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INLEIDING 

Als marketeer is het belangrijk steeds de consumenten te blijven aantrekken. Dit kan op 

verschillende manieren, waaronder het product aantrekkelijker maken. Deze masterproef handelt 

over de uiterlijke kenmerken van het product, een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer in de 

belangstelling stond. Ondanks de vele aandacht die reeds aan het onderwerp geschonken is, blijven 

er nog enkele elementen onbesproken. Hierdoor is het nog steeds een interessant thema om rond te 

werken, wat de keuze voor dit onderwerp in de hand heeft gewerkt.  

Reeds in 1972 kwamen Dion, Berscheid en Walster tot de conclusie dat aan mooie mensen betere 

karaktereigenschappen werden gegeven. Fysisch aantrekkelijke eigenschappen werden gelinkt aan 

positieve persoonlijke kenmerken. De resultaten van hun onderzoek konden worden samengevat in 

één zin: “What is beautiful is good” (Dion et al., 1972, p.285). Als gevolg van dit onderzoek werd de 

interesse voor het onderwerp groter en werd steeds meer onderzoek gedaan naar schoonheid. 

Steeds kwam men echter tot dezelfde conclusie. Schoonheid zorgt voor hogere verwachtingen en 

men linkt schoonheid aan positieve eigenschappen (Clifford & Walster, 1973; Eagjy, Ashmore, 

Makhijani, & Longo, 1991). 

De vraag die nu gesteld kan worden is of deze beauty-is-good heuristiek die werd gevonden voor 

mensen ook kan veralgemeend worden naar fysische producten. Uit verschillende onderzoeken 

bleek reeds dat mensen zich sterk laten leiden door de uiterlijke kenmerken van producten. Waarom 

mensen dit doen is echter minder duidelijk. Als de beauty-is-good heuristiek kan veralgemeend 

worden naar producten zou dit een reden kunnen zijn. We gaan ons hierbij voornamelijk toespitsen 

op het al dan niet bestaan van een heuristiek die de relatie tussen de schoonheid en de verwachte 

kwaliteit van een product omvat. Een heuristiek is een manier waarop iemand zich laat leiden door 

een bepaalde karaktereigenschap van een product om een oordeel te vellen over dit product 

(Cialdini, 2007). Een gekende heuristiek is deze waarbij de prijs wordt gebruikt als een signaal voor 

kwaliteit (Rao & Monroe, 1989). Consumenten denken vaak dat een hogere prijs een teken is van een 

betere kwaliteit. Wij gaan na of men dit ook zal denken bij een mooier product. De algemene vraag 

die gesteld wordt luidt als volgt: ‘Is een mooier product beter op vlak van kwaliteit volgens de 

consument?’. 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen werd in deze masterproef een opsplitsing gemaakt in 

drie delen. Eerst is er een theoretisch luik waarin bestaande literatuur aan bod komt. Dit eerste deel 

bevat vier hoofdstukken waarin we telkens relevante informatie in verband met onze 
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onderzoeksvraag bespreken. In het eerste en tevens kortste hoofdstuk van deze masterproef wordt 

uitgelegd wat een heuristiek is en op welke manier consumenten dit kunnen gebruiken. Daarna 

worden twee hoofdstukken besteed aan de specifieke beauty-is-good heuristiek. We zullen het 

namelijk hebben over product design en verwachte kwaliteit. Binnen het hoofdstuk van product 

design wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de elementen die een effect kunnen hebben op 

schoonheid, alsook op de manier waarop consumenten hierop reageren. Daarnaast wordt ook een 

duidelijke definitie gegeven van product design en wordt het belang dat schoonheid en design 

kunnen hebben geïllustreerd. Het derde hoofdstuk omvat de verwachtingen die consumenten 

kunnen hebben van kwaliteit. Ook hier beginnen we met een definitie van kwaliteit waarna we 

duidelijk het onderscheid maken tussen verwachte en objectief waargenomen kwaliteit. Als laatste 

deel van dit hoofdstuk komen we ook hier terug op het belang dat (verwachte) kwaliteit heeft in het 

keuzeproces van een consument. Het laatste hoofdstuk van het eerste deel gaat over persoonlijke 

kenmerken van consumenten. De persoonlijkheid kan namelijk in sterke mate een invloed hebben op 

de manier waarop men omgaat met schoonheid en hoeveel belang men hieraan hecht. In dit vierde 

hoofdstuk gaat het voornamelijk over de Zelf-Determinatie Theorie, die handelt over intrinsieke en 

extrinsieke motivatie en de doelen die hieraan gelinkt zijn (Deci & Ryan, 1985). Dit wordt besproken 

omdat we in het onderzoek een verschil zullen verwachten in de mate dat de beauty-is-good 

heuristiek wordt toegepast tussen consumenten die zich laten leiden door intrinsieke doelen en 

consumenten die zich laten leiden door extrinsieke doelen.   

Het tweede deel van deze masterproef omvat het empirische luik waarin het onderzoek gekaderd 

wordt. Eerst wordt een hoofdstuk gewijd aan het opstellen van de hypothesen. Dit gebeurt op basis 

van de literatuur die in het eerste deel werd omschreven. In het zesde hoofdstuk, het tweede van dit 

tweede deel, wordt dan overgegaan tot het onderzoek. Hierin wordt een duidelijke omschrijving 

gegeven van het experiment. De inhoud van de vragenlijst en de manier waarop het experiment 

werd georganiseerd worden hier besproken. Daarna worden de hypothesen getoetst aan de 

resultaten van het onderzoek en kunnen we enkele conclusies trekken over het aanvaarden of 

verwerpen van de opgestelde hypothesen. Het derde en laatste deel bevat een algemeen besluit. 

Er kwamen ook enkele beperkingen naar boven bij het onderzoek. De vragenlijst werd online 

ingevuld, wat ervoor kan zorgen dat de respondenten niet altijd volledig eerlijk zijn. Dit werd deels 

tegengewerkt doordat de enquête anoniem was, maar de kans blijft bestaan dat men niet volledig 

eerlijk is en op bepaalde vragen het sociaal meest aanvaardbare antwoord geeft. Er werd ook steeds 

gevraagd naar de mening van de respondenten, maar als men echt een keuze zou moeten maken, 

zoals in een aankoopsituatie, kan het zijn dat men een andere keuze maakt. Nog een beperking is de 

grote concentratie van jongeren in de steekproef.   
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DEEL 1: OVERZICHT VAN DE LITERATUUR 

In het eerste deel van deze masterproef wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur 

over de besproken onderwerpen. Deze literatuurstudie wordt opgesplitst in vier hoofstukken. 

Aangezien we op zoek gaan naar een beauty-is-good heuristiek bespreken we eerst wat een 

heuristiek juist is. Daarna worden de onderwerpen product design en schoonheid besproken. Het 

derde hoofdstuk behandelt het thema kwaliteit, waarbij het voornamelijk gaat over de verwachte 

kwaliteit van producten. Het vierde en laatste hoofdstuk van de literatuurstudie zal gaan over de 

persoonlijke verschillen tussen de consumenten op vlak van hoe men reageert op schoonheid. Hierbij 

wordt voornamelijk de nadruk gelegd op verschillen tussen intrinsieke en extrinsieke doelen en dit 

op basis van de Zelf-Determinatie Theorie. 

HOOFDSTUK 1: HEURISTIEK 

In dit korte eerste hoofdstuk wordt het onderwerp heuristiek behandeld. Om te beginnen worden 

het concept en het gebruik van heuristieken verduidelijkt. Er wordt uitgelegd wat een heuristiek is en 

op welke manier consumenten dit kunnen gebruiken bij het beoordelen van producten en in hun 

productkeuze. Omdat er ook enkele minpunten zijn als heuristieken worden gebruikt, wordt ook het 

gevaar waarmee consumenten geconfronteerd worden als ze heuristieken gebruiken kort 

aangehaald in dit hoofdstuk. 

1.1 DEFINITIE VAN HEURISTIEK 

Om te beginnen wordt uitgelegd wat een heuristiek is. Eenvoudig gezegd is het een manier waarop 

men de beoordeling over producten gemakkelijker kan maken (Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982). 

Consumenten zullen door gebruik te maken van een heuristiek een product beoordelen aan de hand 

van één bepaald kenmerk zonder andere kenmerken te bekijken (Cialdini, 2007). Op basis van dit 

eerste kenmerk zullen ze andere eigenschappen van het product beoordelen die er in principe los 

van staan. Ze zien het ene goede of slechte kenmerk als een signaal om te bepalen hoe goed of hoe 

slecht de andere kenmerken van het product zijn of hoe goed of hoe slecht het product in het 

algemeen is. De consumenten zullen dus in plaats van alle kenmerken van een product te bekijken 

alvorens het product te beoordelen, dit oordeel laten afhangen van één enkele eigenschap.  
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Bij het gebruik van een heuristiek gaan consumenten het product dus beoordelen aan de hand van 

een associatie die gemaakt wordt tussen bepaalde productkenmerken. Een heuristiek wordt gezien 

als een kortere weg voor het maken van een beslissing of voor het beoordelen van producten 

(Kahneman et al., 1982). Er wordt met andere woorden gezocht naar een snelle en eenvoudige 

oplossing voor het beoordelingsproces en heuristieken kunnen deze oplossing bieden (Zanakis & 

Evans, 1981).  

1.2 GEBRUIK VAN HEURISTIEKEN 

Zoals we ook hierboven reeds hebben vermeld, worden heuristieken voornamelijk gebruikt om het 

proces waarbij producten worden beoordeeld te vereenvoudigen (Kahneman et al., 1982). Uit het 

onderzoek van Kahneman et al. (1982) blijkt dat het voor de consumenten in veel gevallen niet 

mogelijk is om alle bestaande informatie over een product te verkrijgen. Anderzijds hebben de 

consumenten ook niet altijd de mogelijkheden of de capaciteiten om de verkregen informatie op een 

zorgvuldige manier te evalueren. Als er te weinig informatie aanwezig is om een goed oordeel te 

vellen over een product zal de consument zich wel moeten laten leiden door een heuristiek. Men zal 

dan op basis van één of slechts enkele kenmerken een oordeel moeten vellen over het product. In 

het tegenovergestelde geval, als alle mogelijke informatie gegeven is, worden het beoordelings- en 

beslissingsproces zo complex dat de consumenten uiteindelijk geen beslissing kunnen nemen 

(DelVecchio, 2001). Als er veel informatie gegeven is, zullen de consumenten ook proberen deze 

informatie te gebruiken, ook wanneer deze informatie niet relevant is (Jacoby, Olsen & Haddock, 

1971). Om de complexiteit te reduceren kan men op dat moment gebruik maken van een heuristiek. 

Ook afleiding en tijdsdruk kunnen een rol spelen in het beoordelingsproces (Suri & Monroe, 2003). 

Hoe meer afleiding en hoe hoger de tijdsdruk, hoe sneller de consument zal grijpen naar heuristieken 

om een product te beoordelen.  

Enkele voorbeelden van heuristieken die gebruikt worden voor het bepalen van de kwaliteit zijn de 

prijs en de merknaam (DelVecchio, 2001; Wernerfelt, 1988; McConnell, 1968; Rao & Monroe, 1989). 

Als de prijs gebruikt wordt als heuristiek laten consumenten hun oordeel van de kwaliteit van een 

product afhangen van de prijs die ze ervoor moeten betalen. Ze gaan naast de prijs van het product 

geen andere productkenmerken bekijken om de kwaliteit van het product te beoordelen. De 

meerderheid van de consumenten gaat ervan uit dat een hogere prijs een betere kwaliteit impliceert. 

Het tweede voorbeeld is de merknaam die vaak gebruikt wordt als een heuristiek voor de kwaliteit 
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van een product. Een merk dat bekend is bij de consumenten zal voor velen namelijk een signaal zijn 

dat wijst op een goede kwaliteit.  

Als producenten zich bewust zijn van het bestaan van heuristieken kunnen zij hier gebruik van maken 

om consumenten te beïnvloeden. Hierboven werd reeds het voorbeeld aangehaald waarbij 

consumenten zich in veel gevallen laten leiden door de prijs van een product bij het beoordelen van 

de kwaliteit ervan. Producenten zouden hierop kunnen inspelen door een hogere prijs te vragen en 

op die manier te impliceren dat hun product een betere kwaliteit heeft dan het product van een 

concurrent. 

Verschillende auteurs wijzen ook op het gevaar van heuristieken (Suri & Monroe, 2003; Zanakis & 

Evans, 1981). Doordat slechts met één of met een beperkt aantal kenmerken rekening wordt 

gehouden, kunnen heuristieken namelijk voor verkeerde conclusies zorgen bij het beoordelen van 

producten. Heuristieken kunnen zorgen voor een veralgemening die eigenlijk niet mag gemaakt 

worden en waardoor fouten ontstaan. Het productkenmerk dat gebruikt wordt om een oordeel te 

vellen over het product is ook niet altijd het meest belangrijke kenmerk om een goede beoordeling 

te maken (Jacoby et al., 1971). Ook dit kan leiden tot een verkeerde beoordeling. Als consumenten 

een belangrijke beslissing moeten maken kunnen zij zich dus beter niet alleen laten leiden door een 

heuristiek in hun beoordelingsproces.  Men kan hiervoor beter meerdere en relevante kenmerken 

van een product bekijken voor men een beoordeling maakt van het product.  

In deze masterproef gaan we op zoek naar het al dan niet bestaan van een beauty-is-good heuristiek 

voor producten. In de volgende twee hoofdstukken staan we daarom stil bij de twee delen van deze 

heuristiek. Eerst kijken we naar product design en schoonheid. We gaan na wat een invloed kan 

hebben op schoonheid en hoe consumenten daarop kunnen reageren. Het tweede deel van de 

heuristiek bevat de kwaliteit die de consumenten verwachten. Dit wordt besproken in het derde 

hoofdstuk.  
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HOOFDSTUK 2: PRODUCT DESIGN 

Het eerste deel van de onderzochte heuristiek, schoonheid en product design, wordt hier besproken. 

De laatste jaren heeft product design steeds vaker de aandacht getrokken van bedrijven. Het design 

is een manier waarop producenten kunnen communiceren met de consument, zowel aan de hand 

van informatieoverdracht via de verpakking als via het gehele beeld van het product. De producenten 

beseffen steeds meer dat ze aan de hand van de uiterlijke productkenmerken en de esthetiek ervan 

een competitief voordeel kunnen bekomen en ze op die manier consumenten kunnen overtuigen 

voor hun product te kiezen.  

In dit hoofdstuk over product design wordt eerst een duidelijke definitie gegeven en worden de 

elementen besproken die effect hebben op de waargenomen schoonheid. Daarop volgend 

bespreken we het belang van product design. In het laatste deel van dit hoofdstuk gaan we na hoe de 

consument zijn reactie vormt op wat hij ziet. 

2.1 DEFINITIE VAN PRODUCT DESIGN 

Om het over product design te kunnen hebben moet er eerst duidelijk worden gesteld wat product 

design juist is. Door de toegenomen interesse in het onderwerp is de laatste jaren veel onderzoek 

gedaan naar het ontwerp van producten, wat ervoor gezorgd heeft dat er veel verschillende 

definities van schoonheid en van het design van producten bestaan. Product design in de ene context 

heeft dus niet dezelfde betekenis als in een andere context. Luchs en Swan (2011) hebben een 

uitgebreid overzicht gegeven van de literatuur over product design tussen 1995 en 2008. Daarin 

zetten ze de verschillende definities op een rijtje. De gegeven definities kunnen allereerst worden 

ingedeeld in drie soorten, namelijk definities van product design aan de hand van de vorm van 

producten, de functie van producten of een integratie van beiden. De eerste definitie zal enkel gaan 

over hoe een product eruit ziet. Dit is wat verderop in deze thesis zal bedoeld worden met product 

design. Dit is bepalend voor de schoonheid van een product. Er wordt geen rekening gehouden met 

bijvoorbeeld de functionaliteit en gebruiksgemak waar een design voor kan zorgen. 

Een tweede opsplitsing, na de hierboven voorgestelde driedeling in de vorm van producten, de 

functie van producten en een integratie van beiden, is de opsplitsing in design activiteiten, design 

keuzes en design resultaten (Ravasi & Stigliani, 2012). De laatste component, namelijk  de resultaten 

die voortkomen uit het ontwerp van een product, is belangrijk voor het verdere verloop. Meer 
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specifiek gaan we het hebben over de reactie van de consumenten op de schoonheid van de visuele 

productkenmerken en dus niet over financiële of operationele resultaten. Samengevat gaan we dus 

de vorm en het uitzicht van een product bespreken alsook de reactie van de consument op deze 

uiterlijke productkenmerken. 

De definitie uit de ruime literatuur over product design die hierbij het best aansluit is deze van Bloch 

(1995). Volgens deze definitie wordt de vorm vertegenwoordigd door het geheel van verschillende 

elementen van een product, zoals de kleuren, het materiaal, de proporties, de versiering, etc. Bij het 

verkrijgen van deze vorm moet er rekening worden gehouden met verschillende doelen en 

beperkingen. Producenten proberen steeds een product te ontwerpen dat goed zal verkopen en dus 

succesvol zal zijn. Daarbij moet men echter rekening houden met verschillende beperkingen zoals de 

mogelijkheden van de designer, de wetgeving en de productiekosten.  

De visuele kenmerken van het product zullen dan een psychologische reactie uitlokken die bestaat 

uit een affectieve en een cognitieve reactie. Een affectieve reactie bevat de emoties, terwijl tijdens 

een cognitieve reactie eerder het rationele aspect naar de voorgrond wordt gebracht. Product design 

blijkt dus erg belangrijk te zijn aangezien het ervoor kan zorgen dat consumenten zich positief of 

negatief opstellen tegenover een product. Na deze psychologische reacties gaat de consument 

volgens het model van Bloch (1995) een verandering in het gedrag ondervinden. Deze reacties 

worden verderop uitgebreid besproken. 

2.2 COMPONENTEN VAN SCHOONHEID 

Aangezien het belang van het product design en de schoonheid ervan steeds groter wordt, gaan 

producenten en designers ook meer en meer op zoek naar uiterlijke kenmerken die een effect 

kunnen hebben op de reactie van de consument. Wat het echter moeilijk maakt voor de producent 

om een mooi product te creëren is het feit dat schoonheid een subjectief begrip is. Het kan door 

verschillende consumenten anders gepercipieerd worden. Toch kan er niet gesproken worden over 

een goede of slechte schoonheid, omdat dit voor iedereen anders is (Hassenzahl, 2004). Ondanks de 

subjectiviteit van schoonheid zijn het toch vaak dezelfde elementen die een effect kunnen hebben op 

deze schoonheid. Het gaat namelijk over het concept van schoonheid en niet over een individuele 

mening over mooi of lelijk. Er zijn dan ook reeds verschillende onderzoeken gedaan naar wat 

consumenten juist belangrijk vinden in een design en wat hun aandacht en hun oordeel over 

schoonheid beïnvloedt.  
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De vele verschillende elementen die een invloed kunnen uitoefenen op de schoonheid van een 

product kunnen worden onderverdeeld in drie basiselementen. We bespreken achtereenvolgens de 

elementen die kunnen worden onderscheiden, namelijk de vorm van het product, de fysische 

attributen van het product en de samenstelling ervan (Pham, 1999). 

