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1. Theoretische achtergrond & hypothesen 

1.1.  Inleiding 

Van de eerste bronzen en zilveren muntstukken tot de hedendaagse euro, geld is niet meer 

weg te denken uit onze maatschappij. Oorspronkelijk tot het leven geroepen als handig 

ruilmiddel, tegenwoordig immanent aanwezig in onze samenleving. Vaak krijgt het een 

negatieve connotatie, Benjamin Franklin zei het als volgt ‘Money has never made man 

happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has 

the more one wants.’ Toch wil bijna iedereen steeds meer geld. Zelfs wanneer men reeds 

een comfortabele levensstijl kan onderhouden zijn sommigen toch nog bereid om vrienden 

en familie te verwaarlozen voor dat extra beetje financiële rijkdom. Dit is volgens Lea en 

Webley (2006) gedeeltelijk te verklaren omdat geld aanzien kan worden als een drug. Het is 

ons namelijk evolutionair ingegeven om te ruilen en te spelen, geld kan zo misschien wel het 

meest verslavende spel zijn dat we hebben uitgevonden.   

Aangezien het zo’n belangrijk concept is, is het niet verrassend dat er reeds veel onderzoek 

gedaan is naar geld (bv. Furnham & Argyle, 1998; Ravaillon, 2012) en de psychologische 

invloed die het met zich meebrengt (bv. Vohs, Mead & Goode, 2006; Zhou, Vohs & 

Baumeister, 2009; Liu, Smeesters & Vohs, 2012). Algemeen is aanvaard dat geld, en de 

gedachte hieraan, een gevoel van zelfvoorziening met zich meebrengt (Vohs et al., 2006) dat 

behoeften voldaan en problemen opgelost kunnen worden.  

In deze thesis dragen we bij tot het hedendaagse onderzoek door het tot nu toe nog 

onbekende effect van het subjectieve gevoel van een staat van rijkdom na te gaan op de 

nood aan flexibiliteit. Er wordt verwacht dat mensen die denken dat geld schaars is meer 

belang zullen hechten aan het hebben van opties. Wegens hun gebrek aan geld kunnen zij 

namelijk dagelijks minder keuzes maken dan het meer welvarende deel van de bevolking. 

Hierdoor stijgt de waarde van de weinige keuzes die ze mogen maken (Lynn, 1991). Deze 

invloed heeft veel belangrijke praktische toepassingen, zoals bijvoorbeeld de 

assortimentgrootte in supermarkten. Ook wordt er in deze thesis vooropgesteld dat deze 

relatie zou plaatsvinden door de mediator gemoed. Het gevoel rijk te zijn brengt mensen in 

een goed gemoed, wat vervolgens hun nood aan keuzevrijheid beïnvloedt. 
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Om het onderzoek uit te voeren werd een online enquête opgesteld. Deze begon met de 

reactantieschaal van Hong en Faedda (1996). Psychologische reactantie is de weerstand die 

men biedt wanneer een vrijheid bedreigd wordt. Mensen die denken dat geld schaars is 

zullen het gevoel krijgen dat hun vrijheid van keuze bedreigd wordt, en zullen meer 

weerstand tonen om dit te behouden. Daarom wordt deze variabele in dit onderzoek 

gemeten om later als covariaat op te nemen in de analyses.  

Vervolgens werd de manipulatie geïntroduceerd om een subjectief gevoel van een staat van 

rijkdom te bekomen. Concreet deden we de respondenten ofwel rijk ofwel arm voelen door 

ze een vraag te stellen, gebaseerd op Briers, Pandelaere, Dewitte en Warlop (2006). In de 

rijke conditie kregen ze de vraag wat ze allemaal zouden doen als ze €25.000 wonnen met 

de Lotto, in de arme conditie werd er gevraagd wat ze allemaal zouden doen als ze €25 

wonnen.  

Hierna werd ofwel het gemoed gemeten van de deelnemers, ofwel hun nood aan 

keuzevrijheid. Deze volgorde is belangrijk omdat het effect van de manipulatie verdwijnt na 

een bepaalde tijd (Barlett, Branch, Rodeheffer & Harris, 2009). Gemoed werd gemeten via 

de Panas-schaal (Watson & Clark, 1988), waarbij de respondenten moeten aangeven in 

welke mate 20 verschillende gemoedstoestanden van toepassing zijn op hen op dat 

moment. De nood aan keuzevrijheid werd gemeten aan de hand van vier verschillende 

vragen, gebaseerd op de paper van Ybarra, Lee en Gonzalez (2012). Hierbij kregen de 

respondenten een situatie voorgeschoteld waarbij ze een bepaald product willen aankopen, 

maar om meer opties te zien te krijgen moeten ze hier ofwel voor betalen, ofwel tijd in 

investeren.  

De indeling van deze thesis is als volgt gestructureerd. In het eerstvolgende hoofdstuk wordt 

de voorgaande literatuur besproken. Alle gebruikte concepten - schaarsheid, geld, 

flexibiliteit, gemoed en psychologische reactantie - komen in detail aan bod. Ze worden 

gedefinieerd, er worden linken gelegd, en de voornaamste reeds bestaande theorieën 

worden uit de doeken gedaan. In dit hoofdstuk komt ook, gebaseerd op vorige 

onderzoeken, de hypotheseopbouw aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 het eigen 

empirisch onderzoek besproken. Het experimenteel ontwerk en de procedure worden 

uitgelegd, en de resultaten worden weergegeven. In het derde hoofdstuk worden de 
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resultaten bediscussieerd en tenslotte wordt in het laatst hoofdstuk de gepaste conclusies 

getrokken. 

1.2. Het gevoel arm of rijk 

1.2.1. Schaarsheid 

Schaarsheid is een economisch probleem. Volgens de klassieke micro-economische theorie 

wordt de prijs bepaald als een evenwicht tussen vraag en aanbod. Schaarste situeert zich 

aan de aanbodzijde, bepaalde middelen zijn namelijk slechts beperkt beschikbaar. De prijs 

voor schaarse producten zal stijgen totdat de vraag zoveel daalt zodat weer een nieuw 

evenwicht bekomen wordt. Kenmerk van deze klassieke theorie is de veronderstelling dat 

de voorkeuren van de consument onafhankelijk zijn van het aanbod, onafhankelijk van de 

begeerlijkheid of het nut van de producten. Schaarste veroorzaakt dus prijsstijgingen en 

dalingen op valk van verkochte hoeveelheden, maar heeft geen effect op psychologische 

waarde.  

