de diversiteit onder de respondenten kan beter. Het grootste deel van de respondenten zijn 

studenten. Uiteraard hebben deze respondenten minder ervaring in het beoordelen van 

producten. In de toekomst raden we aan om te werken met verschillende leeftijdscategorieën.  

 

Een tweede beperking van deze studie is het gebruik van het consumentenlabo. Door gebruik 

te maken van een stolp bootsten we een productdisplay na. Verder werd een winkelschap 

nagebootst. Tijdens het schrijven van dit onderzoek werd ons de mogelijkheid aangeboden om 

een tweede experiment uit te voeren in een Decathlon winkel (Roeselare). Er werd bewust 

gekozen om het tweede experiment ook uit te voeren onder gecontroleerde omstandigheden. 

Het grote nadeel is dat de consument weet dat hij of zij gemanipuleerd wordt. Verder onderzoek 

zou kunnen gevoerd worden in een echte winkel. Een andere reden waarom verder onderzoek 

best uitgevoerd wordt in een echte winkel is dat er andere, gelijkaardige producten aanwezig 

zijn waardoor de consument een duidelijk referentiepunt heeft om het product te evalueren.  

 

In het tweede experiment werd gebruik gemaakt van zeepjes die bij de handdoeken lagen en 

een appel die bij de fles appelsap lag. Deze kleine attributen werden bij de producten gelegd 

om de vitrinekast en het winkelrek op te vullen. In het eerste experiment werden deze attributen 

niet gebruikt. Dit kan eventueel de resultaten beïnvloeden van experiment twee. Indien echter 

gebruik zou gemaakt worden van een echte winkel, is dit probleem ook opgelost.   

Verder onderzoek kan eventueel gevoerd worden met luxeproducten. Aangezien 

productdisplays het verlangen verhogen en de waarde van producten verhogen (Pocheptsova 

et al., 2010) kan het zijn dat het voordeliger is dat elk luxeproduct wordt afgeschermd, ongeacht 

of het luxeproduct geometrisch of materieel is. Verder kan men, zoals aangehaald door Peck & 



 55 

Childers (2003b), onderzoeken wat het effect is van schriftelijke beschrijvingen op het verlangen 

van mensen. Zo kan het zijn dat beschrijvingen van productkenmerken mensen met een lage 

NFT kunnen compenseren voor de onmogelijkheid om producten aan te raken, waardoor deze 

soort mensen een even hoog verlangen hebben voor afgeschermde materiële producten als het 

verlangen van mensen met een hoge NFT.  

 

In de literatuurstudie werd er uitgebreid ingegaan op het concept zelfcontrole. Zelfcontrole 

bestaat uit verschillende schalen (Piquero & Rosay, 1998). Eén van de schalen om zelfcontrole 

te meten is impulsiviteit. We gebruikten enkel impulsiviteit in deze studie omdat aanraking, net 

als verlangen, impulsiviteit uitlokt (Baumeister, 2002 ; Peck & Childers, 2006). Om zelfcontrole 

correct te meten zou men alle verschillende schalen van zelfcontrole moeten onderzoeken. Dit 

is een beperking die in verder onderzoek opgelost kan worden. 

 

 

7.3 Laatste woord 

Zoals Citrin et al. (2003) in hun studie aangeven is een tekortkoming van het online winkelen 

dat mensen de producten niet kunnen aanraken. McCabe & Nowlis (2003) stelden dat materiële 

producten het liefst in een winkelomgeving worden gekocht, terwijl er voor geometrische 

producten geen verschil in voorkeur bestond tussen een winkelomgeving of online winkelen. De 

auteurs stelden dat materiële producten het liefst worden aangeraakt, terwijl voor geometrische 

producten een visuele inspectie volstond. Ook wij leunen met onze resultaten aan bij de 

conclusies van McCabe & Nowlis. Materiële producten lokken het meeste verlangen uit 

wanneer consumenten deze producten kunnen aanraken. Geometrische producten 

daarentegen hoeven niet per se door de consument aangeraakt te worden en kunnen dus 

gemakkelijker verkocht worden in een online winkel. Echter, op basis van het tweede 

experiment, kunnen we concluderen dat de consument nog altijd liever producten koopt na 

aanraking. Deze conclusie geldt uitgesproken voor mensen met een hoge NFT. Mensen met 

een lage NFT hoeven geometrische producten niet aan te raken.  