2.2.1 Vorm 

Het eerste element dat wordt besproken is de vorm van een product, zoals ronde vormen, vierkante 

en rechthoekige vormen, etc. Er werden reeds verschillende onderzoeken gedaan waaruit bleek dat 

deze vormen van belang kunnen zijn in het vellen van een oordeel over schoonheid. Zo werd het 

verschil tussen rechthoekige of vierkante verpakkingen van allerlei producten onderzocht door 

Greenleaf en Raghubir (2006). Daaruit bleek dat consumenten eerder een product waarbij de 

verpakking een rechthoekige vorm heeft verkiezen boven een product met een vierkante verpakking. 

Het is een eerder subtiel verschil, maar uit hun onderzoek blijkt dat dit verschil toch een belangrijk 

effect kan hebben op de perceptie van het product en het gedrag van de consument.  

Wat ook onder de categorie vorm valt, is het effect van complexiteit en symmetrie. Dit gegeven werd 

onderzocht door Creusen, Veryzer en Schoormans (2010). Algemeen wordt aangenomen in de 

literatuur dat consumenten eerder een product zullen verkiezen met een lage complexiteit en een 

hoge symmetrie, al moet hierbij een nuance gemaakt worden. Bepaalde persoonlijke voorkeuren 

zullen er namelijk voor zorgen dat iemand meer of minder complexiteit en symmetrie gaat verkiezen. 

Enkele voorbeelden zijn terug te vinden in het onderzoek van Creusen et al. (2010). Daaruit blijkt dat 

mensen die meer belang hechten aan kwaliteit en functionaliteit meer geneigd zullen zijn een 

complex ontworpen product te kiezen. Wie meer belang hecht aan gebruiksgemak en esthetiek zal 

minder aangetrokken zijn tot een complex ontwerp. Een consument zal ook over het algemeen meer 

complexiteit accepteren naarmate men frequenter in contact komt met het product (Cox & Cox, 

2002). 

2.2.2 Fysische attributen 

Fysische attributen kunnen eenvoudig omschreven worden als de afzonderlijke kenmerken van een 

product zoals de kleur, het materiaal of de textuur. Deze attributen kunnen voor belangrijke 

verschillen zorgen in de perceptie van de schoonheid van een product. Door een andere kleur van de 

verpakking of het product zelf, of het gebruik van een ander materiaal kunnen de consumenten 

namelijk een ander beeld krijgen over een product.  

Ampuero en Vila (2006) hebben verschillende effecten  die werden gecreëerd aan de hand van deze 

attributen onderzocht. De kleur, het lettertype en de grootte van de opschriften, de vorm en de 

afbeeldingen op de verpakking kunnen volgens hun onderzoek een bepaald beeld scheppen van een 
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product. Door de aanpassing van enkele attributen kan de consument een andere indruk krijgen van 

het product en ook de schoonheid anders beoordelen. Als de producent bijvoorbeeld een 

prestigieuze indruk wil geven aan een product, kan men best koude, donkere kleuren en een 

afbeelding van een product gebruiken voor de verpakking. Consumenten die graag prestigieuze 

producten bezitten zullen op die manier het product mooier vinden. 

Een van de belangrijkste fysische attributen dat een effect kan hebben op schoonheid is de kleur van 

een product of een verpakking. Hier is reeds door verschillende auteurs onderzoek rond verricht. 

Bepaalde kleuren hebben een positieve of een negatieve connotatie. Deze negatieve connotatie zal 

dan ook vaak worden doorgetrokken naar het oordeel over het product. Zo zullen bepaalde personen 

groen associëren met afgunst en daarom een product met een groene kleur eerder lelijk vinden 

(Aslam, 2006; Grossman & Wisenblit, 1999). Recent onderzoek wees ook uit dat de kleur van een 

verpakking of de kleur van een voorwerp dat gebruikt wordt samen met het product een invloed kan 

hebben op de perceptie van de consument over dit product (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). In 

dit onderzoek werd het effect van de tas waarin warme dranken geserveerd werden onderzocht. 

Hieruit bleek dat de smaak van deze dranken beïnvloed werd door de kleur van de tas waarin deze 

dranken geserveerd werden. In dit specifieke geval kwam men tot het besluit dat warme dranken het 

lekkerst waren in een oranje tas. Het resultaat van dit onderzoek is erg interessant om te gebruiken 

in ons eigen onderzoek. Het wijst er namelijk op dat men bij het beoordelen van een product niet 

enkel naar het product op zich kijkt, maar ook naar andere elementen in de omgeving van het 

product, zoals de manier waarop het geserveerd of verpakt is.  

2.2.3 Samenstelling 

Het derde element, de samenstelling van het design, behandelt de vraag of de verschillende delen 

van het product een consistent geheel vormen. Uit het onderzoek van Hutchinson en Veryzer (1998) 

blijkt namelijk dat het vormen van een goed geheel, zowel als het hebben van een typisch design 

binnen een productcategorie, een positief effect heeft op de respons. Hoe meer eenheid er terug te 

vinden is in een design, hoe positiever een consument zal staan ten opzichte van dit design. Hoe 

minder een product afwijkt van het typische design in de productklasse waartoe het behoort, hoe 

aantrekkelijker men het zal vinden. Een dergelijke samenstelling van een consistent geheel kan 

gezien worden als het resultaat van de combinatie van voorgaande besproken elementen, de vorm 

en de fysische attributen. Aan de hand van het samenkomen van verschillende componenten kan 

men opnieuw een bepaald beeld scheppen over de schoonheid van het product. 

Wat hierbij sterk aansluit zijn de bevindingen van Blijlevens, Creusen en Schoormans (2009). Ze 

hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop consumenten het voorkomen van een product 
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gaan evalueren. Hierbij kwamen ze tot de conclusie dat consumenten het design van een product 

evalueren op basis van twee stappen. Dit zijn dezelfde als de hierboven besproken stappen. Eerst 

wordt naar de aparte elementen gekeken, zoals naar de vorm en naar een fysisch attribuut zoals 

bijvoorbeeld de kleur. Daarna kunnen consumenten aan de hand van de combinatie van kleuren, 

materialen en de vorm een beeld creëren van het product. Op basis daarvan kan de consument zijn 

oordeel vellen over het al dan niet mooi vinden van een product. 

Zoals hierboven reeds enkele malen werd vermeld zullen consumenten aan de hand van het design 

een bepaald beeld krijgen over het product. Volgens Orth en Malkewitz (2008) kan een opsplitsing 

worden gemaakt in enkele verschillende soorten design, waarbij elke soort een verschillend beeld zal 

oproepen van het product. Aan de hand van dit onderzoek blijkt dat het uitzicht van een product wel 

degelijk effect zou kunnen hebben op de perceptie van de kwaliteit. De auteurs zijn namelijk tot de 

bevinding gekomen dat bijvoorbeeld grote, stevige designs een beeld zullen oproepen van een 

goedkoop product met weinig kwaliteit, terwijl een verfijnd design eerder gesofisticeerd overkomt 

en de consument zal laten denken dat het om een erg kwaliteitsvol product gaat. Ook een product 

dat natuurlijk overkomt zonder veel franjes zal eerder als kwaliteitsvol aanzien worden. Deze 

bevindingen zijn erg interessant voor het onderzoek dat verderop gevoerd zal worden omdat hieruit 

reeds blijkt dat het uiterlijk belangrijk kan zijn in het beoordelen van een product. 

2.3 HET BELANG VAN PRODUCT DESIGN 

Het design van een product wordt, zoals reeds enkele keren is aangehaald, steeds belangrijker 

aangezien het meer en meer gebruikt wordt om een competitief voordeel uit te bouwen (Rundh, 

2005). Het kan bijgevolg een belangrijke rol spelen als marketing tool. Zo kunnen producenten een 

product differentiëren ten opzichte van dat van de concurrenten aan de hand van design en ook de 

communicatie naar de consument toe kan worden verbeterd (Rundh, 2009). Men zal de consument 

sneller kunnen overtuigen het product aan te schaffen door middel van een aantrekkelijk design. Het 

design trekt namelijk de aandacht van de consumenten waardoor het een effect kan hebben op de 

mening over het product (Schoormans & Robben, 1997).  

Uit onderzoek van Cooper en Kleinschmidt (1987) blijkt ook dat het design van een product kan 

gezien worden als een van de belangrijkste factoren die het verkoopsucces kunnen verklaren. Een 

producent kan aan de hand van het design van een product verschillende doelen nastreven. Enkele 

doelen zijn het trekken van aandacht, zorgen voor herkenning, het aantrekkelijk vinden van een 
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product en begrijpen wat het product doet en waar het voor staat. Clement (2007) heeft ook 

onderzoek gedaan naar het trekken van de aandacht van de consumenten. Uit dit onderzoek bleek 

dat de aandacht het koopgedrag kan beïnvloeden. Hoe meer aandacht besteed wordt aan een 

product, hoe groter de kans dat een consument dit product ook effectief koopt. Consumenten 

kunnen zich ook identificeren met het product via het design ervan. Op die manier kunnen emoties 

worden uitgelokt wat de consument uiteindelijk aanzet tot het ondernemen van actie, zoals het 

kopen van het product (Crilly, Moultrie, & Clarkson, 2009). 

Een bijkomend element dat het belang van het visuele aspect verhoogt is de toenemende verkoop en 

aankoop via het internet. Consumenten beslissen vaak of ze het product gaan kopen of niet op basis 

van hoe duurzaam en hoe functioneel het product eruit ziet. Het uitzicht van een product kan dit 

suggereren, wat het opnieuw erg belangrijk maakt dat een product er goed uitziet en op die manier 

waarden zoals kwaliteit en functionaliteit uitstraalt (McDonagh, Bruseberg, & Haslam, 2002). 

De invloed die schoonheid kan uitoefenen op de reactie van de consument is de laatste jaren zelfs 

het belang van een sterk merk aan het voorbijsteken (Na et al., 2008). Men kan klanten namelijk vaak 

overtuigen een product te verkiezen boven een ander product louter op basis van het merk. Mensen 

kopen een product van een bepaald merk omdat men gehoord had van dat merk of omdat het 

bekend stond als een goed merk bij de consumenten. Nu kan men echter op basis van de uiterlijke 

kenmerken van het product het effect van een sterk merk afzwakken. Consumenten kunnen tijdens 

hun aankoopbeslissing sterker beïnvloed worden door de schoonheid van een product dan door de 

goede naam van een merk. Het design van een product is dus erg belangrijk geworden. 

Een laatste punt waarbij het design van belang kan zijn, is dat het een bepaalde functie kan 

aannemen en op die manier een signaal kan geven naar de consument (Creusen & Schoormans, 

2005).  Er kunnen zes verschillende functies worden onderscheiden die opgesteld zijn vanuit het 

standpunt van de consument. Deze functies zijn de esthetische functie, de symbolische functie, de 

functionaliteit, het gebruiksgemak, het trekken van aandacht en het maken van productcategorieën. 

Omdat enkel de esthetische functie, de functionaliteit en het gebruiksgemak van belang zijn voor het 

verdere onderzoek worden enkel deze functies besproken. 

De esthetische functie slaat op het vellen van een oordeel over de schoonheid van een product. 

Aangezien in deze masterproef voornamelijk deze schoonheid en bijgevolg de esthetische waarde 

van een design wordt besproken, is dit de belangrijkste functie. Wat een invloed kan hebben op deze 

schoonheid werd reeds besproken in ‘1.2 Componenten van schoonheid’ (zijnde vorm, fysische 

attributen en de samenstelling van beiden). Aan de hand van het uitzicht van een product kan men 

ook functionele kenmerken en het gebruiksgemak afleiden. Aangezien verderop in ons onderzoek op 
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zoek gegaan wordt naar een mogelijke relatie tussen de schoonheid van een design en de kwaliteit 

van een product kunnen ook deze functies van belang zijn. De functionaliteit kan namelijk deel 

uitmaken van de kwaliteit. De functionaliteit die wordt gesuggereerd door een design werd ook 

aangetoond door Hoegg en Alba (2011). De consument gaat er volgens hen van uit dat het product 

beter functioneert omdat het design dit laat uitschijnen. Hutchinson en Veryzer (1998) kwamen dan 

weer tot de conclusie dat het design een effect kan hebben op de verwachte kwaliteit doordat het 

gebruiksgemak kan suggereren.  

2.4 REACTIE VAN DE CONSUMENT 

Eens de producent of de designer een goed design heeft gevonden kan men kijken naar de reactie 

die wordt uitgelokt bij de consument. Deze reactie bestaat, zoals hiervoor reeds vermeld, uit een 

psychologische reactie en een gedragsreactie. De psychologische reactie bestaat op zijn beurt uit een 

affectieve en een cognitieve reactie.  

Bij de affectieve reactie gaat het erom of een consument een goed gevoel heeft bij een product of 

niet (Page & Herr, 2002). Deze reactie heeft te maken met emoties en gaat erg snel. Consumenten 

zullen namelijk snel merken of men een product aangenaam vindt of niet, zonder daar eerst over na 

te denken. Meestal wordt aan de hand van een affectieve reactie reeds een eerste attitude gevormd 

ten opzichte van een product (Khalid, 2006; Page & Herr, 2002). 

Een cognitieve reactie daarentegen kan gezien worden als een rationele reactie en gaat minder snel 

dan de affectieve reactie (Epstein, 1994). De cognitieve reactie volgt op de affectieve reactie en het 

gaat om wat de consument denkt van het product (Page & Herr, 2002). Volgens Crilly, Moultrie en 

Clarkson (2004) bestaat de cognitieve reactie uit drie delen: esthetische impressie, semantische 

interpretatie en symbolische associatie. De esthetische impressie geeft aan hoe aantrekkelijk of mooi 

consumenten het product vinden. Tijdens de semantische interpretatie gaat men kijken naar de 

betekenis van het design. Men probeert te achterhalen wat het design zegt over bijvoorbeeld het 

gebruiksgemak van het product en zijn functies. Hierbinnen valt ook hetgeen wat getracht wordt te 

onderzoeken, namelijk de verwachte kwaliteit. Als laatste is er de symbolische associatie waarbij 

men de link legt tussen het product en degene die het gebruikt. Deze drie componenten gaan ook 

steeds interageren met elkaar. 

Als gevolg van de psychologische reactie zal er een invloed zijn op het gedrag. Consumenten kunnen 

ofwel avoidance-gedrag vertonen ofwel approach-gedrag (Crilly et al., 2004). Bij avoidance-gedrag 
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stelt men zich negatief op ten opzichte van het product, terwijl men zich bij approach-gedrag positief 

opstelt ten opzichte van het product. Vaak gaat de consument dan meer informatie vergaren over 

het product en dit kan leiden tot een aankoop. Als producent streeft men dus naar approach-gedrag 

(Crilly et al., 2004). 

In elk van deze fases moet er echter wel rekening gehouden worden met modererende variabelen 

(Crilly et al., 2004). Zo zullen voornamelijk persoonlijke kenmerken een invloed hebben op de reactie 

van de consument. De cognitieve stijl van de consument is hier een deel van. Dit is de manier waarop 

men omgaat met informatie die men krijgt (Bont, Schoormans, & Wessel, 1992). Een voorbeeld 

hiervan is dat mensen die niet goed kunnen omgaan met dubbelzinnigheid ook minder geneigd zijn 

een afwijkend design mooi te vinden. Naast persoonlijke kenmerken zullen ook culturele factoren en 

de situatie waarin een consument de beoordeling maakt een invloed hebben tijdens de 

psychologische en gedragsreactie. In het verdere verloop wordt echter niet gefocust op deze 

culturele of situationele verschillen, maar wel op het verschil tussen consumenten die zich 

voornamelijk laten leiden door extrinsieke doelen en consumenten die zich laten leiden door 

intrinsieke doelen, dit zijn persoonlijke verschillen. Deze worden uitgebreid besproken in het vierde 

hoofdstuk, ‘Invloed van persoonlijke verschillen’.  
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HOOFDSTUK 3 : KWALITEIT 

Dit derde hoofdstuk behandelt het tweede deel van de heuristiek, namelijk kwaliteit. Kwaliteit is iets 

waar gebruikers van een product normaal gezien niet in één oogopslag een oordeel over kunnen 

vellen. Het is iets waar de consument langer over moet nadenken en waarvoor hij zich op 

verschillende indicatoren gaat baseren. Het oordeel over kwaliteit is bijgevolg te beschouwen als een 

cognitieve reactie. De manier waarop de consument deze kwaliteit ziet is erg belangrijk voor de 

producenten en de verkopers, aangezien het er voor kan zorgen dat de consument het product 

bijvoorbeeld gaat kopen of net niet gaat kopen. Wat voor ons ook belangrijk is, is het verschil tussen 

de objectieve kwaliteit en de verwachte of waargenomen kwaliteit.  

In dit hoofdstuk bespreken we dan ook eerst wat de verschillende definities van kwaliteit kunnen zijn 

waarna we bespreken wat verwachte kwaliteit exact is en hoe die tot stand komt. Om dit hoofdstuk 

af te sluiten zullen we ook het belang van kwaliteit bespreken, zowel voor producenten als voor 

consumenten. 

3.1 DEFINITIE VAN KWALITEIT 

Kwaliteit is moeilijk eenduidig te definiëren. Vaak wordt kwaliteit gezien als een optelsom van 

verschillende dimensies (Garvin, 1984). Uit onderzoek kwam Garvin (1984) tot dimensies zoals de 

prestatie, de betrouwbaarheid, de duurzaamheid en de esthetiek van een product. Aangezien de 

esthetiek hier ook wordt opgenomen als een van de dimensies toont dit aan dat schoonheid wel 

degelijk een effect zou kunnen hebben op de kwaliteit. Dit is een belangrijke factor voor het 

onderzoek dat gevoerd zal worden. 

Doordat kwaliteit een heel ruim begrip is, kan het op verschillende manieren gedefinieerd worden. 

Het kan bijvoorbeeld gezien worden als de mate waarin een product voldoet aan de verwachtingen 

en de noden van de consument (Edwards, 1968), of hoe goed een producent een product kan maken 

tegen een bepaalde prijs.  