De veronderstelling van de psychologische effecten van schaarsheid die in deze klassieke 

theorie zijn gemaakt lopen niet gelijk met de “commodity theory” van de psycholoog Brock 

(1968). Deze theorie stelt dat schaarsheid de waarde verhoogt van alles wat men kan 

bezitten, wanneer het van bepaald nut is voor de bezitter en verhandelbaar is van de ene 

persoon naar de andere. Er is reeds veel onderzoek gedaan naar deze theorie en algemeen 

is vastgesteld dat beschikbare dingen minder begeerd zijn dan schaarse dingen (Lynn, 1991). 

Lynn (1992a) bundelde verschillende verklaringen hiervoor samen in “The Psychology of 

Unavailability: Explaining Scarcity and Cost Effects on Value”. Hij haalde onder andere aan 

dat het bezit van een schaars goed: een gevoel van uniekheid met zich meebrengt omdat 

slechts weinigen deze bezitten (Snyder & Fromkin, 1980), een opportuniteit is om zich te 

vergelijken met personen die het goed niet bezitten en hierdoor hun subjectieve staat van 

welzijn kunnen verbeteren nadat ze negatief affect hebben ervaren (Wills, 1981), een 

hefboom is wanneer anderen het schaarse goed begeren dat men bezit (Emerson, 1962), 

een statussymbool is wanneer men het schaarse goed tentoonstelt (Veblen, 1965). Cialdini 

(1993) stelde dat het schaarsheidprincipe gedeeltelijk verklaard kan worden door de 

menselijke luiheid om niet alle mogelijke alternatieven af te speuren. De beschikbaarheid 
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van een goed is meestal een goede indicator van welke kwaliteit deze is, dus wanneer we 

het schaarsheidprincipe volgen bij aankoop hebben we doorgaans zeer snel en efficiënt de 

juiste beslissing genomen. 

1.2.2. Het geldconcept 

a) Objectief 

Geld heeft een grote invloed in ons leven (Mitchell & Mickel, 1999). Furnham en Argyle 

(1998) definieerden het als een objectief concept, namelijk een ruilmiddel dat gebruikt kan 

worden om goederen of diensten te verwerven en als rekeneenheid geldt. Geld stelt ons als 

standaard in staat om de waarde van verschillende goederen met elkaar te vergelijken. 

Mensen kunnen ingedeeld worden van arm tot rijk op basis van hoeveel geld ze bezitten. 

Een persoon wordt objectief bestempeld als arm wanneer deze niet meer of slechts zeer 

moeizaam in staat is om te voldoen aan de levensnoodzakelijke benodigdheden zoals 

voedsel, kledij, onderdak en een basis gezondheidszorg (Todaro & Smith, 2011). De 

Wereldbank, een internationale organisatie die leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden, 

zette de armoedegrens in 2005 op een inkomen van 1,25 dollar per dag, en schatte in 2006 

dat 21% van de wereldbevolking zich hieronder bevond (Todaro et al. 2011). Amartya Sen 

beweerde in zijn boek “Commodities and Capabilities” (1985) daarentegen dat armoede niet 

correct kon gemeten worden aan de hand van het inkomensniveau, maar wel aan de hand 

van de zogenaamde ‘Functionings’, een term die Sen definieerde als alles wat een persoon 

potentieel kan doen met de koopwaren die hij bezit of controleert. Zo heeft bijvoorbeeld 

een boek als fysiek goed een bepaalde monetaire waarde, maar is deze qua inhoud 

nutteloos voor een analfabeet.  

De gevolgen van armoede zijn veelvuldig: algemeen gezien hebben deze mensen een 

slechtere gezondheidstoestand, mogelijks door blootstelling aan giftige materialen, door 

een slechter eetpatroon en door een vochtige behuizing, vaak met onvoldoende 

verwarming. Hierdoor leeft deze armere laag van de bevolking minder lang dan de meer 

welvarende populatie (Wilkinson, 1996).  

b) Subjectief 

Naast deze pure objectieve visie op geld bestaan er ook subjectieve visies. Twee mensen 

kunnen zich in een objectieve gelijke staat van rijkdom bevinden maar toch kan de ene zich 
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armer voelen dan de andere. Ravaillon (2012) typeerde dit als “verborgen heterogeniteit”. 

Subjectieve armoede kan ook gemeten worden. Dit doet men aan de hand van de meningen 

van individuen of gezinnen over de situatie waarin ze zich bevinden. (Instituto Nacional de 

Estadistíca, 2009). Zo wordt een subjectieve armoedegrens bepaald. Om het verschil met de 

objectieve armoedegrens duidelijk aan te tonen worden hier vervolgens drie courant 

gebruikte subjectieve armoedegrenzen aangehaald, genomen uit de studie van de Instituto 

Nacional de Estadistíca (2009). De eerste is de Kapteyn Lijn (zie figuur 1.1), deze houdt 

rekening met wat gezinnen denken dat het vereiste minimuminkomen is om mee rond te 

kunnen komen. Er wordt verondersteld dat de armere gezinnen dit beter kunnen 

inschatten, aangezien deze het minimuminkomen steeds hoger inschatten dan hun feitelijk 

inkomen, terwijl dit bij de rijkere gezinnen net omgedraaid is.  De armoedegrens wordt dan 

bepaald op het snijpunt van de Kapteyn lijn (rood op figuur 1.1) en de lijn waar het 

geschatte minimuminkomen gelijk is aan het feitelijke inkomen (blauw op figuur 1.1). 

Figuur 1.1: de Kapteyn lijn 

 

De tweede subjectieve armoedegrens is de Leyden lijn, die opgesteld wordt aan de hand 

van schattingen gemaakt door gezinnen. Er wordt hen namelijk gevraagd, onbewust 

gemanipuleerd door hun eigen financiële situatie, een raming te maken hoeveel 6 

verschillende huishouden verdienen, waarbij deze 6 verschillen van zeer arm tot zeer rijk. 

Om de gegevens te verwerken worden de respondenten ingedeeld per gezinsgrootte. 

Vervolgens worden de antwoorden per categorie geanalyseerd en wordt zo een 
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armoedegrens gemaakt, waarbij opnieuw iedereen die zich onder deze grens bevindt, 

aanzien wordt als arm. 