 
Niet tegenstaande er beperkingen aan ons onderzoek zijn, hebben we getracht deze 

beperkingen zoveel mogelijk te limiteren. Door bijvoorbeeld in de tweede studie gebruik te 

maken van een winkelrek en een vitrinekast en deze op te vullen met een zeepje of een appel, 

hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk een winkelsetting na te bootsen. Verder hebben we 

door twee verschillende incentives te geven om deel te nemen aan het tweede onderzoek, 

geprobeerd zoveel mogelijk respondenten te vinden.  

 



 V 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 
In volgende overzichtstabellen geven we het belangrijkste onderscheid weer tussen andere 

belangrijke experimenten die in de literatuur terug te vinden zijn, waarop dit onderzoek is 

gebaseerd, én deze studie. 

 
Experimenten uit Grohmann et al. (2007)  

Studie 1  Gelijkenis(sen) Verschil(len) 

model - 3(aanraking, geen 

aanraking, foto van 

product op internet) x 

3 verschillende 

producten 

 - aanraking of geen 
aanraking of internet : 
via instructies op een 
kaartje.  

Onafhankelijke 

variabelen 

- aanraking, geen 

aanraking, foto van 

product op internet 

  

Afhankelijke 

variabelen 

productevaluatie Productevaluatie  

Tabel 6: experiment uit Grohmann et al. (2007): studie 1 
 

 
Studie 2  Gelijkenis(sen) Verschil(len) 

model - 2 (aanraking vs. 

geen aanraking) x 2 

(lage kwaliteit vs. 

hoge kwaliteit) x 2 

producten (washand, 

kussensloop) 

  - aanraking of geen 
aanraking: via 
instructies op een 
kaartje.  
- kwaliteit is hier een 
onafhankelijke 
variabele, in ons 
experiment is de 
kwaliteitsperceptie een 
afhankelijke variabele 

Onafhankelijke 

variabelen 

- aanraking vs. geen 

aanraking 

-lage vs. hoge 

kwaliteit 

Aanraking vs. geen 
aanraking 

lage vs. hoge kwaliteit 

Afhankelijke 

variabelen 

- productevaluatie 

- vertrouwen 

- Productevaluatie 

- vertrouwen 

- Waargenomen 

nauwkeurigheid 
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- waargenomen 
nauwkeurigheid 
- plezier en 
opwinding 

- plezier en opwinding 

(medieert niet in hun 

studie, dus wij nemen 

dit niet op) 

Tabel 7: experiment uit Grohmann et al. (2007): studie 2 
 
Studie 3  Gelijkenis(sen) Verschil(len) 

model - 2 (aanraking vs. 

geen aanraking) x 2 

(lage kwaliteit vs. 

hoge kwaliteit) x 2 

(lage NFT vs. hoge 

NFT) x 1 product 

(washand) 

  - aanraking of geen 
aanraking: via 
instructies op een 
kaartje.  
- kwaliteit is hier een 
onafhankelijke 
variabele, in ons 
experiment is de 
kwaliteitsperceptie een 
afhankelijke variabele 

Onafhankelijke 

variabelen 

- aanraking vs. geen 

aanraking 

- lage kwaliteit vs. 

hoge kwaliteit 

-NFT 

-Aanraking vs. geen 
aanraking 
-NFT 

lage kwaliteit vs. hoge 

kwaliteit 

Afhankelijke 

variabelen 

- productevaluatie 

- vertrouwen 
- waargenomen 
nauwkeurigheid 
- plezier en 
opwinding 

- Productevaluatie 

- vertrouwen 

- Waargenomen 

nauwkeurigheid 

- plezier en opwinding 

 
Tabel 8: experiment uit Grohmann et al. (2007): studie 3 

 
Uit bovenstaande experimenten blijkt dat plezier en opwinding niet medieert als afhankelijke 

variabelen. Wij veronderstellen dat deze variabele in ons experiment ook geen significant effect 

zou opleveren. Dit is de reden waarom we plezier en opwinding niet opnemen als afhankelijke 

variabele.  