Aan de hand van deze verschillende elementen wordt meestal een opsplitsing gemaakt binnen de 

verschillende definities van kwaliteit. Er kan een opsplitsing gemaakt worden tussen kwaliteit vanuit 

het standpunt van de consument of vanuit het standpunt van de producent. Er moet ook worden 

gelet op het feit dat het hier steeds gaat om de kwaliteit van producten en niet om de kwaliteit van 

diensten. 
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Naast de traditionele opsplitsing, zoals in het onderzoek van Garvin (1984), kan er ook een verschil 

gemaakt worden tussen objectieve kwaliteit en de subjectief waargenomen kwaliteit. Voor ons 

onderzoek is niet de objectieve kwaliteit, maar de verwachte of waargenomen kwaliteit van belang. 

Objectieve kwaliteit gaat voornamelijk over het uitblinken op technisch vlak van een product en is 

moeilijk te meten (Tsiotsou, 2006). Als men objectief de kwaliteit wil bepalen zal dit gebeuren vanuit 

het standpunt van de producenten, het is de productie-gebaseerde kwaliteit (Seawright & Young, 

1996). Ook de transcendente kwaliteit, i.e. de voortreffelijkheid of goedheid van een product 

(Seawright & Young, 1996), kan als objectieve kwaliteit gezien worden. Er wordt ook gekeken naar de 

conformiteit met bepaalde standaarden (Crosby, 1979) en naar het aantal defecten. Deze objectieve 

kwaliteit en bijgevolg de technische specificaties zijn in mindere mate belangrijk voor het verdere 

onderzoek. Het is voornamelijk de mening van de consument over de kwaliteit van een product die 

interessant is, i.e. de verwachte kwaliteit.  

Deze verwachte kwaliteit kan gezien worden als een attitude ten opzichte van het product (Smith, 

1993). Vaak zullen namelijk verschillende elementen een rol spelen bij het creëren van een beeld of 

een attitude tegenover de kwaliteit. Dit kan dan gezien worden als de verwachte kwaliteit en is een 

duidelijk subjectieve kijk op kwaliteit (Smith, 1993). Vanaf nu wordt dan ook enkel gefocust op deze 

verwachte kwaliteit. Hierbij wordt ook meestal rekening gehouden met kwaliteit vanuit het 

standpunt van de gebruiker. Bij deze gebruiker-gebaseerde kwaliteit (Seawright & Young, 1996) kijkt 

men naar het voldoen aan de noden van deze gebruikers. Deze definitie is sterk gerelateerd met 

esthetiek en verwachte kwaliteit (Sebastianelli & Tamimi, 2002). 

3.2 VERWACHTE KWALITEIT  

Om de consument een bepaald beeld te laten vormen over de kwaliteit van een product kan de 

producent gebruik maken van verschillende signalen om de kwaliteitsperceptie te beïnvloeden 

(Kirmani & Rao, 2000). De manier waarop consumenten zich een idee vormen over de kwaliteit 

wordt weergegeven in figuur 1. Dit model, opgesteld door Steenkamp (1990), geeft duidelijk weer 

welke signalen een invloed kunnen hebben op de perceptie van kwaliteit binnen een 

aankoopbeslissing. Het komt voor een groot deel overeen met de conclusies van Ophuis en Van Trijp 

(1995). Zij stelden vast dat de signalen kunnen worden onderverdeeld in intrinsieke en extrinsieke 

kenmerken. Een intrinsiek kenmerk is een kenmerk dat niet zomaar kan veranderd worden zonder 

iets aan het product te veranderen. Voorbeelden hiervan zijn de kleur, de vorm en de grootte van 

een product. Extrinsieke kenmerken daarentegen kunnen eenvoudigweg aangepast worden zonder 
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echt iets aan het product te veranderen. Voorbeelden van extrinsieke kenmerken zijn de prijs, de 

winkel waarin het product verkocht wordt of de naam van het merk. Intrinsieke en extrinsieke 

kenmerken of attributen zullen dan ook een groot deel uitmaken van de kwaliteitsperceptie. 

Consumenten gaan hun oordeel over de kwaliteit dus indirect bepalen aan de hand van allerlei 

kenmerken van het product. Ze kunnen deze attributen dan evalueren op basis van een ervaring die 

men ermee heeft gehad of door hun mening over dat attribuut. Ook de mening van anderen kan in 

acht genomen worden. Zoals reeds eerder aangehaald zullen bij de vorming van een reactie van de 

consument ook verschillen kunnen worden teruggevonden aan de hand van persoonlijke kenmerken. 

Dat deze kenmerken een effect hebben op de verwachte kwaliteit wordt ook duidelijk weergegeven 

in het model.  

 

Figuur 1 : Conceptueel model van het proces waarop een consument kwaliteit waarneemt (Steenkamp, 1990) 

De besproken elementen uit het vorige hoofdstuk die bepalend zijn voor de schoonheid zijn dus 

voornamelijk intrinsieke kenmerken van het product. Hierop wordt de nadruk gelegd. Het effect dat 

de schoonheid van het product kan hebben werd tot nu toe slechts heel beperkt onderzocht. Vele 

andere elementen, zoals de prijs en het imago van een product, werden echter reeds uitvoerig 

onderzocht (Bagwell, Riordan, & Bagwell, 1991; Jacoby et al., 1971). Enkele voorbeelden worden kort 

besproken. 

Een hogere prijs zal vaak een signaal zijn waarop de consumenten zich baseren om een oordeel te 

vellen over de kwaliteit (Steenkamp, 1990). Men linkt meestal een hogere prijs aan een betere 

kwaliteit. Ook de winkel waarin het product verkocht wordt, kan een effect hebben op de kwaliteit 
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die de koper van het product verwacht. Zo zullen de meeste consumenten die een positief beeld 

hebben over de winkel een betere kwaliteit toeschrijven aan het product dat daar verkocht wordt 

(Dodds, Monroe, & Grewal, 1991). 

Kirmani en Rao (2000) hebben een samenvatting gegeven van de verschillende bevindingen in 

verband met signalen die de perceptie van kwaliteit kunnen beïnvloeden. De belangrijkste bevinding 

is dat voornamelijk het effect van het budget dat wordt gespendeerd aan reclame, de prijs van het 

product en garanties die worden gegeven veel besproken signalen zijn in de literatuur rond 

verwachte kwaliteit. In verband met reclame komt men over het algemeen tot dezelfde conclusies. 

Hoe groter het budget dat wordt besteed aan reclame, en dus hoe meer men wordt geconfronteerd 

met reclame voor het product, hoe beter de kwaliteit is die men verwacht. Als het budget dat wordt 

besteed echter te hoog is, zal de consument achterdochtig worden en denken dat er iets mis is met 

het product. Ook het effect dat de prijs kan hebben op de kwaliteitsperceptie komt steeds duidelijk 

naar voor. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de verwachte kwaliteit. Het laatste element dat duidelijk 

naar voor kwam uit hun onderzoek was het effect van garanties die gegeven worden door de 

verkopers van het product. Er werd over het algemeen een positieve correlatie teruggevonden 

tussen garanties en verwachte kwaliteit.  

Een indicatie dat schoonheid ook een signaal is waarop men zich baseert om de kwaliteit van een 

product te beoordelen, kan worden teruggevonden in het onderzoek van Sebastianelli en Tamimi 

(2002). De kwaliteit van producten wordt volgens hen bepaald door acht verschillende dimensies. 

Voorbeelden van deze dimensies zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid en prestaties van het product.  

De dimensie die echter voor ons belangrijk is, is de dimensie ‘Esthetiek’. Volgens deze auteurs  kan 

de schoonheid dus mee bepalen hoe kwalitatief een product zal zijn. Dit is echter geen sterk verband 

volgens hen. 

3.3 BELANG VAN KWALITEIT 

Kwaliteit kan voor zowel producenten, verkopers als consumenten van belang zijn. Het is iets wat 

door producenten als een belangrijke factor gezien wordt om zich te differentiëren van de 

concurrenten, voornamelijk in een sterk competitieve sector. In het eerste hoofdstuk werd reeds 

aangehaald dat men zich kan differentiëren op basis van een mooi product. Een tweede mogelijkheid 

is om zich te onderscheiden op vlak van kwaliteit. De objectief waargenomen kwaliteit wordt echter 

steeds homogener (Reimann, Schilke, & Thomas, 2010). De technische specificaties liggen namelijk 
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steeds dichter bij elkaar. Dit maakt het moeilijker om een voordeel uit te bouwen aan de hand van 

een superieure kwaliteit. Het zorgt er dan ook voor dat het belangrijker wordt om een product te 

creëren met een design dat suggereert dat het product een betere kwaliteit heeft dan een ander 

product en dus een hogere verwachte kwaliteit te bekomen. Op die manier kan een producent een 

differentiatievoordeel uitbouwen ten opzichte van de concurrenten. In het zoeken naar een goede 

kwaliteit wordt ook steeds meer uitgegaan van wat de consument verwacht van de kwaliteit. De 

producenten gaan vertrekken vanuit de consument in plaats van te vertrekken vanuit het product 

(Steenkamp & Van Trijp, 1996).  

Het is hierdoor ook duidelijk dat naast de producent ook de consument belang zal hechten aan 

kwaliteit. Men laat zich vaak leiden door de kwaliteit die men verwacht van een product tijdens een 

aankoopbeslissing. Een tweede punt waarbij kwaliteit belangrijk is voor de consument is het feit dat 

hogere kwaliteit er in de meeste gevallen voor zal zorgen dat de tevredenheid van de consument 

groter is (Snoj, Korda, & Mumel, 2004). Men gaat er ook meer waarde aan toeschrijven. Naast een 

hogere tevredenheid en een hogere waarde zal ook de loyaliteit, zowel direct als indirect via de 

tevredenheid, gedeeltelijk bepaald worden door de kwaliteit (Bei & Chiao, 2001). Onderzoek wees 

namelijk uit dat een product met een betere kwaliteit  voor meer loyaliteit kan zorgen. 

Het steeds toenemende belang van kwaliteit kan ook worden aangetoond aan de hand van de vele 

normen die gesteld worden en de kwaliteitslabels die gegeven worden aan bedrijven of producten. 

Bedrijven zijn vaak trots op het hebben van bepaalde kwaliteitslabels en men zal daarom vaak 

streven naar het behalen van verschillende van deze labels. Dit doen ze ook omdat veel 

consumenten hier rekening mee zullen houden. Zoals onderzoek van Fotopoulos en Krystallis (2003) 

uitwees zal de consument ook bereid zijn meer te betalen als een product een kwaliteitslabel heeft. 

Kwaliteitslabels hebben kan op die manier ook gezien worden als een marketing tool.  

  



 
19 

HOOFDSTUK 4 : INVLOED VAN PERSOONLIJKE KENMERKEN  

Zoals in het tweede hoofdstuk reeds kort vermeld werd kan de reactie van de consument sterk 

verschillen naarmate men een andere persoonlijkheid heeft.  Men kan op een diverse manier 

reageren op schoonheid. Persoonlijke voorkeuren kunnen bijvoorbeeld aan de grondslag liggen van 

een verschillende reactie. Wat wij gaan bespreken zijn meer bepaald de verschillen in Centrality of 

Visual Product Aesthetics (CVPA) (Bloch, Brunel, & Arnold, 2003) en tussen intrinsieke en extrinsieke 

motivatie en doelen die aan de basis liggen van de verschillende reacties van consumenten 

aangaande dezelfde producten. Deze motivaties en doelen worden verduidelijkt aan de hand van de 

Zelf-Determinatie Theorie. 

4.1 CENTRALITY OF VISUAL PRODUCT AESTHETICS 

Hoeveel belang gehecht wordt aan de schoonheid van product design kan samengevat worden in de 

Centrality of Visual Product Aesthetics (CVPA). CVPA is de mate waarin iemand belang hecht aan de 

schoonheid van producten en manier waarop de consument omgaat met en reageert op deze 

schoonheid (Bloch et al., 2003). Bepaalde consumenten hechten namelijk meer belang aan 

schoonheid dan anderen. Wie een hoge CVPA heeft zal zich sneller laten leiden door het design dan 

consumenten met een lage CVPA bij het evalueren van een product.  Ze zullen bijvoorbeeld hun 

mening over de kwaliteit of de aantrekkelijkheid van producten sterker laten afhangen van het 

design. Volgens Orth, Campana en Malkewitz (2010) gaan consumenten met een hoge CVPA hun 

oordeel over de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het product sterker laten afhangen van het 

design. Consumenten met een lage CVPA zullen dit slechts in beperkte mate doen. Een opvallend 

resultaat dat Orth et al. (2010) terugvonden is dat wie een hoge CVPA heeft geen hogere kwaliteit zal 

afleiden uit een aantrekkelijk product design dan consumenten met een lage CVPA. Mensen die 

belang hechten aan schoonheid leiden dus niet zozeer meer kwaliteit af uit het design van een 

product dan diegenen die minder belang hechten aan een mooi product. 

In het verdere onderzoek wordt nagegaan of er andere persoonlijke kenmerken zijn die er wel voor 

kunnen zorgen dat bepaalde consumenten meer kwaliteit gaan afleiden uit een mooier design dan 

een groep consumenten met andere persoonlijkheidskenmerken. Er wordt specifiek gekeken of 

verschillen tussen mensen die zich vooral laten leiden door extrinsieke doelen en mensen die zich 

voornamelijk laten leiden door intrinsieke doelen bepalend kunnen zijn voor de verschillende 

reacties van de consumenten. 
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4.2 ZELF-DETERMINATIE THEORIE 

De belangrijkste theorie die aan de basis ligt van het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke 

motivaties en doelen is de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT). Deze theorie werd opgesteld door Deci 

en Ryan en toont aan dat er verschillende soorten motivaties aan de basis van het menselijk gedrag 

liggen (Deci & Ryan, 1985). Deze motivaties zullen er ook voor zorgen dat mensen andere doelen 

zullen nastreven als gevolg van hun verschillende persoonlijkheden. In de theorie van Deci en Ryan 

wordt voornamelijk de focus gelegd op de verschillende soorten motivatie en niet op de sterkte van 

die motivatie zoals vele andere theorieën wel doen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 

intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie en a-motivatie, waarbij a-motivatie staat voor een geheel 

gebrek aan zelf-determinatie, terwijl bij intrinsieke en extrinsieke motivatie wel sprake is van zelf-

determinatie. De hoeveelheid zelf-determinatie kan gezien worden als een continuüm, waarbij er 

minder zelf-determinatie is bij extrinsieke motivatie dan bij intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 2000). 

Later werd ook nog een verfijning gemaakt van de verschillende soorten van extrinsieke motivatie. In 

figuur 2 wordt een algemeen overzicht gegeven van de drie soorten motivaties met de verdere 

verfijning van de extrinsieke motivatie. De mate waarin er sprake is van zelf-determinatie is links op 

de figuur erg laag en stijgt steeds naarmate er meer naar rechts wordt gegaan. 

 

Figuur 2 : Zelf-determinatietheorie (Gagné & Deci, 2005) 
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4.2.1 Cognitieve Evaluatie Theorie (CET) 

De theorie die voor een groot deel aan de basis ligt van de ZDT is de Cognitieve evaluatie theorie 

(CET) (Deci, 1975; Berings & Steen, 2002). Deze theorie bestaat uit twee aparte delen. In een eerste 

deel probeert de theorie een verklaring te geven waarom er een bepaalde variabiliteit is binnen 

intrinsieke motivatie. Het tweede deel van de CET behandelt een mogelijke verschuiving van de 

‘perceived locus of causality’, dit is de mate waarin men zich eerder laat leiden door het interne of 

het externe (Deci & Ryan, 1985).  

De verklaring van de variabiliteit binnen intrinsieke motivatie was oorspronkelijk gebaseerd op twee 

factoren, namelijk autonomie en competentie. Het belang van deze factoren werd aangetoond aan 

de hand van verschillende experimenten (Deci & Ryan, 1985). Zo werd bijvoorbeeld het effect van 

een beloning op de intrinsieke motivatie bekeken. Daaruit bleek dat hoe groter de beloning was, hoe 

minder autonomie en bijgevolg minder intrinsieke motivatie er was.  

Autonomie kan gezien worden als de onafhankelijkheid van de sociale context waarin men zit (Deci, 

1975). Indien iemand minder druk voelt van buiten uit en op die manier een vrije keuze kan maken, 

zal men meer autonoom zijn. Men is met andere woorden baas over zijn eigen keuzes. Dit kan 

verduidelijkt worden met een voorbeeld. Een student die op kot zit en zelf kan bepalen wanneer hij 

de afwas doet, zal bijvoorbeeld meer autonomie hebben dan een student die thuis woont en de 

afwas moet doen wanneer dat gevraagd wordt. De tweede factor, competentie, heeft betrekking op 

de mate waarin iemand bekwaam is om verschillende taken uit te voeren en de mate waarin het 

vertoonde gedrag het gewenste effect veroorzaakt (Deci, 1975). Zo zal een werknemer zich 

bijvoorbeeld op het werk bekwaam voelen als hij een opdracht kan uitvoeren zonder steeds de hulp 

van de baas of andere collega’s te moeten inroepen.  

Wie blijk geeft van autonomie en bekwaamheid zal meer intrinsiek gemotiveerd zijn dan wie een 

gebrek heeft aan een van deze factoren. Het gevoel van autonomie en competentie kan ook 

versterkt worden door een aantal factoren zoals het geven van positieve feedback. Dit zorgt ervoor 

dat de intrinsieke motivatie wordt verhoogd (Deci, 1971). 

Later werd binnen de ZDT ook nog een derde factor toegevoegd aan de CET die een verklaring kan 

geven voor het wel of niet hebben van intrinsieke motivatie. Deze factor is sociale verbondenheid en 

gaat over het hebben van voldoende contact met anderen. Er werd aangetoond dat verbondenheid 

ook een effect kan hebben, al zal dit effect van minder groot belang zijn dan het belang van 

autonomie en competentie (Deci & Ryan, 2000).  



 
22 

Op basis van het eerste deel van de CET kan dus een onderscheid gemaakt worden in de mate waarin 

voldaan is aan de nood aan competentie, autonomie en sociale verbondenheid. Dit wordt ook de 

zelf-determinatie genoemd. Aan de hand van de zelf-determinatie kan men dan het onderscheid 

maken tussen intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie en a-motivatie. Deze worden verderop elk 

apart besproken. 

Een tweede deel van de CET, na de verklaring van de variabiliteit binnen intrinsieke motivatie, toont 

aan dat de ‘perceived locus of causality’ kan verschuiven door het aanbieden van externe beloningen 

of straffen (Deci, 1971). Door deze externe gegevens gaat iemand zich minder autonoom voelen en 

zal er een verschuiving plaatsvinden van een intrinsieke naar een extrinsieke motivatie. Meestal gaat 

het hier om materiële beloningen, maar het kan ook gaan om deadlines die worden opgelegd of druk 

van concurrenten.  