De laatste subjectieve armoedegrens is de Deeleck lijn, waarbij aan respondenten gevraagd 

wordt wat hun feitelijk inkomen is, en op een 6-puntenschaal aan te duiden wat hun 

moeilijkheidsgraad is om financieel rond te komen. Het minimuminkomen wordt dan 

berekend door de data van alle categorieën te verwijderen uit de analyse, behalve die van 

de derdelaatste, de “ik kan rondkomen met enige moeilijkheid”-categorie. Er wordt 

geredeneerd dat dit de mensen zullen zijn die in een gematigde vorm in een toestand van 

armoede leven, en dus waarschijnlijk dicht tegen de armoedegrens zitten.  

Ravaillon (2012) beargumenteerde dat een “sociale subjectieve armoedegrens” misschien 

wel de beste manier is om armoede te definiëren. Deze verschilt van een subjectieve 

armoedegrens in de zin dat de gewone subjectieve armoedegrens persoonlijke meningen 

gebruikt van individuen en gezinnen om zo een lijn te bepalen die arme en rijke mensen 

onderscheidt. De sociale subjectieve armoedegrens onderscheidt daarentegen mensen die 

zich arm of rijk voelen. Volgens hem helpt de subjectieve data om precies te bepalen 

hoeveel bepaalde aspecten van welzijn - meer bepaald deze waarop geen prijs te plakken 

valt - moeten doorwegen bij het bepalen van deze sociale subjectieve armoedegrens.  

Sociale subjectieve armoede hangt nauw samen met subjectief welzijn. Er is hieromtrent 

reeds veel onderzoek gedaan, beginnende in 1967 bij Wilson, die een gelukkig persoon 

definieerde als “jong, gezond, geleerd, goed betaald, extravert, optimistisch, zorgenvrij, 

religieus, getrouwd, met hoog zelfvertrouwen, een werkingesteldheid, moderate ambities, 

van eender welk geslacht,  en een groot bereik qua intelligentie.” (Wilson, 1967, p. 294). 

Diener, Suh, Lucas en Smith (1999) probeerden 30 jaar van onderzoek rond subjectief 

welzijn te bundelen en volgens hen was een gelukkig persoon iemand die “een positief 

temperament heeft, geneigd is om de dingen van de zonnige kant te zien en niet overmatig 

piekert over slechte gebeurtenissen, leeft in een economisch ontwikkelde samenleving, 

sociale vertrouwelingen heeft, en voldoende middelen heeft om progressie te maken naar 

waardevolle doelen.” (Diener et al., 1999, p.295). 
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c) Psychologische gevolgen 

Geld kan dus zowel objectief als subjectief bekeken worden (bv. Furnham & Argyle, 1998; 

Ravaillon, 2012). Naast deze visies heeft geld ook enkele psychologische gevolgen wat zich 

uit in gedragsveranderingen (Vohs et al., 2006). Zo vonden Vohs et al. (2006) dat het primen 

van geld bij mensen een gevoel van zelfvoorziening opwekt dat problemen opgelost kunnen 

worden en dat behoeften voldaan kunnen worden. Zelfvoorziening werd hier gedefinieerd 

als “an insulated state wherein people put forth effort to attain personal goals and prefer to 

be separate from others” (Vohs et al., 2006, pag 1154). Concreet vonden ze dat met geld 

geprimede respondenten trager hulp inschakelen van een derde partij (zowel een vriend als 

een onbekende) wanneer ze met een moeilijke taak bezig zijn, dan mensen die met neutrale 

concepten geprimed zijn. Ze werken met meer doorzettingsvermogen en concentratie en 

nemen uit zichzelf meer werk op. Ook is deze eerste groep minder bereid zijn om hun tijd op 

te offeren om anderen te helpen. De met geld geprimede respondenten prefereerden ook 

meer individuele vrijetijdsactiviteiten, wat wil zeggen dat deze respondenten relatief gezien 

minder sociaal zijn dan deze geprimed met neutrale concepten.  Ze gingen vervolgens een 

stap verder en manipuleerden nu de respondenten met de gedachte dat geld schaars of niet 

schaars is, in plaats van met echt geld, om te zien of dit een verschillende invloed had op het 

gedrag van de consument. De respondenten die geïnstrueerd waren met de gedachte dat 

geld overvloedig was, waren nog steeds relatief gezien minder vlug geneigd waren om de 

hulp in te schakelen van anderen.  

Vohs, Mead en Goode (2008) brachten twee jaar later nog ander bewijs dat zelfs een 

subtiele herinnering aan geld grote veranderingen teweeg kan brengen in persoonlijk en 

interpersoonlijk menselijk gedrag. Zo toonden de respondenten van hun onderzoek waarbij 

het geldconcept geactiveerd was meer doorzettingsvermogen bij uitdagende taken, en 

namen ze ook vrijwillig meer werk op zich. Ze vertoonden buiten deze positieve kwaliteiten 

ook enkele negatieve, de respondenten namen namelijk meer fysieke afstand van anderen 

en waren opnieuw minder behulpzaam. Alweer werd zelfvoorziening naar voor geschoven 

als de meest passende verklaring.  

Zhou et al. (2009) stelden een andere psychologische link vast van herinneringen aan geld, 

namelijk die met fysieke pijn en sociale relaties. Geld stelt mensen in staat om het sociale 

systeem te manipuleren en hen als dusdanig te geven wat ze willen (Lea & Webley, 2006). 
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Het kan dus zelfs als vervanging gelden voor sociale relaties en maatschappelijke acceptatie. 

Met dit in het achterhoofd vonden Zhou et al. (2009) dat de gedachte dat geld overvloedig 

is een algemeen gevoel van zelfvertrouwen, kracht en  doeltreffendheid met zich 

meebrengt, wat de mogelijkheid om pijn te weerstaan verhoogt (Litt, 1988), en het succes 

met sociale relaties verhoogt (Wheeler & Ladd, 1982). De relatie ging ook op in de andere 

richting, want wanneer men herinnerd werd aan het feit dat men geld had uitgegeven, 

verhoogde dat fysieke pijn en sociaal leed. 