 

 

 

 

 



 X 

Experiment uit McCabe & Nowlis (2003)  

Studie 1  Gelijkenis(sen) Verschil(len) 

model - 3(foto met lijst van 

attributen, enkel 

attributen, product 

met lijst van 

attributen) x 2 

(geometrisch vs. 

materieel product) 

 Enkel actuele 
producten aanwezig 
zonder attributenlijst.  

Onafhankelijke 

variabelen 

- foto met lijst van 

attributen, enkel 

attributen, product 

met lijst van attributen 

- geometrisch vs. 

materieel product 

Geometrisch vs. 
materieel product 

foto met lijst van 

attributen, enkel 

attributen, product met 

lijst van attributen 

Afhankelijke 

variabelen 

- Aanraking 

- aankoopintentie 

dankzij aanraking 

- aankoopintentie als 

onderdeel van 

verlangen 

-Aanraking 

 

Tabel 9: experiment uit McCabe & Nowlis (2003): studie 1 
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Bijlage 2: vragenlijst fruitsap experiment één.  
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Bijlage 3: vragenlijst handdoek experiment één. 
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Bijlage 4: vragenlijst fruitsap experiment twee 
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Bijlage 5: vragenlijst handdoek experiment twee  
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Bijlage 6: fruitsap en handdoek: een duidelijk beeld 
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Bijlage 7: resultaten kwaliteit na beoordeling (experiment twee) 
 
Er wordt ook een significant interactie-effect, na het verwijderen van de uitschieters, gevonden 

voor de kwaliteit variabele na het beoordelen van het product (F(2,172)= 3.20, p =.043, grafiek 

15). Uitschieters werden via een boxplot opgezocht. De resultaten tonen aan dat er een 

marginaal significant verschil in kwaliteit bestaat tussen geometrische en materiële producten 

wanneer deze producten op een winkelrek liggen (Mfruitsap= 6.07, Mhanddoekenset= 6.77, 

F(1,172) =3.47, p =.064). Er is geen significant verschil in kwaliteit tussen beide producttypen 

wanneer deze producten in een open en een gesloten vitrinekast staan (respectievelijk 

Mfruitsap= 6.73, Mhanddoekenset= 6.30, F(1,172) =1.28, p =.259 ; Mfruitsap= 6.27, Mhanddoekenset= 

5.77, F(1,172) =1.75, p =.188). Ook hier worden materiële producten als kwalitatiever 

beschouwd dan geometrische producten wanneer ze op een winkelrek liggen. Er is een 

algemeen significant verschil binnen de handdoekenset, maar niet binnen fruitsap 

(respectievelijk F(2,172) =3.55, p =.031 ; F(2,172) =1.66, p =.193). Het verschil in kwaliteit voor 

handdoeken bevindt zich voornamelijk tussen een winkelrek en een gesloten kast (p =.008). 

Consumenten vinden de kwaliteit van materiële producten hoger wanneer ze op een winkelrek 

liggen dan wanneer de materiële producten in een gesloten vitrinekast liggen (Mwinkelrek= 6.77, 

Mgesloten= 5.77).  

 
Grafiek 15: interactie-effect kwaliteit na de beoordeling 
 
Voor de kwaliteitsschaal gemeten na de productbeoordeling wordt een marginaal significant 

interactie-effect gevonden nadat NFT bij de analyse werd betrokken (F(2,166) =2.66, p =.073, 

grafiek 16 en 17). Wanneer producten op een winkelrek liggen, vinden we een significant 

verschil in kwaliteit voor mensen met een lage NFT afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 
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5.74, Mhanddoekenset= 7.33, F(1,166) =7.66, p =.006). Dezelfde conclusie kan worden getrokken 

als bij de eerste kwaliteitsschaal, mensen met een lage NFT vinden materiële producten 

kwalitatiever als ze op een winkelrek liggen dan geometrische producten op een winkelrek. Er is 

geen significant verschil in kwaliteit voor mensen met een lage NFT wanneer producten in een 

open en een gesloten vitrinekast liggen (respectievelijk Mfruitsap= 6.18, Mhanddoekenset= 6.47, 

F(1,166) =0.25, p =.615 ; Mfruitsap= 6.59, Mhanddoekenset= 6.08, F(1,166) =1.06, p =.304). Voor 

mensen met een lage NFT bestaan er binnen handdoeken en binnen fruitsap geen algemene 

significante verschillen (respectievelijk F(2,166) =2.10, p =.126 ; F(2,166) =1.83, p =.164). 