4.2.2 Intrinsieke motivatie en doelen 

Mensen die zich laten leiden door intrinsieke motivatie doen iets vrijwillig omdat ze de actie 

interessant vinden, omdat ze het zien als een uitdaging of omdat ze het nodig vinden (Deci & Ryan, 

2000; Deci & Ryan, 1990; Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). Men doet het omdat men 

voldoening krijgt uit de activiteit en niet omdat er een bepaald positief of negatief resultaat aan 

vasthangt. Deze intrinsieke motivatie zal voornamelijk voorkomen op momenten dat er weinig of 

geen sociale druk is (Ryan & La Guardia, 2000). Om intrinsiek gemotiveerd te zijn, zal de zelf-

determinatie hoog moeten zijn. Deze zal zoals hierboven reeds vermeld enkel hoog zijn indien 

voldaan is aan drie elementen die werden uitgelegd binnen de CET, namelijk autonomie, 

competentie en sociale verbondenheid. Als aan de drie basisbehoeften, waarbij autonomie en 

competentie het belangrijkst zijn, is voldaan zal men een hoge zelf-determinatie hebben en eerder 

intrinsiek gemotiveerd zijn. Als deze behoeften echter in mindere mate zijn voldaan, zal men 

extrinsiek gemotiveerd zijn.  

Motivatie is de manier waarop men wordt aangezet tot het nastreven van bepaalde doelen. Over het 

algemeen kan er gesteld worden dat intrinsieke motivatie aan de basis ligt van intrinsieke doelen. Er 

is namelijk een sterke correlatie tussen beiden (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006). In enkele gevallen 

kunnen extrinsiek gemotiveerde personen voornamelijk intrinsieke doelen nastreven, al is dit eerder 

uitzonderlijk.  

Aangezien ervan wordt uitgegaan dat intrinsieke motivatie aan de basis ligt van intrinsieke doelen 

zullen deze doelen over het algemeen voldoening geven doordat de nood aan autonomie, 

bekwaamheid en verbondenheid bevredigd is (Schmuck, Kasser, & Ryan, 2000). Het is een doel 

waarbij geen druk wordt opgelegd van buitenaf en men zelf graag iets wil bereiken omdat men op 
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die manier een goed gevoel krijgt. Ook de manier waarop het doel bereikt kan worden, wordt vaak 

als leuke ervaring beschouwd door deze mensen. De intrinsieke doelen die worden nagestreefd zijn 

persoonlijke groei of zelfontwikkeling en de bijdrage aan collectieve belangen (Vansteenkiste et al., 

2006). Men is dus in beperkte mate individualistisch en men hecht groot belang aan het welzijn van 

de maatschappij. Deze personen krijgen zelf een gevoel van voldoening door het helpen van 

medemensen. Op die manier proberen intrinsiek georiënteerde personen van de wereld een betere 

plek te maken. Ze gaan kleine dingen doen waar iedereen beter van wordt. Een ander belangrijk doel 

dat intrinsiek georiënteerde mensen nastreven is een hechte en langdurige vriendschapsband. Er 

wordt dus veel belang gehecht aan goede sociale contacten en aan goede connecties. Men streeft 

ook naar een goede gezondheid en een goed welzijn voor zowel zichzelf als voor anderen. Het is 

aangetoond dat deze intrinsiek georiënteerde mensen zelf vaak effectief een beter welzijn hebben 

(Kasser & Ryan, 1993; Kasser & Ryan, 1996). 

4.2.3 Extrinsieke motivatie en doelen 

Extrinsieke motivatie zorgt er, in tegenstelling tot intrinsieke motivatie, voor dat iemand iets doet 

met het oog op een bepaalde uitkomst (Deci, 1971). De zelf-determinatie zal lager zijn omdat men 

zich laat leiden door een positieve of negatieve uitkomst, zoals een externe beloning. Een duidelijk 

voorbeeld om het verschil aan te tonen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie is terug te vinden 

binnen de schoolmuren. Bepaalde leerlingen studeren omdat ze geïnteresseerd zijn in de leerstof en 

deze echt willen begrijpen. Dergelijke studenten laten zich leiden door het intrinsieke doel om kennis 

te vergaren. Een ander deel van de leerlingen zal echter enkel het extrinsieke doel hebben om een 

diploma te behalen en daarvoor zullen ze ook moeten studeren. Ook binnen de sport zijn enkele 

duidelijke voorbeelden terug te vinden. Zo zal een atleet die sport omdat hij graag zijn eigen grenzen 

verlegt eerder intrinsiek gemotiveerd zijn, terwijl een atleet die zijn sport uitoefent omdat zijn ouders 

dat graag willen eerder extrinsiek gemotiveerd zijn (Pelletier et al., 1995). Hieruit blijkt ook dat er 

niet noodzakelijk een gebrek moet zijn aan alle drie de elementen van zelf-determinatie, maar dat 

het ontbreken van slechts één element, zoals autonomie in dit laatste voorbeeld, ervoor kan zorgen 

dat iemand extrinsiek gemotiveerd wordt. 

Wie extrinsiek gemotiveerd is, zal dan ook sterk verschillende doelen hebben van mensen die 

voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn (Vansteenkiste et al., 2006). Ook hier wordt er opnieuw 

vanuit gaan dat extrinsieke motivatie in de meeste gevallen aan de basis ligt van extrinsieke doelen. 

Extrinsiek georiënteerden zullen meer belang hechten aan het financiële aspect en zichzelf voorop 

stellen ten opzichte van het collectief (Kasser & Ryan, 1993; Kasser & Ryan, 1996). Deze mensen 

zullen dus eerder individualistisch ingesteld zijn dan collectivistisch en worden daarom soms gezien 

als mensen die eerder egoïstisch zijn. Op financieel vlak zal men doelen nastreven zoals welvaart en 
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het behalen van financiële successen (Vansteenkiste et al., 2006). Geld is vaak een van de 

belangrijkste drijfveren voor extrinsiek georiënteerde personen. Deze mensen zullen in het sociale 

leven voornamelijk faam, aantrekkelijkheid en een goed imago nastreven. Extrinsiek georiënteerde 

mensen zullen bijgevolg ook meer belang hechten aan de mening van anderen en zich daardoor laten 

leiden door wat van hen verwacht wordt. De keerzijde van deze doelen als gevolg van extrinsieke 

motivatie is dat deze mensen vaak minder gelukkig zijn en een minder goed welzijn hebben (Kasser & 

Ryan, 1993; Kasser & Ryan, 1996). 

De visie op extrinsieke motivatie werd later verder uitgebreid aangezien enkele auteurs tot het 

besluit kwamen dat er nog grote verschillen kunnen zijn binnen extrinsieke motivaties. Daarom werd 

een opsplitsing gemaakt tussen vier soorten extrinsieke motivatie in de Organismic Integration 

Theory (OIT). Deze zijn externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en 

geïntegreerde regulatie, zoals te zien is in figuur 2 (Ryan & Deci, 2000). Het verschil wordt 

voornamelijk gemaakt op basis van de mate waarin zelf-determinatie en internalisering aanwezig is. 

Internalisering kan gezien worden als de mate waarin iemand waarden en attitudes vooropstelt voor 

zichzelf en niet voor iemand anders (Gagné & Deci, 2005). Een voorbeeld hiervan is dat iemand 

werkt, ook als de baas niet in de buurt is. De mate van internalisering zal sterk afhangen van de mate 

waarin er sprake is van zelf-determinatie. Hoe hoger de zelf-determinatie, hoe meer internalisering 

(Ryan & Deci, 2000). 

De eerste vorm van extrinsieke motivatie is de externe regulatie. Dit kan gezien worden als de 

klassieke vorm zoals die hierboven reeds beschreven werd. Mensen gaan een bepaalde taak 

vervullen om aan de externe verwachtingen te voldoen en omdat men hiervoor een beloning of straf 

verwacht. Aangezien elke vorm van autonomie hier wegvalt is het gedrag dus sterk afhankelijk van 

een externe regulator. Bij de geïntrojecteerde regulatie voelt iemand druk om de activiteit uit te 

voeren om op die manier schuldgevoelens of angst te vermijden. Het kan ook een druk zijn om een 

positief gevolg te ondervinden. Geïntrojecteerde regulatie vormt samen met de externe regulatie de 

gecontroleerde motivatie. Hierbij gaat het voornamelijk om motivaties met een eerder dwingend 

karakter. 

Als de mate van zelf-determinatie en internalisering verder toeneemt komt men bij de 

geïdentificeerde regulatie. Hierbij beseft men dat bepaalde activiteiten zinvol kunnen zijn en men 

persoonlijke doelen kan verwezenlijken door het uitoefenen van verschillende taken. De hoogste 

mate van zelf-determinatie binnen extrinsieke motivatie wordt teruggevonden bij de geïntegreerde 

regulatie. Deze vorm van motivatie lijkt al nauw aan te sluiten bij intrinsieke motivatie aangezien hier 

persoonlijke waarden worden voorop gesteld, maar het verschil ligt hem in het feit dat bij 
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geïntegreerde regulatie nog steeds een bepaalde uitkomst wordt nagestreefd en het dus niet enkel 

om de actie op zich gaat. Geïdentificeerde regulatie en geïntegreerde regulatie vormen samen de 

autonome motivatie. Het verschil met de gecontroleerde extrinsieke motivatie is de veel hogere 

mate van autonomie. Het gaat hierbij om motivaties die vrijwillig zijn en waarbij men niet wordt 

gedwongen van buitenaf.  

4.2.4 A-motivatie 

A-motivatie kan niet echt gezien worden als een soort motivatie, aangezien het een vorm is waarbij 

er een gebrek aan intentie is om een bepaalde taak uit te voeren (Gagné & Deci, 2005). Deze staat 

ook helemaal links in figuur 2, wat aantoont dat hier geen of slechts een heel geringe mate van zelf-

determinatie aanwezig is. Omdat er eigenlijk geen motivatie aanwezig is bij a-motivatie gaan we hier 

niet verder op in. Er wordt in wat volgt voornamelijk verder gewerkt met extrinsieke en intrinsieke 

doelen waarbij steeds enige motivatie aan de basis moet liggen. Als er geen enkele motivatie 

aanwezig is zal er bijgevolg een gebrek zijn aan doelen die worden nagestreefd.  
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DEEL 2 : EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

In het tweede deel van deze masterproef wordt de experimentele opzet besproken. Eerst worden de 

hypothesen geformuleerd waarna er wordt overgegaan tot het onderzoek waarin we een antwoord 

proberen vinden op de vooropgestelde hypothesen. Daarna bespreken we de gevonden resultaten 

en trekken we enkele conclusies uit het onderzoek. 

HOOFDSTUK 5 : FORMULERING VAN DE HYPOTHESEN 

In het eigenlijke onderzoek wordt voornamelijk het verband onderzocht tussen de schoonheid van 

bepaalde producten en de kwaliteit die verwacht wordt door de consumenten. Alvorens we het 

onderzoek kunnen opstarten moeten we eerst enkele hypothesen vooropstellen. Om te komen tot 

deze hypothesen bespreken we eerst onze probleemstelling en maken we voornamelijk gebruik van 

de verzamelde informatie die besproken werd in de bovenstaande literatuurstudie. 

5.1 PROBLEEMSTELLING 

Aan de hand van verschillende onderzoeken weten we dat het belang van schoonheid de laatste 

decennia sterk is toegenomen en nu nog steeds toeneemt. Consumenten gaan steeds meer rekening 

houden met design, waardoor dit in toenemende mate een invloed kan hebben op hun attitudes ten 

opzichte van een product en op hun aankoopgedrag. Verschillende consumenten zullen in hun 

aankoopbeslissing louter rekening houden met de schoonheid van het product. We kunnen ons dan 

ook de vraag stellen waarom dit zo is.  

Een tweede element dat we weten uit onderzoek, zoals besproken werd in het eerste deel van deze 

masterproef, is dat het oordeel over kwaliteit kan afhangen van uiteenlopende factoren (Steenkamp, 

1990). De uiterlijke productkenmerken kunnen hier deel van uitmaken, naast verschillende andere 

factoren zoals de prijs of de hoeveelheid reclame die aan het product werd gewijd. De link die gelegd 

kan worden tussen beide onderwerpen, schoonheid en kwaliteit, is echter nog vaag. Daarom gaan 

we in ons onderzoek een antwoord zoeken op de vraag of schoonheid en kwaliteit aan elkaar gelinkt 

kunnen worden. We zullen meer bepaald onderzoeken of er een heuristiek bestaat waardoor 

consumenten schoonheid aan kwaliteit zullen linken, net zoals er een heuristiek bestaat waardoor 

consumenten bij een hogere prijs in vele gevallen gaan denken aan een betere kwaliteit. 
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Wat ook reeds werd aangehaald is het feit dat mensen op een andere manier kunnen reageren op 

schoonheid. In ons onderzoek zullen we daarom rekening houden met een modererende variabele. 

Deze variabele is het verschil tussen de doelen die men nastreeft. We gaan op zoek naar een verschil 

tussen individuen die zich laten leiden door intrinsieke doelen en individuen die zich laten leiden 

door extrinsieke doelen. 

5.2 HYPOTHESEN 

Aan de hand van de besproken literatuur kunnen we enkele hypothesen opstellen in verband met de 

relatie tussen schoonheid en verwachte kwaliteit. Zo geven verschillende onderzoeken reeds een 

indicatie dat er een relatie zou kunnen zijn tussen beide factoren. Ten eerste is er het onderzoek van 

Hoegg en Alba (2011). Zoals in het tweede hoofdstuk reeds werd gesuggereerd zou de consument 

denken dat een product beter functioneert als het design dat laat uitschijnen. Als tweede onderzoek 

kunnen we verwijzen naar Orth en Malkewitz (2008). Ook dit onderzoek geeft reeds een indicatie dat 

er een link tussen de schoonheid van een product en de verwachte kwaliteit van dit product zou 

kunnen zijn. Zij nemen aan dat consumenten aan de hand van het uiterlijk van een product een beeld 

kunnen scheppen over het product en ze kunnen dus een oordeel vellen over bijvoorbeeld de 

kwaliteit. Een derde onderzoek dat een indicatie geeft dat er wel degelijk een verband zou bestaan 

tussen de schoonheid van een product en de verwachte kwaliteit werd gevoerd door Van Osselaer, 

Janiszewski en Cunha (2004). Ze gaan ervan uit dat consumenten bij het krijgen van informatie aan 

de hand van uiterlijke productkenmerken een voorspelling maken van de kwaliteit of de prijs. Wat in 

alle drie de onderzoeken terugkomt is dat de mate van schoonheid een positieve invloed zou kunnen 

hebben op de kwaliteit die verwacht wordt door de consumenten. 

Aan de hand van de resultaten van deze verschillende onderzoeken kunnen we tot de volgende 

hypothese komen :  

H1 : Een hogere waargenomen schoonheid van producten zal er voor zorgen dat een betere 

kwaliteit wordt toegewezen aan het product, met andere woorden, er bestaat een beauty-is-

good heuristiek. 

Naast dit hoofdeffect, de beauty-is-good heuristiek, gaan we in het onderzoek ook op zoek naar 

andere effecten. Zoals reeds vermeld werd, bestaat er een heuristiek waarbij consumenten zich laten 

leiden door de prijs bij het bepalen van de verwachte kwaliteit (McConnell, 1968; Rao & Monroe, 

1989). Deze relatie is uitvoerig onderzocht en steeds blijkt dat consumenten een verband leggen 
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tussen beide kenmerken. Uit vorig onderzoek blijkt dat de sterke relatie die bestaat tussen de prijs 

van een product en verwachte kwaliteit verzwakt als ook andere gegevens worden weergegeven van 

het product (Jacoby et al., 1971; Sproles, 1977). Daarom zullen we nagaan of de beauty-is-good 

heuristiek ook blijft bestaan als andere informatie wordt weergegeven. Als we de resultaten van het 

onderzoek van Jacoby et al. (1971) doortrekken naar de beauty-is-good heuristiek kunnen we ervan 

uit gaan dat deze heuristiek minder sterk zal zijn als meer informatie wordt weergegeven. De extra 

informatie die zal meegedeeld worden in een deel van het onderzoek zijn de prijzen van de 

verschillende producten.  

De prijzen van de producten kunnen in beperkte mate van elkaar verschillen of er kunnen grote 

prijsverschillen waar te nemen zijn. We kunnen de hypothese in verband met extra informatie dus 

opsplitsen in twee delen. Op die manier bekomen we deze hypothesen: 

H2a : Bij gelijke prijzen of minimale prijsverschillen tussen de producten zal de beauty-is-good 

heuristiek nog worden waargenomen, maar deze zal minder sterk zijn doordat ook rekening 

wordt gehouden met de extra verkregen informatie, de prijs. 

H2b : Bij grote prijsverschillen tussen de producten zal de beauty-is-good heuristiek bijna niet 

meer waar te nemen zijn en zal men zich eerder laten leiden door de prijs in het oordeel van 

kwaliteit. Het effect van schoonheid op de verwachte kwaliteit zal met andere woorden 

worden overtroffen door het effect van de weergegeven prijzen.  

In de Zelf-Determinatie Theorie die hierboven uitvoerig werd besproken, wordt het onderscheid 

gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke doelen en dit op basis van motivatie die gebaseerd is op 

autonomie, bekwaamheid en sociale verbondenheid. Deze drie factoren vormen samen de mate van 

zelf-determinatie. Aangezien er een groot verschil kan gemaakt worden tussen mensen die zich laten 

leiden door intrinsieke doelen en degene die zich laten leiden door extrinsieke doelen kunnen we 

ervan uitgaan dat de mate waarin ze reageren op schoonheid en de manier waarop ze de link leggen 

tussen deze schoonheid en de kwaliteit van een product zal verschillen tussen deze twee groepen. 

Uit de onderzoeken van Demirbilek en Sener (2003) en Hassenzahl (2004) weten we dat het uiterlijk 

van een product ook een beeld zal scheppen van de gebruiker van het product. Het zijn voornamelijk 

mensen die zich laten leiden door extrinsieke doelen die belang zullen hechten aan wat anderen van 

hen denken. Men zal dus eerder een product kopen dat er mooi uit ziet. Doordat men belang hecht 

aan wat anderen van hen denken, zullen extrinsiek georiënteerde mensen ook meer doelen 

nastreven zoals bekendheid of het hebben van een goed imago in de ogen van anderen. Dit imago 

wordt volgens hen vaak bereikt door een aantrekkelijk uiterlijk eerder dan door het hebben van een 
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goed innerlijk. Er wordt dus gestreefd naar aantrekkelijkheid. Ze gaan er over het algemeen van uit 

dat schoonheid steeds iets goeds met zich meebrengt. Als we dit doortrekken naar producten 

kunnen we ervan uitgaan dat deze mensen meer belang hechten aan schoonheid van producten en 

sneller de link zullen leggen tussen schoonheid en kwaliteit. Intrinsiek georiënteerde mensen zullen 

veel minder belang hechten aan schoonheid en uiterlijke kenmerken. Ze zullen voornamelijk gericht 

zijn op goede sociale contacten waarbij de innerlijke kenmerken belangrijker zijn voor hen.  