In 2012 onderzochten Liu et al. hoe herinneringen aan geld het gedrag van een consument 

beïnvloeden. In alle drie hun experimenten vonden ze dat hun reactantie hypothese 

bevestigd werd, de consumenten waren namelijk gemotiveerd om hun bedreigde vrijheid 

terug te nemen en veilig te stellen. Ze voelden zich geïntimideerd en bedreigd in hun 

autonomie en reageerden door keuzes te maken die ingingen tegen adviezen van zowel 

personen met gezag als gewone leeftijdsgenoten. Er was wel een uitzondering: in één 

experiment ging de reactantiehypothese gedeeltelijk niet op, de respondenten reageerden 

immers onverschillig op de geldprime wanneer ze een keuze moesten maken voor iemand 

anders, in plaats van zichzelf. Als verklaring wordt alweer gewezen naar zelfvoorziening, 

deze heeft volgens Liu et al. (2012) twee verschillende facetten: indifferentie en reactantie. 

De eerste is gebaseerd op de definitie van Bergman (1991), die stelde dat in een medische 

context zelfvoorziening staat voor de mogelijkheid om acties te kunnen uitvoeren zonder 

hulp van anderen. Wanneer men dit extrapoleert naar een sociale context, dan suggereert 

dit dat mensen indifferent kunnen zijn ten opzichte van een sociale invloed, in plaats van 

zich te verzetten of zich ernaartoe te schikken. Het tweede facet is reeds onderzocht in de 

literatuur, waar zelfvoorziening staat  voor de angst om controle te verliezen (Almond, 

2004) en persoonlijke doelen te bereiken zonder hulp van anderen (Vohs et al., 2006). Liu et 

al. (2012) suggereren door hun positieve bevindingen dat het tweede facet, zelfstandig 

doelen verwezenlijken, de bovenhand heeft wanneer zelfvoorziening opgewekt wordt door 

herinneringen aan geld. Het indifferentiefacet speelt ook nog steeds een rol, echter wel 

alleen maar in het geval wanneer mensen beslissingen moeten nemen voor anderen of zelf 

geen waarde hechten aan beslissing. 

Een zeer recente studie van Hansen, Kutzner en Wänke in april 2013 suggereert dat 

consumenten die herinnerd worden aan geld, abstracte mentale concepten activeren. 
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Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat wanneer men een kop koffie zet, men kan denken 

aan de concrete stappen hoe koffie precies gezet wordt, zoals een nieuwe filter nemen, 

koffiepoeder uithalen,.. wanneer men het daarentegen abstract bekijkt, denkt men aan 

“een warm drankje” of “energie opdoen”. Dit kan ook toegepast worden op gedragingen, 

objecten, producten, representaties van mensen,.. (Trope & Liberman, 2010). Ook vonden 

Hansen et al. (2013) dat consumenten waarbij de gedachte aan geld geactiveerd was, 

anders oordeelden over producten. Daarnaast speelt ook het originele merk een grotere rol 

bij de beoordeling van merkextensies bij geldgeprimede consumenten. Ze concentreerden 

zich ook meer op centrale in plaats van de bijkomstige aspecten. Ze stelden vast dat deze 

effecten niet opgingen wanneer de geldgedachte te klein was, of wanneer de manipulatie 

gebeurde met prijspromoties in plaats van echt geld.   

1.3. Flexibiliteit 

Met flexibiliteit bedoelen we de vrijheid die men heeft om keuzes te maken. Het is een 

intrapersoonlijk construct dat te maken heeft met het aanwezig of afwezig zijn van de 

mogelijkheid om uit opties een keuze te maken (Averill, 1973). Een set aan opties bevredigd 

een nood aan persoonlijke controle, zodat men gelooft verantwoordelijk te zijn voor eigen 

daden, en niet een speelbal van het lot of toevallige gebeurtenissen (de Charms, 1968; 

Rotter, 1966).  

Wanneer men de keuze heeft tussen veel verschillende opties, zou men in theorie een 

betere beslissing moeten kunnen nemen. Dit volgt uit de Rational Choice Theory (Arrow, 

1959). Deze theorie bundelt de voordelen van het theoretische onderzoek van de economie 

met de empirische traditie van de sociologie (Lindenberg, 1992). Hierin wordt gesteld dat 

men uit een bepaalde optieset steeds de beste keuze maakt op basis van een rationele 

afweging waarbij nutsmaximalisatie voor het individu centraal staat. De Rational Choice 

Theory maakt drie grote veronderstellingen over de preferenties van een individu (Turner, 

1991): (a) mensen zijn doelbewust, (b) mensen hebben allemaal een set aan hiërarchisch 

geordende preferenties - voor elke A en B weten ze dat ze ofwel A boven B prefereren, 

ofwel B boven A, ofwel indifferent zijn tussen de twee - hierbij is het niet nodig om de 

afstand tussen de preferenties te kunnen duiden, maar volstaat het dat ze een rangschikking 

kunnen geven (De Clercq, 2009), (c) wanneer mensen een beslissing moeten maken tussen 



10 
 

deze preferenties, maken ze een rationele keuze die gesteund is op: het nut van de 

alternatieven, de kost van elk alternatief bij het nemen van een beslissing, en de beste 

manier om aan nutmaximalisatie te doen. Turner (1991) ziet als gevolg van deze rationele 

keuzes gemaakt door nutmaximaliserende individuen bepaalde sociale fenomenen 

tevoorschijn komen, zoals collectief gedrag, collectieve beslissingen, en sociale structuren.  

Alhoewel de theorie een goede basis geeft over de werking van markten, heeft deze toch 

veel kritiek te verwerken gekregen. Die kwam er onder andere van Simon (1955) die stelde 

dat men niet in staat is om een volledig rationele beslissing te nemen, maar wel een beperkt 

rationele beslissing kan nemen. Hij typeerde dit als “satisfying behavior”. Dit komt er 

wegens allerlei factoren. Zo kan men niet altijd alle alternatieven in achting nemen, of 

rekening houden met alle gevolgen van een bepaalde handeling. De verwachte kosten en 

baten van een keuze zijn ook steeds subjectief geschat, waardoor het voor een externe 

persoon onmogelijk is om te zeggen of er volledig rationeel gehandeld geweest is (De 

Clercq, 2009). Soms is men ook beperkt door allerlei regels wanneer men bijvoorbeeld 

beslissingen moet nemen in een organisatie (Simon, 1991). Het kan zich ook voordoen dat 

het beter is om ‘rationeel onwetend’ te zijn, dit doet zich voor wanneer de kosten voor 

informatieverzameling te groot zijn om de mogelijke baten te dekken. Wanneer men zich in 

deze situatie volledig informeert is dit irrationeel. De persoon in kwestie kan zich dan laten 

leiden door impulsief gedrag, herhaalde gedragingen van het verleden, of keuzen van 

anderen (De Clercq, 2009).  