 
 

Grafiek 16: interactie-effect kwaliteit na de beoordeling: lage NFT 
 
Wanneer producten op een winkelrek liggen, vinden we geen significant verschil in kwaliteit 

voor mensen met een hoge NFT afhankelijk van het producttype (Mfruitsap= 6.64, 

Mhanddoekenset= 6.52, F(1,166) =0.05, p =.832). Wel is er een marginaal significant verschil in 

kwaliteit voor mensen met een hoge NFT wanneer producten in een open vitrinekast liggen 

(Mfruitsap= 7.05, Mhanddoekenset= 6.08, F(1,166) =3.40, p =.067). Mensen met een hoge NFT 

vinden geometrische producten die in een open vitrinekast liggen kwaliteitsvoller dan materiële 

producten in een open vitrinekast. Er is geen significant verschil in kwaliteit tussen beide 

producttypen voor consumenten die een hoge nood hebben om producten aan te raken  

wanneer producten in een gesloten vitrinekast liggen (Mfruitsap= 5.38, Mhanddoekenset= 5.56, 

F(1,166) =0.09, p =.766). Voor mensen met een hoge NFT bestaat een algemeen significant 

verschil binnen fruitsap, maar niet binnen de handdoekenset (respectievelijk F(2,166) =3.91, p 

=.022 ; F(2,166) =2.24, p =.110). Het verschil in kwaliteit zit voornamelijk tussen de open en 
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gesloten vitrinekast (p =.006) en tussen het winkelrek en de gesloten vitrinekast (p =.059). 

Geometrische producten worden als kwalitatiever beschouwd wanneer ze in een open 

vitrinekast of op een winkelrek liggen dan wanneer ze in een gesloten vitrinekast liggen 

(Mwinkelrek =6.64, Mopen =7.05, Mgesloten =5.38).  

 
 
Grafiek 17: interactie-effect kwaliteit na de beoordeling: hoge NFT 
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Bijlage 8: correlatietabel variabelen experiment één + algemeen verlangen 
 
 

 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,435a 3 3,145 4,896 ,003 

Intercept 5219,163 1 5219,163 8125,253 ,000 

producttype ,860 1 ,860 1,339 ,249 

stolp ,109 1 ,109 ,170 ,681 

producttype * stolp 8,207 1 8,207 12,777 ,000 

Error 96,993 151 ,642   
Total 5329,316 155    
Corrected Total 106,429 154    
a. R Squared = ,089 (Adjusted R Squared = ,071) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 LX 

 
Estimates 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

0 = fruitsap ; 1 = 

handdoeken 

0 = geen stolp ; 1 = met 

stolp Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

fruitsap geen stolp 5,478 ,125 5,231 5,726 

met stolp 5,992 ,134 5,728 6,256 

handdoeken geen stolp 6,088 ,127 5,838 6,339 

met stolp 5,681 ,130 5,424 5,938 

 
 

Univariate Tests 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

0 = geen stolp ; 1 = met stolp Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

geen stolp Contrast 7,533 1 7,533 11,727 ,001 

Error 96,993 151 ,642   
met stolp Contrast 1,795 1 1,795 2,795 ,097 

Error 96,993 151 ,642   

Each F tests the simple effects of 0 = fruitsap ; 1 = handdoeken within each level combination of the other effects 

shown. These tests are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal 

means. 

 
 

Univariate Tests 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

0 = fruitsap ; 1 = 

handdoeken Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fruitsap Contrast 5,063 1 5,063 7,882 ,006 

Error 96,993 151 ,642   
handdoeken Contrast 3,239 1 3,239 5,042 ,026 

Error 96,993 151 ,642   

Each F tests the simple effects of 0 = geen stolp ; 1 = met stolp within each level combination of the 

other effects shown. These tests are based on the linearly independent pairwise comparisons among 

the estimated marginal means. 
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Bijlage 9: enkele belangrijke tabellen ter illustratie 
 
Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met NFT 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_tijdens_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,182a 7 1,312 1,205 ,303 