Omdat mensen die zich laten leiden door extrinsieke doelen meer belang hechten aan schoonheid 

gaan we er dus van uit dat het verschil tussen de kwaliteit die verwacht wordt van het mooie product 

en de kwaliteit die verwacht wordt van het lelijke product groter zal zijn bij deze mensen dan bij 

diegenen die zich laten leiden door intrinsieke doelen in het leven. 

Op die manier komen we tot de volgende hypothesen :  

H3 : Wie zich laat leiden door extrinsieke doelen zal een sterkere link leggen tussen 

schoonheid en kwaliteit dan wie zich laat leiden door intrinsieke doelen; de beauty-is-good 

heuristiek zal met andere woorden sterker zijn bij consumenten met extrinsieke doelen. 

In het vierde hoofdstuk werd ook reeds aangehaald dat de mate van CVPA geen effect heeft op de 

kwaliteit die consumenten toewijzen aan een mooier product (Orth et al., 2010). Ondanks het feit 

dat uit dit onderzoek reeds een duidelijk resultaat naar voor kwam in verband met dit onderwerp 

gaan we dit ook in ons onderzoek opnemen.  

Dit leidt tot de volgende hypothese :  

H4 : De sterkte van CVPA, i.e. de mate waarin consumenten belang hechten aan schoonheid, 

zal geen effect hebben op de sterkte van de beauty-is-good heuristiek. 
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HOOFDSTUK 6 : EXPERIMENT 

Het zesde hoofdstuk van deze masterproef omvat het experiment dat werd opgezet om een 

antwoord te bekomen op de gestelde onderzoeksvragen. Deze studie probeert na te gaan wat het 

effect is van schoonheid op de kwaliteit die door de consumenten verwacht wordt van een product. 

Er wordt met andere woorden gezocht naar het bestaan van een beauty-is-good heuristiek, waarbij 

consumenten schoonheid zien als een signaal van kwaliteit. Daarbij kijken we ook naar verschillen 

tussen mensen die voornamelijk intrinsieke of extrinsieke doelen nastreven in het leven. Alvorens te 

beginnen aan het echte experiment moest eerst een pretest gedaan worden zodat we de juiste 

afbeeldingen konden selecteren voor het onderzoek. We bespreken in dit hoofdstuk dan ook eerst 

deze pretest waarna we de inhoudelijke samenstelling van het onderzoek uiteenzetten. Ook de 

manier waarop het experiment werd georganiseerd wordt kort uiteen gezet. Daaropvolgend worden 

de resultaten die voortvloeien uit het experiment geanalyseerd en besproken aan de hand van 

verschillende testen. Op basis van deze resultaten kunnen de hypothesen die werden opgesteld in 

het vorige hoofdstuk worden aanvaard of verworpen.  

6.1 PRETEST 

In het onderzoek op basis waarvan we op zoek gaan naar antwoorden op de onderzoeksvragen gaan 

we voornamelijk na wat het effect kan zijn van schoonheid op de kwaliteit die verwacht wordt van 

een product. Schoonheid is in deze context echter een subjectief begrip aangezien veel consumenten 

een bepaald product mooi zullen vinden terwijl anderen dit niet zullen vinden. Verschillende 

respondenten kunnen er dus een andere mening op na houden. Toch zullen bepaalde producten 

over het algemeen mooier bevonden worden dan andere. Om een lijn te vinden in deze schoonheid 

werd een pretest gedaan.  

In deze pretest werden 14 producten getoond aan 22 respondenten waarbij men steeds vier 

verschillende afbeeldingen van het product te zien kreeg. De pretest werd ingevuld door 12 mannen 

en 10 vrouwen en het ging om respondenten van verschillende leeftijden, tussen 19 en 59 jaar. De 

producten die werden afgebeeld waren steeds basisproducten, producten die vaak worden gebruikt 

in het dagelijkse leven, gaande van een fles water of een fles balsamico tot verpakkingen van pralines 

en koffie. Het zijn producten waarvan de kwaliteit van de inhoud eigenlijk niet zou kunnen afhangen 

van de verpakking waarin het product zit. De afbeeldingen werden zorgvuldig uitgekozen waarbij ze 

moesten voldoen aan enkele voorwaarden. Zo werden afbeeldingen van producten waar een 
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duidelijke en bekende merknaam op stond vermeden. Dit deden we zodat de respondenten zich op 

die manier niet door een merknaam zouden laten leiden bij het antwoorden op de vragen. Men zou 

zich namelijk kunnen laten leiden door een bekende merknaam in het oordeel over de kwaliteit van 

het product. Een tweede element dat belangrijk was, was dat het om alledaagse producten ging 

waarvan verwacht kan worden dat schoonheid van ondergeschikt belang is. De vraag die voor elk 

product gesteld werd aan de respondenten van de pretest was hoe mooi men de afbeeldingen van 

het product vond. De respondenten moesten dus de schoonheid bepalen.  

In deze pretest moesten de respondenten steeds een score geven aan de verschillende afbeeldingen 

van een product van 1 tot 10, waarbij 1 stond voor heel erg lelijk en 10 voor heel erg mooi. De 

volgorde waarin de afbeeldingen werden weergegeven werd gerandomiseerd zodat niet iedereen 

steeds dezelfde afbeeldingen eerst zag. De verschillende afbeeldingen van hetzelfde product werden 

wel steeds samen getoond. Eerst werden bijvoorbeeld de vier afbeeldingen van koffie getoond, 

daarna bijvoorbeeld de vier afbeeldingen van water enzoverder. Op basis van de gegeven scores 

konden we voor het echte experiment de beste producten en de beste afbeeldingen van deze 

producten uitkiezen. Er werd van een product steeds een afbeelding gekozen die over het algemeen 

als erg mooi werd gezien en een afbeelding van hetzelfde product dat gezien werd als erg lelijk. Er 

werd op gelet dat de gegeven scores voldoende verschillen van elkaar en dat de variantie zo klein 

mogelijk was. Op die manier kunnen we ervan uitgaan dat de gekozen producten door de 

meerderheid van de respondenten als mooi of als lelijk wordt gezien en de spreiding van deze 

meningen eerder beperkt is. Aan de hand van deze werkwijze werden verschillende afbeeldingen uit 

het onderzoek gehaald en kwamen we uiteindelijk tot vijf producten waarmee gewerkt wordt in het 

definitieve experiment. Om er zeker van te zijn dat de gemiddelde scores die gegeven werden in 

verband met de schoonheid van de afgebeelde producten significant van elkaar verschillen werd een 

paired samples t-test gedaan. De resultaten van deze test zijn terug te vinden in bijlage 1. Uit deze 

paired samples t-test bleek dat de verschillen tussen de gemiddelden van de gekozen afbeeldingen 

significant zijn (body lotion : t(21) = 10,64, p < .001, koffie : t(21) = 11,09, p < .001, olijfolie : t(21) = 

8,27, p < .001, pralines : t(21) = 11,06, p < .001, zeep : t(21) = 11,63, p < .001), waardoor deze konden 

gebruikt worden in het echte experiment. De producten die gebruikt zullen worden in het eigenlijke 

onderzoek zijn koffie, body lotion, olijfolie, verpakkingen van pralines en zeep. 
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6.2 SAMENSTELLING VAN DE ENQUÊTE 

Na het uitvoeren van de pretest kon worden overgegaan tot het eigenlijke onderzoek waarbij 

antwoorden werden gezocht in verband met de gestelde hypothesen. De enquête op basis waarvan 

het onderzoek gevoerd werd, kan worden opgesplitst in vijf verschillende delen. Om te beginnen is er 

het deel waarin socio-demografische gegevens werden gevraagd aan de respondenten. Het tweede 

deel van de vragenlijst bestond uit het onderzoeken van de link tussen schoonheid en kwaliteit. 

Hierbij werd gewerkt met drie verschillende scenario’s. In het derde deel gingen we op zoek naar de 

doelen waardoor de respondenten zich laten leiden in het leven en naar de motivatie die hierachter 

zit. In het vierde deel van de enquête werden enkele vragen gesteld om een ander effect uit te 

kunnen sluiten in onze resultaten, namelijk het effect van Centrality of Visual Product Aesthetics 

(CVPA). In het laatste deel van de vragenlijst werd een posttest gedaan waarbij opnieuw de 

schoonheid van de producten getest werd. De volledige vragenlijst is bijgevoegd als bijlage 2. 

6.2.1 Socio-demografische gegevens 

In het begin van de vragenlijst werd eerst een korte introductietekst weergegeven. Daarna werden 

eerst enkele persoonlijke gegevens van de respondenten gevraagd voordat we verder gingen naar de 

vragen voor het eigenlijke experiment. Deze algemene gegevens zijn het geslacht van de respondent, 

de leeftijd van de respondent, het hoogst behaalde diploma en de beroepscategorie waarin de 

respondent zich bevindt op het ogenblik dat de enquête werd ingevuld. Bij het diploma en de 

beroepscategorie werden verschillende mogelijkheden gegeven waarvan men één antwoord moest 

aanduiden. Enkele voorbeelden van beroepscategorieën zijn student, landbouwer en bediende. De 

vragen in verband met de socio-demografische gegevens zijn terug te vinden in bijlage 2.1.  

6.2.2 Schoonheid en kwaliteit 

Algemeen 

Het tweede deel van de enquête bestond erin de link te vinden tussen de schoonheid van een 

product en de kwaliteit die men verwacht van dat product. Aan de hand van de pretest, die 

hierboven reeds uitgebreid werd besproken, konden we vijf producten overhouden die gebruikt 

werden in deze enquête, namelijk body lotion, koffie, olijfolie, pralines en zeep. De afbeeldingen van 

de gekozen producten werden getoond aan de respondenten en er werden enkele vragen gesteld 

over de kwaliteit die men verwacht van de producten. Dit werd zowel impliciet als expliciet gedaan. 

Eerst werd de vraag impliciet gesteld door aan de hand van een multi-itemschaal vier tegengestelde 

kenmerken voor te stellen. Dit werd gedaan voor elk product apart. Voor body lotion werden 

kenmerken weergegeven zoals de ingrediënten waarvan het gemaakt werd en de zachtheid 
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waarvoor het zorgt. Bij koffie en olijfolie daarentegen werd aan de respondenten gevraagd wat men 

verwachtte van bijvoorbeeld de smaak aan de hand van het kenmerk ‘goede smaak’ aan de ene kant 

en ‘slechte smaak’ aan de andere kant. Een ander voorbeeld is ‘gemaakt van goede ingrediënten’ en 

‘gemaakt van slechte ingrediënten’. De volledige lijst van kenmerken die werden weergegeven in de 

vragenlijst is terug te vinden in bijlage 2.2. De respondenten konden aan de hand van deze 

tegengestelden aangeven in welke richting hun mening over de kenmerken van het product ging. 

Deze kenmerken werden voor de analyse van de resultaten samengenomen als één variabele waarbij 

het gemiddelde van de scores werd genomen. Zo werd een algemene score bekomen voor de 

kenmerken. Op die manier kregen we reeds een beeld van hoe positief of negatief de kenmerken zijn 

die men toewijst aan de producten en bijgevolg van de verwachte kwaliteit zonder dit expliciet te 

vragen. Om een zekere vorm van controle te hebben over het beeld dat de respondenten hebben 

over de kwaliteit werd ook expliciet de mening over de verwachte kwaliteit gevraagd. De 

respondenten konden aangeven op een schaal gaande van 0 tot 100 hoe kwalitatief men het product 

inschatte. Hierbij stond 0 voor een heel slechte kwaliteit en 100 voor een nagenoeg perfecte 

kwaliteit. Dit werd steeds gedaan voor alle vijf de producten waarbij steeds een mooie en een lelijke 

versie van het product of de verpakking werd getoond. 

Condities 

Naast het hoofdeffect werd ook geprobeerd andere effecten te vinden via het onderzoek. We gingen 

naast het zuivere effect van schoonheid op kwaliteit na wat het effect zou kunnen zijn als prijzen 

worden weergegeven. Door het weergeven van de prijzen zouden we ook interactie-effecten kunnen 

krijgen tussen schoonheid en prijs. Als prijzen worden weergegeven, zouden we er namelijk vanuit 

kunnen gaan dat ook hiermee rekening wordt gehouden. 

In het onderzoek werden daarom drie condities opgesteld. De respondenten kregen steeds maar één 

van deze condities te zien. In de eerste conditie werden geen prijzen weergegeven. Hier konden de 

respondenten zich enkel op het design van het product baseren. In deze eerste conditie werd dus 

enkel op zoek gegaan naar de zuivere beauty-is-good heuristiek. In de tweede en derde conditie 

werden naast de afbeeldingen ook prijzen weergegeven. In de tweede conditie werd gewerkt met 

minimale prijsverschillen, de prijzen waren nagenoeg gelijk. In de derde en laatste conditie waren de 

prijsverschillen tussen de twee verschillende afbeeldingen steeds groot. Bij drie van de vijf producten 

werd aan de mooiste afbeelding een aanzienlijk hogere prijs gegeven dan aan de afbeelding waarvan 

de pretest uitmaakte dat deze minder mooi gevonden werd. In de andere twee gevallen werd aan de 

minder mooie afbeelding een hogere prijs gegeven. Op die manier kunnen we nagaan of men door 

de grote prijsverschillen zich nog steeds laat leiden door schoonheid bij het bepalen van kwaliteit en 

of dit effect minder sterk is of zelfs omgekeerd is. In bijlage 2.2 is de derde conditie weergegeven. 
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6.2.3 Intrinsieke en extrinsieke doelen 

Nadat de respondenten verschillende vragen hebben beantwoord in verband met de kwaliteit die ze 

verwachten kregen ze een reeks stellingen waarbij ze moesten aangeven in welke mate ze akkoord 

gingen. Het eerste deel van de stellingen gaat over intrinsieke en extrinsieke doelen. Aan de hand 

van verschillende stellingen werd onderzocht welke doelen men voornamelijk nastreeft. De 

respondenten moesten aangeven in welke mate ze akkoord gingen met de gegeven stellingen op een 

7-punt Likertschaal, gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord. In de stellingen werden 

verschillende extrinsieke doelen aangehaald zoals het halen van financiële successen, populariteit en 

aantrekkelijk gevonden worden door anderen. Enkele intrinsieke doelen die werden aangehaald in 

de vragenlijst zijn het helpen van mensen in nood, het bijdragen aan het welzijn van de maatschappij 

en persoonlijke ontwikkeling en groei. Alle stellingen die aan de respondenten werden voorgelegd 

zijn te zien in bijlage 2.3. 

6.2.4 Centrality of Visual Product Aesthetics (CVPA) 

De volgende vraag die de respondenten kregen ging over het belang dat ze hechten aan schoonheid. 

Naast het onderscheid tussen mensen die zich laten leiden door intrinsieke en extrinsieke doelen in 

het leven, kunnen we namelijk ook een onderscheid maken in de mate waarin schoonheid belangrijk 

is voor iemand. Dit principe wordt Centrality of Visual Product Aesthetics (CVPA) genoemd, zoals we 

in de literatuurstudie hebben besproken. Deze CVPA werd gemeten aan de hand van de laatste reeks 

stellingen waarbij de respondenten de mate waarin ze akkoord gingen, konden aanduiden op een 7-

punt Likertschaal. De volledige lijst van vragen in verband met dit onderdeel is te vinden in de bijlage 

2.5. 

6.2.5 Posttest 

In het laatste deel van de enquête werd een posttest gedaan waarbij een deel van de pretest 

opnieuw uitgevoerd werd. Van de afbeeldingen die gebruikt werden in het onderzoek werd opnieuw 

gevraagd hoe mooi men ze vond op een schaal van 1 tot 10. Op die manier werd de schoonheid van 

de producten nog een keer gemeten en op die manier was er een extra controle of de afbeeldingen 

wel degelijk mooi of lelijk gevonden werden. De pretest werd namelijk bij een kleine steekproef 

afgenomen waardoor een kans op fouten bestaat. Door in de posttest opnieuw de schoonheid te 

meten konden deze mogelijke fouten eruit worden gehaald en konden we zeker zijn van het oordeel 

over de schoonheid van de afgebeelde producten. Deze posttest is te zien in bijlage 2.6. 
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6.3 ORGANISATIE VAN HET EXPERIMENT 

6.3.1 Populatie en steekproef 

Voor het onderzoek werden geen specifieke vereisten gesteld in verband met wie mocht deelnemen 

en wie niet, waardoor de populatie kan gezien worden als alle mogelijke consumenten. Het 

onderzoek werd volledig ingevuld door 240 respondenten tussen 16 en 69 jaar. Dit is tevens de 

steekproef. Omdat de vragen op het einde van de enquête ook van belang zijn, werden enkel de 

respondenten die de vragenlijst volledig hebben doorlopen opgenomen voor de analyse.  

Het aantal respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld werd ongeveer gelijk verdeeld over de 

drie condities. 82 respondenten vulden de enquête in waarbij de eerste conditie, zonder prijzen, 

werd weergegeven. De tweede conditie, waarbij prijzen werden weergegeven met minimale 

verschillen, werd door 77 respondenten beantwoordt. De derde en laatste conditie, met grote 

prijsverschillen, werd ingevuld door 81 respondenten.  

 Conditie 1 : Geen prijzen 
Conditie 2 : Kleine 

prijsverschillen 

Conditie 3 : grote 

prijsverschillen 

Aantal respondenten 82 77 81 

Tabel 1 : Verdeling van de respondenten over de condities 

Als we kijken naar de verdeling tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen die de enquête 

hebben ingevuld zien we dat het aantal vrouwen die hebben meegedaan iets hoger ligt dan het 

aantal mannen die de vragenlijst hebben ingevuld. 53% van de respondenten die de vragenlijst 

volledig hebben ingevuld, waren vrouwen. Dit komt overeen met 128 vrouwelijke respondenten ten 

opzichte van 112 mannelijke respondenten. Er zijn ook verschillen op vlak van leeftijdscategorieën. 