Andere kritiek kwam er van Mancur Olson (1965) die de problematiek weergaf van de 

zogenaamde ‘free riders’ of ‘vrijbuiters’. Dit zijn personen die een maximaal persoonlijk nut 

nastreven ten koste van anderen. Ze doen dit door collectieve goederen uit te buiten. Olson 

redeneert dat rationele mensen niet bereid zijn inspanningen te leveren voor de 

gemeenschappelijke goederen, aangezien deze toch gratis beschikbaar zijn. We kunnen 

gratis wandelen in een park, met de auto rijden op onderhouden wegen,.. Maar als iedereen 

zo denkt zouden de collectieve goederen nooit tot stand kunnen gekomen zijn of 

onderhouden worden.  

Ook Schwartz (2004a) zag fouten in de Rational Choice Theory. Zijn kritiek spitste zich toe op 

de veronderstelling dat mensen al hun preferenties telkens logisch en consistent kunnen 
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afwegen ten opzichte van elkaar. Hij beargumenteerde dat wanneer een persoon €100 

krijgt, dan kan deze logische afwegingen maken tussen bepaalde alternatieven, zoals enkele 

boeken kopen, met een vriend naar het theater gaan, of enkele T-shirts kopen. Wat deze 

persoon echter niet kan, is een logische afweging maken tussen alle alternatieven, zoals 

kiezen tussen een goede maaltijd of zijn huis opnieuw verven, een vakantie of een nieuwe 

grasmaaier,.. Hij besluit dat iedereen in staat is om zijn preferenties logisch te ordenen 

wanneer het over een beperkt aantal zaken gaat, maar niet wanneer er een overvloed aan 

alternatieven is. 

Een grotere optieset zou volgens de Rational Choice Theory mensen in staat moeten stellen 

om betere beslissingen te maken, en alhoewel de meeste mensen meer opties prefereren 

boven minder opties wanneer ze een keuze moeten maken, (Iyengar & Lepper, 2000), zorgt 

een overvloed aan keuze echter af en toe voor een suboptimale beslissing. Meer specifiek, 

Iyengar en Lepper (2000) vonden dat wanneer personen in een situatie komen dat ze 

mogen kiezen uit een ruim assortiment, dan hebben ze meer plezier in het 

beslissingsproces. Hiertegenover staat dan wel een hoger verantwoordelijkheidsgevoel, wat 

leidt tot frustraties, ontevredenheid en spijt van de gemiste alternatieven. Een mogelijke 

verklaring hiervan is dat mensen bij het aanzien van een ruim assortiment de 

verantwoordelijkheid opgelegd krijgen om een goede beslissing te nemen, en daardoor 

onzeker worden. Andere studies bewijzen dan dat meer keuze het beslissingsproces 

bemoeilijkt doordat de beste opties slechts zeer marginaal van elkaar verschillen (Fasolo, 

Hertwig, Huber & Ludwig, 2009; Sela, Berger & Liu, 2009). Soms zullen individuen ook van 

de meest optimale optie afwijken, gewoon omdat ze variëteit zoeken in hun keuzes, 

wetende dat dit alternatief een lagere voldoening met zich meebrengt (Ratner, Kahn & 

Kahneman, 1999). In groepssituaties is men geneigd om een andere keuze te maken dan de 

voorgaande persoon, bijvoorbeeld op restaurant (Ariely & Levav, 2000). Wanneer dit zich 

voordoet wordt opnieuw het individueel geluk ondermijnd en wordt de gekozen optie 

nadien mogelijks gevolgd door spijt. Vrijheid kan in een hedendaagse context ook ervaren 

worden als een tirannie waarbij men teveel opties heeft (Schwartz, 2004b). Dit maakt 

mensen onzeker, besluitloos, en laat hen verlamd achter in een wereld vol chaos. Schwartz 

(2004a) deelde in zijn boek “the Paradox of Choice: why More is Less” mensen in in twee 

categorieën, maximizers en satisficers. De eerste groep zal zich volledig informeren wanneer 
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ze voor een bepaalde keuze staan, om zo de beste beslissing te kunnen nemen, terwijl de 

tweede groep tevreden is met een uitkomst die volstaat aan hun noden, zonder meer. 

Algemeen gezien is de tweede groep blijer met hun keuze. Ze hebben geen last van twijfels 

bij moeilijke beslissingen en hebben veel tijd over om te genieten van andere activiteiten. 

Hij bewees dit nogmaals twee jaar later door aan te tonen dat bij afgestudeerde studenten 

de maximizers, vergeleken met de satisficers, gemiddeld genomen 20% meer startloon 

konden verwerven, maar zich wel slechter voelden over de uitkomst van hun zoektocht naar 

werk (Iyengar, Wells & Schwartz, 2006). Als verklaringen stelden ze voor dat maximizers in 

hun zoektocht naar die ene beste job een groot aantal alternatieven vinden, en hun 

uiteindelijke keuze dan potentieel gepaard gaat met gevoelens van spijt, te hoge 

verwachtingen en grote opportuniteitskosten. 

De nood aan flexibiliteit wordt beïnvloed door een uiteenlopend aantal factoren. Zo is er 

bijvoorbeeld cultuur. In de Westerse cultuur wordt een grotere optieset meer gewaardeerd 

omdat ze zo hun unieke individualiteit willen overbrengen (Kim & Drolet, 2003). Ook 

aankoophoeveelheid en timing spelen een rol. Wanneer men inkopen doet in een 

supermarkt voor de volgende week, zal men meer variëteit zoeken dan wanneer men 

dagelijks gaat winkelen (Simonson, 1990). Andere factoren die een invloed hebben zijn 

onder andere context (Menon & Kahn, 1995), leeftijd (Novak & Mather, 2007) en prijs 

promoties (Lin, CH. & Lin HC., 2009). We kunnen dus afleiden dat de nood aan flexibiliteit 

geen gegeven is en veel verschillende variabelen kent. 

1.3.1. Invloed van schaarste van geld op de nood aan flexibiliteit 

We zien dat de nood aan vrijheid om een keuze te maken beïnvloed wordt door 

verschillende variabelen (cf. supra), waarvan wij geïnteresseerd zijn in het nog niet 

onderzochte gevoel van schaarste van financiële middelen. 