Intercept 4100,909 1 4100,909 3767,949 ,000 

stolp ,437 1 ,437 ,402 ,527 

producttype ,014 1 ,014 ,013 ,910 

NFT ,048 1 ,048 ,044 ,834 

stolp * producttype 6,849 1 6,849 6,293 ,013 

stolp * NFT ,000 1 ,000 ,000 ,985 

producttype * NFT 1,643 1 1,643 1,510 ,221 

stolp * producttype * NFT ,009 1 ,009 ,008 ,929 

Error 167,608 154 1,088   
Total 4368,000 162    
Corrected Total 176,790 161    

a. R Squared = ,052 (Adjusted R Squared = ,009) 

 

Kwaliteit na de beoordeling: analyse met NFT 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_na_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 14,756a 7 2,108 1,170 ,323 

Intercept 6789,853 1 6789,853 3770,113 ,000 

stolp 1,487 1 1,487 ,826 ,365 

producttype ,681 1 ,681 ,378 ,539 

NFT ,240 1 ,240 ,133 ,715 

stolp * producttype 11,113 1 11,113 6,170 ,014 

stolp * NFT ,072 1 ,072 ,040 ,841 

producttype * NFT ,215 1 ,215 ,120 ,730 

stolp * producttype * NFT ,376 1 ,376 ,209 ,648 

Error 277,349 154 1,801   
Total 7241,000 162    
Corrected Total 292,105 161    
a. R Squared = ,051 (Adjusted R Squared = ,007) 
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Eerste indruk: analyse met NFT 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:eerste_indruk 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 11,454a 7 1,636 1,284 ,261 

Intercept 4843,029 1 4843,029 3801,670 ,000 

stolp ,090 1 ,090 ,071 ,791 

producttype ,516 1 ,516 ,405 ,525 

NFT 1,950 1 1,950 1,531 ,218 

stolp * producttype 6,634 1 6,634 5,208 ,024 

stolp * NFT ,085 1 ,085 ,067 ,797 

producttype * NFT ,043 1 ,043 ,034 ,854 

stolp * producttype * NFT ,793 1 ,793 ,623 ,431 

Error 196,184 154 1,274   
Total 5174,360 162    
Corrected Total 207,638 161    
a. R Squared = ,055 (Adjusted R Squared = ,012) 

 

 
Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met impulsiviteit 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_tijdens_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,641a 7 1,377 1,269 ,269 

Intercept 4065,353 1 4065,353 3745,548 ,000 

stolp ,193 1 ,193 ,178 ,674 

producttype ,051 1 ,051 ,047 ,828 

hoog_laag_impulsiviteit ,259 1 ,259 ,239 ,626 

stolp * producttype 6,727 1 6,727 6,198 ,014 

stolp * 

hoog_laag_impulsiviteit 

1,297 1 1,297 1,195 ,276 

producttype * 

hoog_laag_impulsiviteit 

,334 1 ,334 ,308 ,580 

stolp * producttype * 

hoog_laag_impulsiviteit 

,236 1 ,236 ,218 ,642 

Error 167,149 154 1,085   
Total 4368,000 162    
Corrected Total 176,790 161    
a. R Squared = ,055 (Adjusted R Squared = ,012) 
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Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met uniekheid 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_tijdens_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 8,366a 7 1,195 1,093 ,371 

Intercept 4011,321 1 4011,321 3667,784 ,000 

stolp ,104 1 ,104 ,095 ,758 

producttype ,043 1 ,043 ,039 ,844 

hoog_laag_uniek ,555 1 ,555 ,508 ,477 

stolp * producttype 7,602 1 7,602 6,951 ,009 

stolp * hoog_laag_uniek ,021 1 ,021 ,019 ,890 

producttype * 

hoog_laag_uniek 

,186 1 ,186 ,170 ,681 

stolp * producttype * 

hoog_laag_uniek 

,133 1 ,133 ,122 ,728 

Error 168,424 154 1,094   
Total 4368,000 162    
Corrected Total 176,790 161    
a. R Squared = ,047 (Adjusted R Squared = ,004) 

 

 
Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met covariaat dorstgraad 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_tijdens_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,297a 2 1,649 1,185 ,311 

Intercept 273,757 1 273,757 196,746 ,000 

dorstgraad ,838 1 ,838 ,602 ,440 

stolp 2,660 1 2,660 1,912 ,171 

producttype ,000 0 . . . 

stolp * producttype ,000 0 . . . 