Het aantal respondenten tussen 16 en 25 is het grootst. 130 respondenten zijn terug te vinden in 

deze categorie, wat neerkomt op meer dan de helft van de respondenten die de vragenlijst volledig 

hebben ingevuld. Het aantal respondenten uit de leeftijdsgroep tussen 36 en 45 is samen met het 

aantal respondenten ouder dan 56 het kleinst. Respectievelijk hebben 24 en 15 mensen uit deze 

leeftijdscategorieën de enquête ingevuld, dit is 10 % en 6 % van alle respondenten. Doordat de 

jongste leeftijdsgroep met voorsprong het sterkst is vertegenwoordigd, is het aantal studenten met 

103 respondenten in de steekproef het grootst, gevolgd door bedienden (62 respondenten) en 

arbeiders (46 respondenten). 
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6.3.2 Gegevensverzameling 

De vragen die besproken werden in ‘6.2 Inhoudelijke samenstelling van de enquête’, werden 

voorgelegd aan de respondenten aan de hand van een online survey. De link waardoor men 

rechtstreeks op de enquête terecht kwam werd verstuurd via e-mail en verspreid via Facebook. Er 

werd ook op voorhand meegedeeld dat de vragenlijst ongeveer 15 minuten duurt om volledig in te 

vullen, zodat de respondenten voldoende tijd zouden nemen om het in te vullen. Er werden geen 

incentives gegeven aan de respondenten voor het invullen van de vragenlijst. 

6.3.3 Experimenteel ontwerp 

De variabele die we bespreken in het onderzoek is het verschil in de kwaliteit die verwacht wordt van 

een mooi product en van een lelijk product. Hoe groter het verschil, hoe beter de kwaliteit die men 

verwacht van een mooi product en hoe slechter de kwaliteit die men verwacht van een lelijk product. 

De respondenten kregen steeds zowel de mooie als de lelijke afbeelding van het product te zien. Het 

onderzoek werd gedaan voor drie verschillende condities in verband met het prijsniveau dat werd 

weergegeven. Hiervan kregen de respondenten slechts 1 conditie te zien. Bij de eerste conditie 

werden geen prijzen weergegeven, bij de tweede conditie werden kleine prijsverschillen 

weergegeven bij de mooie en de lelijke afbeelding en bij de derde conditie werden grote 

prijsverschillen weergegeven tussen de mooie en de lelijke afbeelding van de producten. We kunnen 

bijgevolg spreken van een 1 (verschil in verwachte kwaliteit van een mooi versus een lelijk product) x 

3 (conditie 1, 2 of 3) between subjects design. 

6.4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE  

6.4.1 Verwerkingsmethode 

De resultaten van het onderzoek werden onderworpen aan verschillende testen. Deze testen werden 

steeds uitgevoerd met een betrouwbaarheidsinterval van 95%, dus op een 5% significantieniveau. 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, is de afhankelijke variabele die wordt gemeten het verschil in 

verwachte kwaliteit tussen mooie en lelijke producten. Dit hebben we steeds gemeten op twee 

verschillende manieren, namelijk impliciet via een multi-itemschaal en expliciet door letterlijk te 

vragen wat de respondenten verwachten van de kwaliteit. In de analyse van de resultaten hebben 

we steeds via beide manieren de hypothesen getest. Omdat we altijd hetzelfde resultaat bekwamen 

via de impliciete en de expliciete meting van de verwachte kwaliteit bespreken we hier enkel de 

resultaten aan de hand van de expliciete meting van de verwachte kwaliteit.  



 
37 

6.4.2 Controle van de gegevens 

Voordat we aan de eigenlijke analyse van de gegevens konden beginnen, moesten deze gegevens 

gecontroleerd worden op fouten. Zo werd er gekeken of er nergens waarden stonden die normaal 

niet konden voorkomen en werden de onvolledige enquêtes uit de gegevens gehaald. Op die manier 

konden de resultaten geanalyseerd worden op basis van een volledige en foutloze database. 

6.4.3 Posttest 

In het begin van de analyse werden de resultaten van de posttest bekeken. Dit werd gedaan om na te 

gaan of de producten die gebruikt zijn in de vragenlijst zeker een goed beeld geven van mooi en 

lelijk, en dit als een controle van de pretest die reeds voor het onderzoek werd uitgevoerd. Op die 

manier konden we eventuele producten die geen goede weergave zijn van een mooi en een lelijk 

product nog uit de analyse halen.  

Aangezien hetzelfde werd gemeten in de posttest als in de pretest werden ook de resultaten op 

dezelfde manier verwerkt. Er werd dus opnieuw gebruik gemaakt van de paired samples t-test om de 

verschillen tussen de afbeeldingen te bekijken. Hieruit blijkt dat bij alle producten de verschillen 

tussen de afbeeldingen van de mooie en de lelijke verpakking significant zijn (body lotion : t(239) = 

15,72, p < .001, koffie : t(239) = 25,92, p < .001, olijfolie : t(239) = 29,51, p < .001, pralines : t(238) = 

31,88, p < .001, zeep : t(232) = 25,49, p < .001). We kunnen bijgevolg de resultaten van alle 

producten gebruiken in onze analyse. 

6.4.4 Analyse van de resultaten 

Algemene beauty-is-good heuristiek 

H1 : Een hogere waargenomen schoonheid van producten zal er voor zorgen dat een betere kwaliteit 

wordt toegewezen aan het product, met andere woorden, er bestaat een beauty-is-good heuristiek. 

Bij de eerste hypothese werd het verband tussen de schoonheid van een product en de verwachte 

kwaliteit ervan in vraag gesteld. Aan de hand van een paired samples t-test werd gekeken of er 

verschillen waren tussen de verwachte kwaliteit van de mooie producten ten opzichte van de 

verwachte kwaliteit van de lelijke producten. 

De beauty-is-good heuristiek werd eerst algemeen bekeken voor alle producten en alle 

respondenten, dus over de drie condities heen. Hiervoor moesten we eerst enkele variabelen 

hercoderen. De waarden van de verwachte kwaliteit van de mooie producten werden samengevoegd 

en hiervan werd het gemiddelde genomen. Hetzelfde werd gedaan voor de lelijke producten.   
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Figuur 3: Beauty-is-good heuristiek 

Uit de analyse over de drie condities heen bleek dat aan de mooie producten over het algemeen een 

hogere score werd gegeven aan de verwachte kwaliteit (M = 74,20) dan aan de producten die als 

lelijk werden gepercipieerd (M = 59,15). Dit verschil blijkt significant te zijn (t(239) = 15.19, p < .001) 

aan de hand van de paired samples t-test.  

Als we kijken naar de verschillende producten zien we dat er 1 uitzondering is waarbij de beauty-is-

good heuristiek niet tot uitdrukking komt, namelijk de body lotion. Hierbij zijn de verschillen tussen 

de verwachte kwaliteit van het mooie product en het minder mooie product niet significant. Als we 

dit linken aan de resultaten uit de posttest zien we dat, ondanks het significante verschil tussen de 

mooie en de lelijke afbeelding, bij dit product de schoonheid van beide afbeeldingen dichter bij 

elkaar ligt dan bij de andere producten. Dit zou eventueel een reden kunnen zijn voor deze 

onverwachte uitkomst. Bij de andere producten vinden we de beauty-is-good heuristiek echter wel in 

sterke mate terug. 

We kunnen bijgevolg besluiten dat het bestaan van een beauty-is-good heuristiek bevestigd wordt. 

Aan mooie producten wordt een betere verwachte kwaliteit toegeschreven dan aan minder mooie 

producten.  

 Hypothese 1 kan aanvaard worden 

Verschillen tussen de condities  

H2a : Bij gelijke prijzen of minimale prijsverschillen tussen de producten zal de beauty-is-good 

heuristiek nog worden waargenomen, maar deze zal minder sterk zijn doordat ook rekening wordt 

gehouden met de extra verkregen informatie, de prijs. 

Om te zien of er verschillen zijn als er wel of geen prijzen worden weergegeven, met zowel kleine als 

grote verschillen, kijken we naar de drie condities die werden voorgelegd aan de respondenten. Het 
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gaat hier om een Between Subjects design, aangezien aan de respondenten slechts een van de drie 

condities werd voorgelegd. Om de eventuele verschillen tussen deze drie condities te testen maken 

we gebruik van een ANOVA test. De afhankelijke variabele, het verschil in verwachte kwaliteit van de 

producten, is namelijk een continue variabele, waarvan we het verschil tussen mooie en lelijke 

producten willen bekijken bij drie verschillende condities. De condities kregen de waarden 1, 2 en 3. 

Conditie 1 is deze waarin geen prijzen werden weergegeven, conditie 2 is deze waarin naast de 

afbeeldingen prijzen werden getoond, maar met minimale prijsverschillen en conditie 3 is deze met 

grote prijsverschillen. We willen dus de invloed van de al dan niet weergegeven prijzen bekijken op 

het verschil in verwachte kwaliteit tussen een mooi en een lelijk product. We kijken opnieuw naar 

het globale beeld en niet naar de verschillende producten apart. 

Uit de ANOVA test bleek dat er geen significante verschillen terug te vinden zijn tussen de drie 

condities. In figuur 4 worden de verschillen tussen de condities weergegeven van het verschil in 

kwaliteit dat verwacht wordt tussen een mooi en een lelijk product. Dit is echter geen significant 

resultaat (F(2, 237) = 2.31, p = .102), waardoor we niet kunnen besluiten dat er een duidelijk verschil 

is tussen beide condities. De verklaringskracht van dit model is dan ook erg klein (Adjusted R Squared 

= 01).  

 

Figuur 4 : Verschillen in verwachte kwaliteit tussen de condities 

Bij de respondenten die de eerste conditie werden voorgelegd was het verschil in verwachte 

kwaliteit gemiddeld 17,83, terwijl dit bij de respondenten die de tweede conditie voorgelegd kregen 

12,74 was. Dit is ook te zien in figuur 4. Zoals hierboven reeds vermeld werd, is dit verschil echter 

niet significant. De sterkte van het effect dat prijzen hebben op de verwachte kwaliteit werd dus 

overschat door ons. We hadden namelijk verwacht dat de verwachte kwaliteit dichter bij elkaar zou 

liggen indien de prijzen van de producten ongeveer gelijk zijn. Dit bleek niet te kloppen. Er is dus 

geen sprake van een significant interactie-effect tussen schoonheid en prijs. 
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H2b : Bij grote prijsverschillen tussen de producten zal de beauty-is-good heuristiek bijna niet meer 

waar te nemen zijn en zal men zich eerder laten leiden door de prijs in het oordeel van kwaliteit. Het 

effect van schoonheid op de verwachte kwaliteit zal met andere woorden worden overtroffen door 

het effect van de weergegeven prijzen.  

Op dezelfde manier als bij hypothese 2a gingen we na of er significante verschillen terug te vinden 

waren tussen de eerste conditie (zonder prijzen) en de derde conditie (met grote prijsverschillen). Uit 

de ANOVA test bleek reeds dat er geen significant interactie-effect terug te vinden is tussen 

schoonheid en prijs (F(2, 237) = 2.31, p = .102), waardoor er ook tussen de eerste en de derde 

conditie geen significant verschil zal zijn. Dit is opnieuw te zien in figuur 4. Bij deze derde conditie 

was het verschil in verwachte kwaliteit gemiddeld 14,44, ten opzichte van 17,83 in de eerste conditie. 

Binnen de derde conditie werden in sommige gevallen aan het mooiste product de duurste prijs 

gegeven, terwijl in andere gevallen de duurste prijs gegeven werd aan het minst mooie product. Als 

we kijken naar de producten waarbij de hoogste prijs werd geplaatst bij het mooie product zien we 

een gelijkaardig beauty-is-good effect als in conditie 1, wanneer er geen prijzen worden 

weergegeven. Op basis van de paired samples t-test zien we dat er in het geval van hoge prijzen bij 

het mooie product significante verschillen zijn tussen de verwachte kwaliteit van de mooie producten 

en de verwachte kwaliteit van de lelijke producten (t(80) = 9.93, p < .001). Als we kijken naar de 

producten waarbij de hoogste prijs geplaatst wordt naast het lelijke product zien we dat ook hier de 

beauty-is-good heuristiek blijft bestaan (t(80) = 2.49, p = .015), al is deze iets minder sterk dan bij de 

vorige situatie.  

Tussen beide situaties zien we ook een significant verschil (t(80) = 6.41, p < .001). Dit significant 

verschil maakt duidelijk dat de beauty-is-good heuristiek minder sterk is als de hoogste prijs bij het 

lelijke product staat. In tabel 2 zijn de verschillen te zien ten opzichte van de conditie waarin geen 

prijzen zijn weergegeven. Hierin zien we ook dat de verschillen tussen conditie 1 en conditie 3 kleiner 

zijn als het mooiste product een duurdere prijs heeft. Als het lelijkste product de hoogste prijs krijgt 

is het verschil in verwachte kwaliteit tussen een mooi en een lelijk product kleiner, maar de beauty-

is-good heuristiek blijft toch bestaan. 

 Conditie 1 Conditie 3: mooi = duur 
Conditie 3: mooi = 

goedkoop 

Gemiddelde verschil in 

verwachte kwaliteit tussen 

een mooi en een lelijk 

product 

17,83 20,54 5,29 

Tabel 2 : Verschillen in beauty-is-good heuristiek tussen conditie 1 en 3 
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We kunnen dus ook hier besluiten dat het interactie-effect tussen schoonheid en prijzen op de 

verwachte kwaliteit van een product minimaal is. Er is geen verschil tussen eerste en de derde 

conditie. De beauty-is-good heuristiek blijft dus bestaan, ook als er grote prijsverschillen worden 

weergegeven naast de afbeeldingen. Dit is zowel het geval als de hoogste prijs bij het mooiste 

product staat als wanneer de hoogste prijs bij het minder mooie product staat. We kunnen dus 

aannemen dat het effect van schoonheid op de verwachte kwaliteit superieur is aan het effect van 

prijzen. 

 Hypothese 2b kan niet aanvaard worden 

Persoonlijke verschillen 

Intrinsieke en extrinsieke doelen 

H3 : Wie zich laat leiden door extrinsieke doelen zal een sterkere link leggen tussen schoonheid en 

kwaliteit dan wie zich laat leiden door intrinsieke doelen; de beauty-is-good heuristiek zal met andere 

woorden sterker zijn bij consumenten met extrinsieke doelen. 

Naast het effect van prijzen kunnen we ook het effect van persoonlijke kenmerken in vraag stellen. 

Dit is wat in de derde hypothese wordt bevraagd. We  verwachten dat de respondenten die 

aangaven zich voornamelijk te laten leiden door extrinsieke doelen grotere verschillen in verwachte 

kwaliteit zullen toewijzen tussen de mooie en de lelijke producten.  

Om dit te kunnen meten werden eerst enkele variabelen gehercodeerd. De stellingen in verband met 

de doelen konden namelijk worden opgesplitst in twee continue variabelen, een variabele voor de 

intrinsieke doelen en een variabele voor de extrinsieke doelen. Op die manier zijn we een score 

bekomen van de mate waarin de respondenten zich in het leven laten leiden door intrinsieke doelen 

en extrinsieke doelen. Van beide variabelen werd ook gekeken of ze intern consistent zijn aan de 

hand van een Reliability Analysis. Voor beide variabelen was dit het geval (intrinsieke doelen: 

Cronbach’s α = .88, extrinsieke doelen: Cronbach’s α = .86 ). Deze interne consistentie kon ook niet 

meer worden verhoogd door bepaalde stellingen weg te laten uit de analyse. In bijlage 6 is te zien 

welke vragen werden samengenomen om de variabelen voor intrinsieke en extrinsieke doelen te 

vormen. 

Aan de hand van een ANCOVA test konden we kijken wat het effect is van het nastreven van 

intrinsieke doelen ten opzichte van het effect van het nastreven van extrinsieke doelen op het 

verschil in verwachte kwaliteit. Als we enkel intrinsieke doelen en extrinsieke doelen als twee aparte 

covariaten opnemen zien we dat beide een significant effect opleveren (intrinsieke doelen: F(1, 237) 

= 12.55, p < .001, extrinsieke doelen: F(1, 237) = 22.50, p < .001). Het effect van intrinsieke doelen is 
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negatief (B = -4.70), wat wil zeggen dat hoe meer iemand intrinsieke doelen nastreeft, hoe kleiner 

het verschil in verwachte kwaliteit zal zijn tussen een mooi en een lelijk product. Bij het nastreven 

van extrinsieke doelen zien we een omgekeerd effect. Daar zien we dat hoe meer extrinsieke doelen 

worden nagestreefd, hoe groter het verschil in verwachte kwaliteit zal zijn (B = 5.21). De 

verklaringskracht van dit model is nog steeds erg laag, namelijk 11,1%. 

Als we in een verdere analyse ook het belang dat iemand aan schoonheid hecht (i.e. CVPA) 

betrekken, zien we dat zowel intrinsieke doelen (F(1, 236) = 13.63, p < .001) als extrinsieke doelen 

(F(1, 236) = 11.54, p = .001) nog steeds een significant resultaat opleveren. Dit is ook te zien in 

figuren 5 en 6. Door het betrekken van de CVPA, die tevens ook significant is (F(1, 236) = 4.89, p = 

.028), zien we dat de verklaringskracht van het model licht stijgt naar 12,6%. De algemene 

vergelijking die we terug vinden in verband met het gebruik van de beauty-is-good heuristiek luidt : 

Gebruik beauty-is-good heuristiek = 15,961 + 4,048*extrinsieke doelen - 4,863*intrinsieke doelen + 

2,353*CVPA. 

Aan de hand van deze analyse kunnen we besluiten dat mensen die zich voornamelijk laten leiden 

door extrinsieke doelen de beauty-is-good heuristiek in een sterkere mate zullen toepassen. Het 

verschil in verwachte kwaliteit tussen een mooi en een lelijk product is bij deze respondenten groter 

dan bij diegenen die zich eerder laten leiden door intrinsieke doelen. Dit effect blijft ook bestaan als 

we corrigeren voor CVPA. De verwachte kwaliteit van een product hangt bij mensen die voornamelijk 

extrinsieke doelen hebben in het leven bijgevolg in een sterkere mate af van de schoonheid van dat 

product dan bij mensen met intrinsieke doelen. Het lijkt dus alsof we hypothese 3 kunnen 

aanvaarden. Hierna zullen we echter zien dat dit niet altijd het geval is. 
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Figuur 6 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
extrinsieke doelen 

Figuur 5 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
intrinsieke doelen 



 
43 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8B
ea

u
ty

-i
s-

go
o

d
 h

eu
ri

st
ie

k 
 

 

CVPA 

Centrality of Visual Product Aesthetics (CVPA) 

H4 : De sterkte van CVPA, i.e. de mate waarin consumenten belang hechten aan schoonheid, zal geen 

effect hebben op de sterkte van de beauty-is-good heuristiek. 