We verwachten te zien dat mensen minder waarde zullen hechten aan het hebben van 

opties wanneer ze het gevoel hebben rijk te zijn. Dit komt er doordat deze via hun 

welvarendheid allerlei opties kunnen open houden in hun leven. Hierdoor zijn opties niet 

schaars, waardoor deze minder hoog geëvalueerd worden (Lynn, 1992b). We kunnen 

hetzelfde redeneren voor mensen die het gevoel hebben arm te zijn. Wegens hun gebrek 

aan geld kunnen zij dagelijks minder keuzes maken dan de meer welvarende mensen. Zo 
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moeten ze bijvoorbeeld verplicht hun shiften draaien op het werk, ze kunnen niet veel 

vakantie nemen en tijdens hun vrije tijd moeten ze oppassen hoeveel ze uitgeven waardoor 

de opties voor ontspanning en entertainment ook gekortwiekt worden. Er wordt dan ook 

verwacht dat deze meer waarde zullen hechten aan bijvoorbeeld een ruimer assortiment in 

de supermarkt, om die nood aan flexibiliteit in hun leven in te vullen.  

Als eerste hypothese formuleren we dus: 

Hypothese 1: Het gevoel van arm of rijk te zijn heeft een invloed op de nood aan 

flexibiliteit.  

We stellen dus voor dat nog maar de idee dat geld schaars is de waarde zal verhogen die 

mensen plaatsen op het hebben van vrijheid in het maken van hun keuzes. Een schaarste op 

het ene vlak kan goedgemaakt worden door een overvloed op het andere. Zo’n 

inwisselbaarheid is reeds bewezen in het domein van de flexibiliteit, namelijk met macht 

(Inesi et al., 2011). Met macht wordt hier bedoeld “de mogelijkheid om rijkdommen te 

controleren, zowel van zichzelf als van anderen zonder enige sociale interferentie” 

(Galinsky, Gruenfeld & Magee, 2003, p. 454).  Ze vonden dat keuze en macht onderling 

vervangen konden worden, omdat deze beiden de fundamentele nood aan persoonlijke 

controle vervulden. Net zoals macht vervult ook geld een nood aan persoonlijke controle. 

Men is namelijk meer in staat zijn eigen toekomst te bepalen naar eigen believen, men is 

minder afhankelijk van anderen,.. (Vohs et al., 2008) 

1.4. Gemoed 

1.4.1. Gemoed en flexibiliteit 

De Dikke Van Dale definieert gemoed als “het binnenste van de mens als zetel van zijn 

geestelijk gevoel, zijn neigingen, hartstochten en stemmingen”. Volgens Watson en Clark 

(1988) is het een emotionele staat die is op te splitsen in een goede en een slechte kant. 

Hoog positief affect is te kenmerken met veel energie, concentratie, aangenaam gezelschap, 

enthousiasme, alertheid.. terwijl een lager niveau van positief affect gepaard gaat met 

desinteresse en futheid. Hoog negatief affect daarentegen is te kenmerken met droefheid, 

angst, afkeer, minachting, onaangenaam gezelschap,..  terwijl een lager niveau van negatief 

affect mensen in een staat van kalmheid en sereniteit plaatst. 
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Uit voorgaande onderzoeken kunnen we afleiden dat gemoed een systematische invloed 

heeft op de evaluaties die men maakt. Dit geldt zowel voor gevoelens die opgewekt worden 

als reactie op een bepaald product (Strack 1992), alsook voor algemene gevoelens die niets 

te maken hebben met het concept in kwestie. Deze laatste kan gestaafd worden aan de 

hand van een voorbeeld - in een onderzoek van Schwarz en Clore (1983) waren 

respondenten algemeen gezien meer tevreden over hun leven wanneer de zon scheen, dan 

wanneer het regende. De positieve gemoedstoestand die men ervoer door het mooie weer 

werd fout toegekend aan de evaluatie van het hele leven. 

Zowel op het kopen van een alleenstaand product als wanneer een product niet-geïsoleerd 

voorgesteld wordt kan gemoed een invloed hebben op de uiteindelijke keuze (Qui & Yeung, 

2008). De tweede situatie verschilt van de eerste in de zin dat keuzes slechts voor een klein 

deel gemaakt worden op de individuele productkenmerken, en vooral op basis van de 

verschillen tussen de alternatieven. Zo stelden Qiu en Yeung (2008) vast dat wanneer 

participanten met positieve gemoedstoestand een reeks producten een voor een moesten 

evalueren, het eerste product algemeen gezien hoger geprefereerd werd dan bij 

participanten met een negatieve gemoedstoestand. 

Ybarra et al. (2012) vonden dat het opwekken van het idee van ondersteunende sociale 

relaties de nood aan flexibiliteit wijzigde. Concreter: mensen waren minder bereid om te 

betalen voor meer keuzes, wanneer ze dachten aan ondersteunende relaties. Als verklaring 

testten ze als mediator ‘gevoel van veiligheid/kalmte’, wat Watson en Clark (1988) relateren 

aan een laag niveau van negatief affect. Ondersteunende relaties wekken namelijk emoties 

op van veiligheid en kalmte (Gump & Kulik, 1997). In situaties van onzekerheid helpen ze 

ook om angst weg te nemen en mensen op hun gemak te stellen (Gump & Kulik, 1997; 

Haslam, Jetten, O’Brien, & Jacobs, 2004). Mensen die geen beroep kunnen doen op deze 

relaties, en dus vaak onafhankelijk handelen van anderen, zouden een grotere waarde 

hechten aan flexibiliteit (Iyengar & Lepper, 1999). Met deze informatie in hun achterhoofd, 

voerden Ybarra, Lee en Gonzalez hun onderzoek uit. Als resultaat vonden ze dat gevoelens 

van veiligheid en kalmte golden als mediator tussen de aantrekkingskracht van keuzes en 

het type relatie. 
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1.4.2. Variety Seeking Behavior 

De invloed van gemoed op Variety Seeking Behavior is reeds grondig onderzocht door Kahn 

en Isen (1993), en daarna door Roehm Harper en Roehm Michelle (2005). De eerste studie 

besloot dat een goed gemoed een positieve invloed had op Variety Seeking Behavior bij 

veilige en aangename producten. De tweede studie ging hier dieper op in en stelde dat dit 

niet steeds het geval was. In situaties van extreem goed gemoed ging de relatie immers niet 

meer op voor mensen met een middelmatig tot hoog optimaal stimulatie niveau - dit is het 

niveau dat algemeen genomen het individuele optimale niveau van stimulatie weergeeft 

(Steenkamp & Baumgartner, 1992). Individuen met een laag optimaal stimulatieniveau 

prefereren om gestimuleerd te worden door kleine prikkels dan door grote. Analoog hebben 

individuen met een hoog optimaal stimulatieniveau dus een hogere tolerantie voor prikkels. 