Error 109,922 79 1,391   
Total 2244,000 82    
Corrected Total 113,220 81    
a. R Squared = ,029 (Adjusted R Squared = ,005) 
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Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met covariaat frustratie 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_tijdens_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,205a 2 2,603 2,487 ,090 

Intercept 410,387 1 410,387 392,083 ,000 

frustratie 1,155 1 1,155 1,104 ,297 

stolp ,000 0 . . . 

producttype 5,196 1 5,196 4,965 ,029 

stolp * producttype ,000 0 . . . 

Error 80,595 77 1,047   
Total 2126,000 80    
Corrected Total 85,800 79    

a. R Squared = ,061 (Adjusted R Squared = ,036) 
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Bijlage 10: correlatietabel variabelen experiment twee + algemeen 
verlangen 
 
 
 

 
 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 17,821a 5 3,564 3,008 ,012 

Intercept 5521,818 1 5521,818 4660,447 ,000 

schap_kast 6,164 2 3,082 2,601 ,077 

producttype ,115 1 ,115 ,097 ,756 

schap_kast * producttype 11,320 2 5,660 4,777 ,010 

Error 204,975 173 1,185   
Total 5743,819 179    
Corrected Total 222,796 178    
a. R Squared = ,080 (Adjusted R Squared = ,053) 
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Estimates 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

schap_kast producttype Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

schap fruitsap 5,183 ,199 4,791 5,576 

handdoeken 5,944 ,199 5,552 6,337 

open kast fruitsap 5,930 ,199 5,537 6,322 

handdoeken 5,632 ,206 5,226 6,038 

gesloten kast fruitsap 5,481 ,199 5,089 5,873 

handdoeken 5,170 ,195 4,784 5,556 

 

 
 

Univariate Tests 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

producttype Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

fruitsap Contrast 8,465 2 4,233 3,572 ,030 

Error 204,975 173 1,185   
handdoeken Contrast 9,265 2 4,633 3,910 ,022 

Error 204,975 173 1,185   
Each F tests the simple effects of schap_kast within each level combination of the other effects 

shown. These tests are based on the linearly independent pairwise comparisons among the 

estimated marginal means. 

 
 
 

Univariate Tests 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

schap_kast Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

schap Contrast 8,686 1 8,686 7,331 ,007 

Error 204,975 173 1,185   
open kast Contrast 1,283 1 1,283 1,083 ,300 

Error 204,975 173 1,185   
gesloten kast Contrast 1,476 1 1,476 1,246 ,266 

Error 204,975 173 1,185   

Each F tests the simple effects of producttype within each level combination of the other effects 

shown. These tests are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated 

marginal means. 
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Bijlage 11: enkele belangrijke tabellen ter illustratie 
 
Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met uniekheid 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kwaliteit_tijdens_de_beoordeling 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 20,874a 11 1,898 1,431 ,163 

Intercept 4279,749 1 4279,749 3226,969 ,000 

schap_kast 3,819 2 1,910 1,440 ,240 

producttype ,088 1 ,088 ,066 ,797 

hoog_laag_uniek ,124 1 ,124 ,094 ,760 

schap_kast * producttype 12,962 2 6,481 4,887 ,009 

schap_kast * 

hoog_laag_uniek 

,831 2 ,415 ,313 ,732 

producttype * 

hoog_laag_uniek 

,057 1 ,057 ,043 ,836 

schap_kast * producttype * 

hoog_laag_uniek 

2,177 2 1,088 ,821 ,442 

Error 225,461 170 1,326   
Total 4687,000 182    
Corrected Total 246,335 181    

a. R Squared = ,085 (Adjusted R Squared = ,026) 

 

 
Kwaliteit tijdens de beoordeling: analyse met covariaat frustratie  
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:algemeen_verlangen 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,778a 5 ,956 ,511 ,767 

Intercept 163,280 1 163,280 87,363 ,000 

frustratie ,131 1 ,131 ,070 ,792 

schap_kast ,718 2 ,359 ,192 ,826 

producttype ,524 1 ,524 ,280 ,598 

schap_kast * producttype 2,272 1 2,272 1,216 ,275 

Error 112,140 60 1,869   
Total 1880,818 66    
Corrected Total 116,917 65    

a. R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = -,039) 
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