Bij de laatste hypothese die getest wordt, gaan we ervan uit dat de CVPA geen interactie-effect zal 

hebben met schoonheid. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een aantal verschillende stellingen die 

hieromtrent gevraagd werden in de enquête. Hiervan werd eerst een reliability analysis gedaan, 

waaruit bleek dat de interne consistentie hoog was (Cronbach’s α = .89). Deze kon niet verbeterd 

worden door het weglaten van bepaalde variabelen. Daarna werd een nieuwe variabele gemaakt die 

het gemiddelde weergeeft van de scores van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 (helemaal akkoord) die 

werden gegeven aan de stellingen. 

Het effect van CVPA werd opnieuw bekeken aan de hand van een ANCOVA test. Als we het effect van 

CVPA over het algemeen bekijken, zien we dat er een significant effect is (F(1, 238) = 12.66, p < .001). 

Dit effect blijft ook bestaan als we intrinsieke en extrinsieke doelen in het model opnemen (F(1, 236) 

= 4.89, p = .028). Dit is ook te zien in figuur 7. Net zoals bij intrinsieke en extrinsieke doelen zouden 

we hier kunnen besluiten dat CVPA een positief effect heeft op het gebruik van de beauty-is-good 

heuristiek. Toch kunnen we ook hier een verdere analyse uitvoeren.  

 

 

 

 

 

Intrinsieke doelen, extrinsieke doelen en CVPA voor aparte condities 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, kunnen we de analyse in verband met het nastreven van 

intrinsieke en extrinsieke doelen en in verband met CVPA echter verder doortrekken. We kunnen dit 

doen door ook het verschil tussen de drie ondervraagde condities te bekijken. Dit doen we opnieuw 

aan de hand van een ANCOVA test, waarbij we aparte modellen opstellen voor elk van de drie 

condities. 

Figuur 7: Beauty-is-good heuristiek in functie van CVPA 
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In de eerste conditie zien we dat het effect van het nastreven van intrinsieke of extrinsieke doelen, 

net zoals in het algemene model, een significant resultaat oplevert, zowel zonder CVPA (intrinsieke 

doelen: F(1, 79) = 14.85, p < .001, extrinsieke doelen: F(1, 79) = 25.98, p < .001) als met CVPA 

(intrinsieke doelen: F(1, 78) = 15.70, p < .001, extrinsieke doelen: F(1, 78) = 23.14, p < .001) in de 

analyse. Het effect van intrinsieke doelen op het verschil in verwachte kwaliteit is nog steeds negatief 

en het effect van extrinsieke doelen op datzelfde verschil blijft positief. Wat opvalt is dat als we CVPA 

opnemen in het model dit, in tegenstelling tot het algemene model, geen significante invloed heeft 

op het verschil in verwachte kwaliteit tussen een mooi en een lelijk product (F1, 78) = 1.02, p = .316). 

We zien deze effecten ook duidelijk terug in figuren 8 tot 10. De algemene vergelijking voor het 

gebruik van de beauty-is-good heuristiek is bij de eerste conditie als volgt: Gebruik beauty-is-good 

heuristiek = 15,517 + 8,442*extrinsieke doelen - 7,358*intrinsieke doelen + 1,834*CVPA.   
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Figuur 10 : Beauty-is-good heuristiek in functie van CVPA 
(conditie 1) 

Figuur 8 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
intrinsieke doelen (conditie 1) 

Figuur 9 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
extrinsieke doelen (conditie 1) 
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In de tweede conditie, met kleine prijsverschillen, vinden we tegengestelde effecten terug in 

vergelijking met de eerste conditie. In beide condities zien we dat zowel wanneer CVPA niet 

(intrinsieke doelen: F(1, 74) = .04, p = .834, extrinsieke doelen: F(1, 74) = .08, p = .782) als wel 

(intrinsieke doelen: F(1, 73) = .01, p = .929, extrinsieke doelen: F(1, 73) = 2.02, p = .160) opgenomen 

is, intrinsieke en extrinsieke doelen geen significant effect meer opleveren. Het effect van CVPA is 

hier wel significant (F(1, 73) = 5.26, p = .025). De figuren 11 tot 13 geven dit ook grafisch weer. In 

deze tweede conditie luidt de vergelijking: Gebruik beauty-is-good heuristiek = 11,41 - 

3,172*extrinsieke doelen - 0,195*intrinsieke doelen + 3,963*CVPA. 
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Figuur 11 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
intrinsieke doelen (conditie 2) 

Figuur 13 : Beauty-is-good heuristiek in functie van CVPA 
(conditie 2) 

Figuur 12 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
extrinsieke doelen (conditie 2) 
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De derde conditie, met grote prijsverschillen, geeft voor een deel een gelijkaardig effect als de eerste 

conditie en voor een deel een gelijkaardig effect als de tweede conditie. Als we naar het model kijken 

zonder CVPA zien we dat extrinsieke doelen een significant effect opleveren (F(1, 78) = 6.00, p = 

.017), maar dat intrinsieke doelen dit niet doen (F(1, 78) = .31, p = .582). Als we echter naar het 

model kijken waar gecorrigeerd wordt voor CVPA zien we dat zowel intrinsieke doelen (F(1, 77) = .32, 

p = .576) als extrinsieke doelen niet significant zijn (F(1, 77) = .35, p = .554). CVPA, het belang dat 

wordt gehecht aan schoonheid, is hier opnieuw significant (F(1, 77) = 6.25, p = .015). Figuren 14 tot 

16 geven dit grafisch weer. De algemene vergelijking bij de derde conditie luidt: Gebruik beauty-is-

good heuristiek = -0,543 + 1,365*extrinsieke doelen - 1,667*intrinsieke doelen + 4,874*CVPA. 
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Figuur 14 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
intrinsieke doelen (conditie 3) 

Figuur 15 : Beauty-is-good heuristiek in functie van 
extrinsieke doelen (conditie 3) 

Figuur 16 : Beauty-is-good heuristiek in functie van CVPA 
(conditie 3) 



 
47 

Als we de verschillende condities apart bekijken, kunnen we besluiten dat enkel in de eerste conditie 

de mate waarin een verschil in verwachte kwaliteit terug te vinden is te verklaren valt door 

intrinsieke en extrinsieke doelen. Als we kijken naar de tweede en derde conditie, waarbij prijzen 

worden weergegeven, zien we dat het verschil enkel te verklaren valt door de mate van CVPA en 

bijgevolg door hoeveel belang iemand hecht aan schoonheid. Het verschil tussen het nastreven van 

intrinsieke en extrinsieke doelen wordt dus irrelevant als er prijzen worden weergegeven.   

 Hypothese 3 kan slechts gedeeltelijk aanvaard worden 

Aan de hand van diezelfde analyse zien we dat we dus gedeeltelijk akkoord kunnen gaan met de 

resultaten van onderzoek van Orth et al. (2010), terwijl we in eerste instantie het tegengestelde 

resultaat bekwamen. Uit ons onderzoek blijkt dat er geen verschillen terug te vinden zijn als we naast 

de afbeeldingen van de producten geen extra informatie geven in verband met de prijs. Langs de 

andere kant zien we dat er wel een significant verschil terug te vinden is tussen mensen die een hoge 

mate van CVPA hebben en mensen die een kleine mate van CVPA hebben als er ook prijzen worden 

weergegeven. Ook als we het effect van CVPA over het algemeen bekeken zagen we dat er wel 

degelijk verschillen waren tussen iemand met een hoge en iemand met een lage mate van CVPA. Wie 

meer belang hecht aan schoonheid en design, en dus een hoge CVPA heeft, zal zich in deze situaties 

sterker laten leiden door de beauty-is-good heuristiek dan wie weinig belang hecht aan de 

schoonheid en het uiterlijk van een product, en dus een lage CVPA heeft. Uit ons onderzoek blijkt 

bijgevolg dat er wel een interactie-effect bestaat tussen de schoonheid van een product en de CVPA 

van de consumenten als er prijzen worden weergegeven. Dit is niet het geval wanneer er geen 

prijzen worden weergegeven. 

  Hypothese 4 kan gedeeltelijk aanvaard worden  

Compleet model 

Als we alle variabelen (conditie, intrinsieke doelen, extrinsieke doelen en CVPA) samenvoegen, 

bekomen we een model met een verklaringskracht van 13,5%. Uit dit model blijkt dat de conditie 

geen significant effect oplevert (F(2, 234) = 2.24, p = .109), maar de andere  variabelen wel significant 

zijn (intrinsieke doelen: F(1, 234) = 12.60, p < .001, extrinsieke doelen: F(1, 234) = 10.96, p = .001, 

CVPA: F(1, 234) = 5.55, p = .019).  
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ALGEMEEN BESLUIT 

In het algemeen besluit geven we een korte samenvatting van het onderzoek en komen we terug op 

de belangrijkste bevindingen en conclusies die we kunnen trekken. Daarnaast bespreken we ook de 

beperkingen die vasthangen aan het onderzoek en geven we een richting aan waarin verder 

onderzoek omtrent de beauty-is-good heuristiek kan gevoerd worden. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Aangezien het belang van schoonheid al sinds enkele jaren aan het stijgen is, werd in deze 

masterproef de beauty-is-good heuristiek besproken waarbij een oordeel wordt gevormd over de 

kwaliteit van een product op basis van de schoonheid ervan. Het doel van deze studie was nagaan of 

de beauty-is-good heuristiek bestaat en welke consumenten deze meer of minder gaan hanteren. 

Hierbij legden we de nadruk op het verschil tussen consumenten die zich laten leiden door 

intrinsieke doelen en consumenten die zich laten leiden door extrinsieke doelen. Ook het belang dat 

iemand hecht aan schoonheid werd betrokken bij het onderzoek. De beauty-is-good heuristiek werd 

getest in drie verschillende condities, met verschillende prijsniveaus die werden weergegeven naast 

de afbeeldingen. 

In de literatuurstudie werden de bovenstaande elementen uitgebreid besproken. De belangrijkste 

elementen worden hier kort herhaald. Aangezien we op zoek gaan naar het bestaan van de beauty-

is-good heuristiek werd eerst een deel gewijd aan heuristiek. Heuristieken zijn een snelle manier om 

een oordeel te vormen over een product (Kahneman et al., 1982). Wij kijken dus of schoonheid een 

van de elementen is waarop men de kwaliteit van een product beoordeelt. De schoonheid van een 

product hangt vaak af van de vorm, de fysische attributen en de samenstelling van beide (Pham, 

1999). Consumenten zullen hierop een affectieve reactie hebben in de zin dat ze ofwel aangetrokken 

worden tot het product of dat ze het net erg lelijk vinden. We verwachten dat deze schoonheid een 

effect kan hebben op de kwaliteit omdat naast de technische specificaties ook uiterlijke kenmerken 

van een product vaak worden bekeken om een oordeel te vormen over de kwaliteit van een product. 

Er moet ook worden gewezen op het feit dat we niet de objectief waar te nemen kwaliteit willen 

weten, maar de verwachte kwaliteit. 

Op basis van de Zelf-Determinatie Theorie werd een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en 

extrinsieke doelen en motivatie. We keken namelijk ook naar de mate waarin de beauty-is-good 

heuristiek gebruikt werd door mensen met intrinsieke doelen, waarbij er meer belang gehecht wordt 
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aan collectivisme, ten opzichte van mensen met extrinsieke doelen, die meer belang hechten aan het 

nastreven van individuele doelen waarbij financiële compensaties vaak van belang zijn. Ook het 

verschil in intrinsieke en extrinsieke motivatie, die aan de basis liggen van intrinsieke en extrinsieke 

doelen, werd besproken. Deze motivatie hangt af van de mate waarin iemand autonomie, sociale 

betrokkenheid en bekwaamheid heeft. Hoe meer aan deze drie kenmerken is voldaan, hoe meer 

intrinsiek de motivatie zal zijn.  

In verband met deze gegevens werd een onderzoek opgesteld om de vooropgestelde verbanden te 

onderzoeken. Het onderzoek gebeurde aan de hand van een online vragenlijst waarin de 

respondenten verschillende vragen voorgeschoteld kregen in verband met de kwaliteit die ze van 

een product verwachten, intrinsieke en extrinsieke doelen en in verband met Centrality of Visual 

Product Aesthetics. Aan de hand van de resultaten konden onze hypothesen worden getest. 

Beauty-is-good heuristiek 

Het hoofdeffect dat werd gemeten was het eventuele bestaan van de beauty-is-good heuristiek, 

waarbij gekeken werd naar de link die consumenten leggen tussen de schoonheid en de kwaliteit van 

een product. Het onderzoek bevestigde dat er wel degelijk sprake is van deze beauty-is-good 

heuristiek en dat men bijgevolg van een mooier product een betere kwaliteit verwacht. We vinden 

dus de algemene trend van het toenemende belang van schoonheid ook terug in onze resultaten.  

Naast het hoofdeffect werd ook gekeken naar enkele elementen die een invloed kunnen uitoefenen 

op het gebruik van de beauty-is-good heuristiek. Deze elementen zijn prijzen, doelen en het belang 

dat iemand hecht aan schoonheid (i.e. Centrality of Visual Product Aesthetics). 

Prijzen 

We hebben aan de hand van het onderzoek gekeken of het weergeven van prijzen een effect heeft 

op de beauty-is-good heuristiek. Drie condities werden getest, namelijk een waarbij geen prijzen 

werden weergegeven, een waarbij de prijzen nauwelijks van elkaar verschilden en een waarbij er 

grote prijsverschillen waren tussen het mooie en het lelijke product. We merkten op dat er geen 

verschillen waren tussen deze condities en dat het effect van schoonheid op de verwachte kwaliteit 

het effect van prijzen overstijgt. De beauty-is-good heuristiek blijft namelijk ook bestaan als het 

mooiste product veel minder kost dan het lelijke product. De sterkte van de heuristiek is wel kleiner 

dan wanneer het mooiste product duurder is dan het lelijke product. Prijzen kunnen dus wel degelijk 

een effect hebben op de verwachte kwaliteit, maar dit is niet zo sterk als het effect van schoonheid. 
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Doelen 

Naast het effect van prijzen hebben we ook gekeken of mensen met voornamelijk intrinsieke doelen 

verschillen van mensen met voornamelijk extrinsieke doelen in het gebruiken van de beauty-is-good 

heuristiek. Hier hebben we een verschil gevonden tussen beide doelen. We zien dat hoe meer men 

extrinsieke doelen nastreeft, hoe sterker de beauty-is-good heuristiek tot uiting komt. De kwaliteit 

die ze van beide producten, een mooi en een lelijk, verwachten, ligt dus verder uiteen bij mensen 

met extrinsieke doelen dan bij mensen met intrinsieke doelen. Dit effect komt echter enkel tot uiting 

als er geen informatie omtrent de prijzen wordt weergegeven. Als dit wel het geval is, zien we dat 

het effect van het nastreven van intrinsieke of extrinsieke doelen op het gebruik van de beauty-is-

good heuristiek wegvalt. 

Centrality of Visual Product Aesthetics (CVPA) 

Van de mate waarin iemand belang hecht aan schoonheid, de CVPA, werd verwacht dat het geen 

effect zou hebben op de mate waarin de beauty-is-good heuristiek gebruikt zou worden omdat dit 

vroeger reeds onderzocht was. Dit gaat echter voor een deel in tegen onze resultaten. Wij hebben 

namelijk gevonden dat diegenen die meer belang hechten aan schoonheid in hun leven meer gebruik 

maken van de beauty-is-good heuristiek en dus een groter verschil in kwaliteit zullen verwachten 

tussen een mooi en een lelijk product dan wie minder belang hecht aan schoonheid. Dit effect is 

echter enkel terug te vinden indien er prijzen worden weergegeven naast de afbeeldingen en niet 

wanneer de afbeelding de enige informatie is die voorhanden is. We zien dus een omgekeerd effect 

dan bij intrinsieke en extrinsieke doelen. 

BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Het experiment dat we hebben uitgevoerd is echter niet perfect en daarom onderhevig aan een 

aantal beperkingen. Daardoor dienen we voorzichtig te zijn bij de veralgemening van de bekomen 

resultaten. 

Eerst is er een beperking in verband met de manier waarop de vragenlijst werd verspreid. Dit 

gebeurde online, waardoor er steeds de mogelijkheid bestaat dat de respondenten niet volledig 

eerlijk antwoorden, ondanks het feit dat de vragenlijst anoniem werd ingevuld. Respondenten 

kunnen bijvoorbeeld bij bepaalde vragen eerder het meest sociaal aanvaardbare antwoord geven, 

terwijl dit niet altijd overeenkomt met wat ze echt denken. Het kan ook zijn dat de respondenten de 

vragenlijst onaandachtig of onzorgvuldig hebben ingevuld door bijvoorbeeld tijdsgebrek of verveling, 

waardoor de antwoorden niet altijd exact overeenkomen met hun mening. Aan de hand van deze 

maturatie-effecten zouden meetfouten in het onderzoek kunnen geslopen zijn. We hebben echter 
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steeds duidelijk gemaakt dat het invullen van de vragenlijst zeker 15 minuten in beslag zou nemen, 

waardoor we dit maturatie-effect hebben proberen beperken.  

Een tweede beperking die we tegenkomen in het onderzoek heeft te maken met de steekproef. De 

steekproef omvat verschillende mensen van verschillende leeftijden, maar het grootste deel van de 

steekproef zijn jongeren en studenten. 54% van de steekproef bestaat uit respondenten tussen 16 en 

25 jaar. De resultaten zullen dus ook voornamelijk gelden bij deze jonge groep. Dit kan bijgevolg 

zorgen voor minder externe validiteit. 

Een derde beperking kan zijn dat we in ons onderzoek enkel naar de mening vroegen van de 

respondenten over de kwaliteit die men verwacht. Het ging dus niet om een situatie waarin gevraagd 

werd welk product men zou verkiezen. Het kan dan ook zijn dat consumenten niet steeds het 

product waarvan men verwacht dat dit de hoogste kwaliteit heeft zal verkiezen boven het andere 

product als men het echt moet aankopen. 

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Aangezien er nog veel elementen onbesproken blijven en er aan ons onderzoek een aantal 

beperkingen verbonden zijn, kunnen we ook enkele aanbevelingen doen voor verder onderzoek in 

verband met het onderzochte thema.  

Zoals reeds werd aangehaald bij de beperkingen gaat het in ons onderzoek om de mening van de 

respondenten en niet echt om een aankoopsituatie. Het zou dan ook interessant kunnen zijn om te 

kijken of de consumenten ook meestal het mooiste product zullen kopen of niet. Er kan namelijk een 

verschil zijn tussen de initiële mening van een consument en de echte aankoop die men doet. Het 

kan dan interessant zijn een aankoop te simuleren waarbij de respondent een echte keuze moet 

maken tussen de producten en niet enkel de mening over de kwaliteit wordt gevraagd. 