Het gevolg was dus dat een extreem goed gemoed bij mensen met een lage 

stimulatiepreferentie geen invloed had op hun Variety Seeking Behavior, vergeleken met de 

controlegroep. 

Bovenstaande studies stellen dus een relatie vast tussen Variety Seeking Behavior en de 

gemoedstoestand, maar wat is nu Variety Seeking Behavior? Het is een gedrag waarbij 

consumenten stelselmatig afwisselen tussen bepaalde merken binnen een type product, 

enkel gedreven door de nood aan het ervaren van variatie (Menon & Kahn, 1995). Dit doet 

zich vooral voor bij producten met lage consumentenbinding waar diversiteit wordt 

gewenst, bijvoorbeeld cornflakes of koekjes (Kahn & Lehmann, 1991). Deze nood komt er 

door een aantal psychologische factoren, namelijk verveling, de nood aan andere/nieuwe 

merken, en complexiteit (Driver & Streufert 1964; Fiske & Maddi 1961; Venkatesan 1973). 

Een tweede verklaring is verwant met het concept verzadiging. Deze stelt dat een persoon 

verandert van één gedrag naar de andere om de verlaging van de marginale opbrengst van 

het originele gedrag tegen te gaan (Simonson, 1990). 

Variety Seeking Behavior staat dus niet gelijk aan flexibiliteit zoals wij ze gedefinieerd 

hebben - de vrijheid om keuzes te maken (Averill, 1973). Flexibiliteit is ruimer dan Variety 

Seeking Behavior. Flexibiliteit kan namelijk ook gaan over diensten, de vrijheid om bepaalde 

beslissingen te nemen (zo kunnen bijvoorbeeld meer welvarende mensen de dag zelf 

beslissen om op reis te gaan, terwijl dit niet mogelijk is voor de minder welvarende 

bevolking) en kan het ook gaan over producten met een hoge consumentenbinding,.. Een 
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ander verschil is dat Variety Seeking Behavior wordt opgewekt door verveling, de nood aan 

andere/nieuwe merken en complexiteit (Driver & Streufert 1964; Fiske & Maddi 1961; 

Venkatesan 1973), terwijl de nood aan flexibiliteit opgewekt wordt door talloze andere 

factoren (cf.supra). 

1.4.3. Geld en gemoed 

In Easterlin’s (2001) paper staat te lezen dat subjectief welzijn in directe relatie staat met 

het financieel inkomen, en omgekeerd gerelateerd is aan materiële verlangens. In het begin 

van de levenscyclus, wanneer iedereen ongeveer dezelfde materiële verlangens heeft, zijn 

mensen met een hoger inkomen gelukkiger. Ze kunnen namelijk beter hun verlangens 

inlossen dan de mensen met een lager inkomen. Naarmate men ouder wordt staat meer 

geld niet meer gelijk aan een groter geluk, want deze vermogensstijging gaat gepaard met 

het feit dat mensen meer willen naarmate men vordert in de levenscyclus.    

1.4.4. Gemoed als mediator? 

Omdat gemoed een invloed had op Variety Seeking Behavior (Kahn & Isen, 1993), lijkt het 

interessant om te controleren of de gemoedstoestand een significante invloed heeft op de 

nood aan flexibiliteit. Zoals eerder aangehaald zijn Variety Seeking Behavior en de nood aan 

flexibiliteit dus niet volledig hetzelfde, maar toch zijn ze verwant met elkaar. Variety Seeking 

Behavior is een onderdeel van flexibiliteit. Wanneer men varieert tussen producten uit 

verveling, heeft men een behoefte aan keuzes. Om die keuzes te maken, heeft men de 

vrijheid nodig om te kunnen selecteren tussen verschillende producten. 

Dit kunnen we dan koppelen aan het feit dat gevoelens van kalmte/veiligheid gelden als 

mediator tussen het relatietype en de nood aan flexibiliteit (Ybarra et al., 2012). We zijn 

echter geïnteresseerd in alle gemoedstoestanden en zullen ons niet limiteren tot 

kalmte/veiligheid. 

Ook staat onder andere in Easterlin’s (2001) paper te lezen dat subjectief welzijn in directe 

relatie staat met het financieel inkomen, en omgekeerd gerelateerd is aan materiële 

verlangens. Daarom zijn mensen met een hoger inkomen gelukkiger, en hebben bijgevolg 

een beter gemoed, want ze kunnen voldoen aan hun materiële verlangens. Het lijkt dus 

nuttig om ook te testen of de gedachte dat men rijk is mensen gelukkiger maakt en dus een 

invloed heeft op gemoed. 
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Concreet wordt op deze literatuur gesteund om de volgende hypothesen te formuleren: 

Hypothese 2: Gemoed geldt als mediator tussen het gevoel arm of rijk te zijn en de 

nood aan flexibiliteit. 

Hypothese 2a: Het gevoel arm of rijk te zijn heeft een invloed op gemoed. 

Hypothese 2b: Gemoed heeft een invloed op de nood aan flexibiliteit. 

1.5. Psychologische reactantie 

Brehm (1966) bespreekt in ‘a Theory of Psychological Reactance’ een belangrijke variabele 

van de vrijheid om keuzes te maken, namelijk psychologische reactantie. Deze stelt dat elke 

persoon een gegeven set van vrije gedragingen heeft, en een bepaalde weerstand zal 

vertonen wanneer een of meerdere van deze gedragingen bedreigd worden. Individuen die 

een grote psychologische reactantie vertonen zullen meer weerstand bieden wanneer een 

vrijheid afgenomen wordt dan individuen met een lagere psychologische reactantie. 