Wat verder ook een interessante onderzoeksrichting kan zijn, is de respondenten, naast enkel de 

mening over wat men verwacht van de kwaliteit te vragen, de producten laten gebruiken of proeven 

en dan vragen of ze op dat moment het mooiste product ook echt beter vinden van kwaliteit dan het 

andere product. Het kan namelijk zijn dat de consumenten, doordat men een betere kwaliteit 

verwacht van een mooi product, ook effectief een betere kwaliteit zal toewijzen aan dat product. Op 

die manier zou het belang van schoonheid van het product design nog vergroten. 

Uit ons onderzoek bleek ook dat Centrality of Visual Product Aesthetics (CVPA) in bepaalde situaties 

wel een invloed kan hebben op de mate waarin de beauty-is-good heuristiek gebruikt wordt. Dit is 
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tegenstrijdig met het onderzoek van Orth et al.(2010), waarbij gevonden werd dat wie een hoge 

CVPA heeft geen hogere kwaliteit zal afleiden uit een aantrekkelijk product design dan consumenten 

met een lage CVPA. Aangezien dit tegengesteld is aan het resultaat uit ons onderzoek zou hier verder 

onderzoek naar gedaan kunnen worden om duidelijkheid te creëren omtrent dit element. Er zou 

verder kunnen gekeken worden naar welke situaties ervoor zorgen dat CVPA wel een effect zou 

kunnen hebben en in welke situaties dit niet het geval is. 

Een laatste aanbeveling voor verder onderzoek houdt verband met de geteste condities. In ons 

onderzoek werden verschillende condities in verband met prijzen vergeleken met elkaar, maar er zijn 

nog verschillende andere condities die vergeleken kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld de tijd die 

men heeft om een beslissing te maken een invloed uitoefenen op het gebruik van heuristieken (Suri 

& Monroe, 2003). Deze heuristieken worden namelijk vaak gebruikt in  een situatie waarin 

consumenten in tijdsnood zitten, terwijl men meerdere productkenmerken kan bekijken als er geen 

gebrek is aan tijd. Er zou onderzocht kunnen worden of ook de beauty-is-good heuristiek vaker zal 

voorkomen als men weinig tijd heeft om een beslissing te maken over welk product het best is. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 : Resultaten pretest 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Body lotion mooi 7,68 22 1,492 ,318 

Body lotion lelijk 2,82 22 1,368 ,292 

Pair 2 
Koffie mooi 8,36 22 1,177 ,251 

Koffie lelijk 3,36 22 1,399 ,298 

Pair 3 
Olijfolie mooi 7,64 22 1,293 ,276 

Olijfolie lelijk 3,23 22 1,875 ,400 

Pair 4 
Pralines mooi 8,41 22 1,141 ,243 

Pralines lelijk 3,32 22 1,615 ,344 

Pair 5 
Zeep mooi 7,82 22 1,332 ,284 

Zeep lelijk 3,00 22 1,543 ,329 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Body lotion mooi - 

Body lotion lelijk 
4,864 2,145 ,457 3,913 5,815 10,637 21 ,000 

Pair 

2 

Koffie mooi - 

Koffie lelijk 
5,000 2,116 ,451 4,062 5,938 11,085 21 ,000 

Pair 

3 

Olijfolie mooi - 

Olijfolie lelijk 
4,409 2,501 ,533 3,300 5,518 8,270 21 ,000 

Pair 

4 

Pralines mooi - 

Pralines lelijk 
5,091 2,158 ,460 4,134 6,048 11,064 21 ,000 

Pair 

5 

Zeep mooi - Zeep 

lelijk 
4,818 1,943 ,414 3,957 5,680 11,632 21 ,000 
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Bijlage 2 : Vragenlijst 

Bijlage 2.1 : Socio-demografische gegevens 
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Bijlage 2.2 : Link tussen schoonheid en kwaliteit 
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Bijlage 2.3 : Intrinsieke en extrinsieke doelen
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Bijlage 2.4 : CVPA

 

Bijlage 2.5 : Posttest 
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Bijlage 3 : Posttest SPSS-output 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Body lotion mooi - 

Body lotion lelijk 
3,07083 3,02693 ,19539 2,68593 3,45574 15,717 239 ,000 

Pair 

2 

Koffie mooi - Koffie 

lelijk 
3,96250 2,36843 ,15288 3,66133 4,26367 25,919 239 ,000 

Pair 

3 

Olijfolie mooi - Olijfolie 

lelijk 
4,41250 2,31618 ,14951 4,11798 4,70702 29,513 239 ,000 

Pair 

4 

Pralines mooi - 

Pralines lelijk 
4,46444 2,16489 ,14004 4,18857 4,74030 31,881 238 ,000 

Pair 

5 
Zeep mooi - Zeep lelijk 3,85837 2,31033 ,15135 3,56016 4,15657 25,492 232 ,000 

 



 
xxvii 

Bijlage 4 : Hypothese 1 SPSS-output 

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Mooi_algemeen_impliciet 3,6527 240 ,44010 ,02841 

Lelijk_algemeen_impliciet 3,0327 240 ,42829 ,02765 

Pair 2 
Mooi_algemeen_expliciet 74,2033 240 10,87425 ,70193 

Lelijk_algemeen_expliciet 59,1525 240 12,06272 ,77865 

 

 

Bijlage 5 : Hypothese 2 SPSS-output 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 1074,184
a
 2 537,092 2,305 ,102 ,019 

Intercept 53969,566 1 53969,566 231,624 ,000 ,494 

Conditie 1074,184 2 537,092 2,305 ,102 ,019 

Error 55222,195 237 233,005    

Total 110663,000 240     

Corrected Total 56296,380 239     

a. R Squared = ,019 (Adjusted R Squared = ,011) 
 

Bijlage 6 : Hypothese 3 SPSS-output 

Bijlage 6.1 : Interne consistentie van intrinsieke doelen   

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,879 9 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Mooi_algemeen_impliciet - 

Lelijk_algemeen_impliciet 
,62000 ,66452 ,04289 ,53550 ,70450 14,454 239 ,000 

Pair 

2 

Mooi_algemeen_expliciet - 

Lelijk_algemeen_expliciet 
15,05083 15,34763 ,99069 13,09924 17,00242 15,192 239 ,000 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

dat ik mijn persoonlijkheid 

ontwikkel 
45,77 33,474 ,678 ,862 

dat ik mensen (in nood) 

help 
46,18 32,092 ,587 ,870 

dat ik goede en intieme 

vriendschappen met andere 

mensen opbouw 

45,62 32,495 ,673 ,861 

dat ik omringd ben door 

vrienden die om me geven 
45,38 33,367 ,652 ,864 

dat ik mijn talenten 

ontwikkel 
45,89 33,612 ,601 ,868 

dat ik iets doe om de 

samenleving te helpen 

verbeteren 

46,58 31,474 ,592 ,870 

dat ik me als persoon 

ontwikkel en verder groei 
45,73 33,368 ,687 ,862 

dat ik via kleine dingen van 

de wereld een betere plaats  

probeer te maken 

46,59 31,147 ,577 ,873 

dat ik omringd ben door 

vrienden waarop ik kan 

rekenen 

45,41 33,188 ,665 ,863 

 

Bijlage 6.2 : Interne consistentie van extrinsieke doelen 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,863 9 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

dat ik in het leven financieel 

succesvol ben 
34,30 48,388 ,629 ,845 
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dat ik erkenning en 

bewondering krijg voor mijn 

daden 

33,86 49,561 ,502 ,856 

dat ik er aantrekkelijk en 

mooi uitzie 
34,13 48,493 ,633 ,845 

dat ik rijk ben en dure 

bezittingen heb 
35,59 46,444 ,629 ,845 

dat ik door vele mensen 

gekend ben 
35,23 48,753 ,518 ,855 

dat ik mee ben met de 

modetrends (kleding, haar 

etc.) 

35,06 46,382 ,587 ,849 

dat ik financiële successen 

boek in het leven 
34,45 47,136 ,649 ,843 

dat ik populair ben 35,09 47,812 ,624 ,845 

dat ik een slanke (voor 

meisjes) of gespierde (voor 

jongens) figuur heb 

34,63 47,063 ,577 ,850 

 

Bijlage 6.3 : ANCOVA voor algemene situatie 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 6692,818
a
 2 3346,409 15,989 ,000 ,119 

Intercept 1063,829 1 1063,829 5,083 ,025 ,021 

Extrinsiek 4710,125 1 4710,125 22,504 ,000 ,087 

Intrinsiek 2625,931 1 2625,931 12,546 ,000 ,050 

Error 49603,562 237 209,298    

Total 110663,000 240     

Corrected Total 56296,380 239     

a. R Squared = ,119 (Adjusted R Squared = ,111) 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 19,410 8,610 2,255 ,025 2,449 36,371 ,021 

Extrinsiek 5,208 1,098 4,744 ,000 3,045 7,371 ,087 

Intrinsiek -4,697 1,326 -3,542 ,000 -7,309 -2,085 ,050 

 



 
xxx 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 7699,671
a
 3 2566,557 12,464 ,000 ,137 

Intercept 696,139 1 696,139 3,381 ,067 ,014 

Extrinsiek 2376,864 1 2376,864 11,543 ,001 ,047 

Intrinsiek 2805,946 1 2805,946 13,627 ,000 ,055 

CVPA 1006,854 1 1006,854 4,890 ,028 ,020 

Error 48596,709 236 205,918    

Total 110663,000 240     

Corrected Total 56296,380 239     

a. R Squared = ,137 (Adjusted R Squared = ,126) 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 15,961 8,681 1,839 ,067 -1,141 33,064 ,014 

Extrinsiek 4,084 1,202 3,397 ,001 1,716 6,452 ,047 

Intrinsiek -4,863 1,317 -3,691 ,000 -7,459 -2,268 ,055 

CVPA 2,353 1,064 2,211 ,028 ,257 4,449 ,020 

  

Bijlage 6.4 : ANCOVA voor aparte condities 

Conditie 1 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil1   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 7898,546
a
 2 3949,273 19,795 ,000 ,334 

Intercept 477,232 1 477,232 2,392 ,126 ,029 

Extrinsiek 5183,395 1 5183,395 25,981 ,000 ,247 

Intrinsiek 2963,035 1 2963,035 14,852 ,000 ,158 

Error 15760,795 79 199,504    

Total 49718,600 82     

Corrected Total 23659,341 81     

a. R Squared = ,334 (Adjusted R Squared = ,317) 

 

 



 
xxxi 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil1   

Parameter B Std. Error T Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 19,631 12,692 1,547 ,126 -5,633 44,894 ,029 

Extrinsiek 8,781 1,723 5,097 ,000 5,352 12,209 ,247 

Intrinsiek -7,073 1,835 -3,854 ,000 -10,726 -3,420 ,158 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil1   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 8101,328
a
 3 2700,443 13,539 ,000 ,342 

Intercept 270,259 1 270,259 1,355 ,248 ,017 

Extrinsiek 4616,439 1 4616,439 23,144 ,000 ,229 

Intrinsiek 3132,393 1 3132,393 15,704 ,000 ,168 

CVPA 202,782 1 202,782 1,017 ,316 ,013 

Error 15558,013 78 199,462    

Total 49718,600 82     

Corrected Total 23659,341 81     

a. R Squared = ,342 (Adjusted R Squared = ,317) 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil1   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 15,517 13,331 1,164 ,248 -11,022 42,057 ,017 

Extrinsiek 8,442 1,755 4,811 ,000 4,949 11,936 ,229 

Intrinsiek -7,358 1,857 -3,963 ,000 -11,055 -3,662 ,168 

CVPA 1,834 1,819 1,008 ,316 -1,787 5,455 ,013 

 

Conditie 2 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil2   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 27,326
a
 2 13,663 ,084 ,919 ,002 

Intercept 288,271 1 288,271 1,783 ,186 ,024 

Extrinsiek 12,510 1 12,510 ,077 ,782 ,001 
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Intrinsiek 7,187 1 7,187 ,044 ,834 ,001 

Error 11965,414 74 161,695    

Total 24485,840 77     

Corrected Total 11992,741 76     

a. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = -,025) 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil2   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 17,827 13,351 1,335 ,186 -8,776 44,429 ,024 

Extrinsiek -,548 1,972 -,278 ,782 -4,477 3,380 ,001 

Intrinsiek -,471 2,232 -,211 ,834 -4,918 3,977 ,001 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil2   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 831,865
a
 3 277,288 1,814 ,152 ,069 

Intercept 112,861 1 112,861 ,738 ,393 ,010 

Extrinsiek 308,629 1 308,629 2,019 ,160 ,027 

Intrinsiek 1,225 1 1,225 ,008 ,929 ,000 

CVPA 804,539 1 804,539 5,262 ,025 ,067 

Error 11160,876 73 152,889    

Total 24485,840 77     

Corrected Total 11992,741 76     

a. R Squared = ,069 (Adjusted R Squared = ,031) 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil2   

Parameter B Std. Error T Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 11,410 13,280 ,859 ,393 -15,057 37,878 ,010 

Extrinsiek -3,172 2,232 -1,421 ,160 -7,621 1,277 ,027 

Intrinsiek -,195 2,174 -,089 ,929 -4,527 4,137 ,000 

CVPA 3,963 1,728 2,294 ,025 ,520 7,407 ,067 
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Conditie 3 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil3   

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 1446,181
a
 2 723,090 3,112 ,050 ,074 

Intercept 8,912 1 8,912 ,038 ,845 ,000 

Extrinsiek 1394,598 1 1394,598 6,002 ,017 ,071 

Intrinsiek 71,152 1 71,152 ,306 ,582 ,004 

Error 18123,933 78 232,358    

Total 36458,560 81     

Corrected Total 19570,114 80     

a. R Squared = ,074 (Adjusted R Squared = ,050) 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil3   

Parameter B Std. Error T Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 3,809 19,446 ,196 ,845 -34,906 42,524 ,000 

Extrinsiek 4,714 1,924 2,450 ,017 ,883 8,545 ,071 

Intrinsiek -1,698 3,068 -,553 ,582 -7,805 4,410 ,004 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil3   

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 2807,147
a
 3 935,716 4,298 ,007 ,143 

Intercept ,180 1 ,180 ,001 ,977 ,000 

Extrinsiek 77,007 1 77,007 ,354 ,554 ,005 

Intrinsiek 68,608 1 68,608 ,315 ,576 ,004 

CVPA 1360,967 1 1360,967 6,252 ,015 ,075 

Error 16762,966 77 217,701    

Total 36458,560 81     

Corrected Total 19570,114 80     

a. R Squared = ,143 (Adjusted R Squared = ,110) 
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Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil3   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept -,543 18,903 -,029 ,977 -38,185 37,099 ,000 

Extrinsiek 1,365 2,294 ,595 ,554 -3,204 5,933 ,005 

Intrinsiek -1,667 2,970 -,561 ,576 -7,580 4,246 ,004 

CVPA 4,874 1,949 2,500 ,015 ,992 8,755 ,075 

 

Bijlage 7 : Hypothese 4 SPSS-output 

Bijlage 7.1 : Interne consistentie van CVPA   

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,888 11 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Producten bezitten met een 

superieur design geeft me 

een goed gevoel over 

mezelf 

39,80 91,753 ,694 ,872 

Ik geniet ervan om mooie 

producten te zien met een 

superieur design 

38,84 91,266 ,677 ,874 

Het design van een product 

is een bron van genot voor 

mij 

39,40 90,048 ,765 ,868 

Mooie producten maken 

van de wereld een betere 

plaats om te leven 

39,88 95,805 ,515 ,884 

De mogelijkheid om subtiele 

verschillen te zien in het 

design van een product is 

een talent dat ik heb 

ontwikkeld na verloop van 

tijd 

39,58 95,265 ,620 ,877 
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Ik zie dingen in een design 

van een product dat 

anderen niet zien 

39,88 95,010 ,615 ,878 

Ik beschik over de 

mogelijkheid om me in te 

beelden hoe een product 

zal passen bij de producten 

die ik reeds bezit 

38,95 97,939 ,495 ,885 

Ik heb een goed beeld van 

wat ervoor zorgt dat een 

product er beter uit ziet dan 

een ander product 

38,72 98,635 ,535 ,882 

Soms kan de manier 

waarop een product eruit 

ziet mij raken 

38,97 96,819 ,490 ,886 

Als het design van een 

product me echt aanspreekt 

heb ik het gevoel dat ik het 

moet kopen 

39,76 94,567 ,615 ,878 

Als ik een product zie met 

een superieur design heb ik 

het gevoel dat ik het moet 

kopen 

40,22 93,543 ,666 ,874 

 

Bijlage 7.2 : ANCOVA voor CVPA 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 2842,850
a
 1 2842,850 12,658 ,000 ,050 

Intercept 13,087 1 13,087 ,058 ,809 ,000 

CVPA 2842,850 1 2842,850 12,658 ,000 ,050 

Error 53453,530 238 224,595    

Total 110663,000 240     

Corrected Total 56296,380 239     

a. R Squared = ,050 (Adjusted R Squared = ,047) 
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Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept ,983 4,071 ,241 ,809 -7,037 9,002 ,000 

CVPA 3,566 1,002 3,558 ,000 1,591 5,540 ,050 

 

Bijlage 8 : Compleet model SPSS-output 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Verschil   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 8612,224
a
 5 1722,445 8,453 ,000 ,153 

Intercept 586,654 1 586,654 2,879 ,091 ,012 

Extrinsiek 2233,938 1 2233,938 10,963 ,001 ,045 

Intrinsiek 2566,737 1 2566,737 12,596 ,000 ,051 

CVPA 1129,910 1 1129,910 5,545 ,019 ,023 

Conditie 912,553 2 456,276 2,239 ,109 ,019 

Error 47684,156 234 203,778    

Total 110663,000 240     

Corrected Total 56296,380 239     

a. R Squared = ,153 (Adjusted R Squared = ,135) 

 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Verschil   

Parameter B Std. 

Error 

t Sig. 95% Confidence 

Interval 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 14,629 8,789 1,664 ,097 -2,687 31,945 ,012 1,664 ,381 

Extrinsiek 3,966 1,198 3,311 ,001 1,606 6,326 ,045 3,311 ,909 

Intrinsiek -4,670 1,316 -3,549 ,000 -7,262 -2,077 ,051 3,549 ,942 

CVPA 2,509 1,066 2,355 ,019 ,410 4,609 ,023 2,355 ,650 

[Conditie=1,00] 2,502 2,246 1,114 ,266 -1,922 6,926 ,005 1,114 ,199 

[Conditie=2,00] -2,313 2,288 -1,011 ,313 -6,819 2,194 ,004 1,011 ,172 

[Conditie=3,00] 0
a
 . . . . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

b. Computed using alpha = ,05 
 

 

 