Dit gedragskenmerk vertoont zich reeds vanaf men de leeftijd van 2 jaar bereikt (Brehm & 

Weintraub, 1977). Een goed voorbeeld hiervan is dat wanneer men een 2-jarige A zegt, zal 

deze hoogstwaarschijnlijk B doen. Brehm en Weintraub (1977) testten dit door 2-jarige 

jongetjes in een kamer te zetten met speelgoed, waarvan 1 speelgoedje zich achter een stuk 

glas bevond. Voor de ene groep was het glas 30 centimeter hoog, waardoor ze makkelijk 

over het glas konden reiken en het ene speelgoedje oprapen. Voor de andere groep was het 

glas 60 centimeter hoog en was het onmogelijk om bij het speelgoedje te geraken, behalve 

wanneer ze rond het glas liepen. De resultaten toonden duidelijk aan dat psychologische 

reactantie aanwezig was bij de peuters. De eerste groep raakte het speelgoed achter het 

glas gemiddeld even snel aan als het speelgoed voor het glas, terwijl de tweede groep drie 

maal zo snel greep naar het speelgoed dat zich achter het glas bevond. 

De grootte van deze weerstand hangt volgens Brehm (1966) af van drie variabelen. Ten 

eerste zal psychologische reactantie groter zijn naargelang de bedreigde gedraging 

belangrijker is voor die bepaalde persoon. De tweede variabele heeft betrekking tot de 

proportie van de bedreigde gedragingen, en de derde tot de grootte van de bedreiging van 

het verliezen van een gedraging.  
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Psychologische reactantie verschilt van persoon tot persoon. Dowd, Wallbrown, Sanders en 

Yesenosky (1994) vonden dat hoog reactante personen een persoonlijkheid hebben die 

gekenmerkt is door: een gebrek aan interesse om een goede indruk te maken op anderen, 

een neiging om sterke gevoelens en emoties te uiten, zich meer zorgen maken over 

problemen en de toekomst, het verwerpen van regels en wettelijke voorschriften, minder 

stipt zijn op vlak van vergaderverplichtingen, en minder tolerant zijn ten opzichte van 

anderen hun overtuigingen. Vrouwen hoog in reactantie vertoonden karaktertrekken zoals 

grotere besluitvaardigheid, meer zelfverzekerdheid en meer sociaal zijn.  

Mensen die een welbepaalde vrijheid bedreigd zien, of zelfs kwijt zijn, kunnen volgens 

Brehm en Brehm (1981) hierop reageren in drie verschillende manieren. Ze kunnen ten 

eerste een gedrag vertonen tegenover deze dreiging, wat getypeerd is als een 

boemerangeffect (Brehm 1966). Concreet wil dit zeggen dat individuen net die gedraging 

zullen uitvoeren die verboden was om zo hun vrijheid te herstellen. Ten tweede kunnen ze 

een gedrag uitvoeren gerelateerd aan de dreiging, getypeerd als een related-

boomerangeffect door Quick en Stephenson (2007). Ten slotte kunnen individuen die een 

vrijheid bedreigd zien hierop reageren door andere individuen te observeren die de 

bedreigde vrijheid uitoefenen, om zo gedeeltelijk die specifieke behoefte te bevredigen. 

Brehm en Brehm (1981) typeerden dit als indirecte restauratie, Quick en Stephenson (2007) 

als een vicarious-boomerangeffect. Een voorbeeld om deze drie concepten uit te leggen 

(gebaseerd op Quick & Stephenson, 2008) : Kevin, Koen en Bruce worden verboden door 

hun ouders om nog alcohol te consumeren. Hierdoor komen ze alle drie in een staat van 

reactantie. Kevin opent meteen een fles vodka (boemerangeffect). Koen besluit om een glas 

wijn te drinken (related-boomerangeffect). Bruce was niet gemotiveerd genoeg om met zijn 

broers mee te doen, maar geniet wel van de aanwezigheid van Koen en Kevin die beiden 

hun vermaande gedragingen uitoefenen (vicarious-boomerangeffect). 

Liu, Smeesters en Vohs (2012) deden onderzoek naar hoe consumenten, die ze aan geld 

deden denken, reageerden op anderen die hen probeerden te beïnvloeden. Sociale invloed 

werd hier gedefinieerd als de verandering in gedrag die een persoon veroorzaakt bij een 

ander. Ze voerden drie experimenten uit die alle drie hun reactantie hypothese bevestigden. 

Deze hypothese stelde dat de herinnering aan geld een motivatie activeerde om een 

bedreigde vrijheid terug te nemen door met weerstand te reageren.  Respondenten 
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beïnvloed door geld zullen dus streven naar autonomie en vrijheid, en zich verzetten tegen 

sociale invloed van zowel gelijken en mensen die hiërarchisch gezien boven hun staan. 

We kunnen nu bovenstaande kennis van het concept van psychologische reactantie 

toepassen op ons onderzoek om een derde hypothese te formuleren. Mensen die hoog in 

reactantie zijn zullen vlugger geneigd zijn om hun verloren vrijheid te herstellen. We stellen 

dus voor dat wanneer mensen denken dat geld schaars is, ze het gevoel zullen krijgen dat 

hun vrijheid van keuze bedreigd wordt, waardoor ze deze vrijheid meer zullen waarderen. 

We verwachten dit effect vooral te zien bij mensen die hoog zijn in reactantie. We 

formuleren de derde hypothese als volgt: 

Hypothese 3: de invloed van het gevoel arm of rijk te zijn op de nood aan flexibiliteit 

zal groter zijn wanneer psychologische reactantie hoog is ten opzichte van wanneer 

deze laag is. 

2. Onderzoek 

2.1. Steekproef 

Het onderzoek werd online uitgevoerd met een totale respons van 197 deelnemers. Er 

werden 48 respondenten uit de steekproef verwijderd omdat deze de enquête niet volledig 

afgewerkt hebben, en er werd 1 respondent uit de steekproef verwijderd omdat deze de 

manipulatievraag niet serieus had genomen. De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 18 

en 50 jaar, waarbij het overgrote deel - 137 van de 148 - tussen de 18 en 24 jaar oud was. In 

totaal vulden 85 mannen en 63 vrouwen de vragenlijst volledig in. 

De deelnemers werden toevalligerwijs toegewezen aan één van de onderstaande vier 

condities (zie tabel 2.1).  

2.2. Experimenteel ontwerp 

De studie werd ontworpen volgens een 2 (arm of rijk gevoel: €25 gewonnen met de Lotto 

versus €25.000 gewonnen met de Lotto) x 2 (Volgorde van de vragen: eerst gemoed en dan 

variety seeking versus eerst variety seeking en dan gemoed) between-subjects design.  
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Tabel 2.1: de n waarden per conditie 

 

 Volgorde:  

gemoed - variety seeking 

Volgorde:  

variety seeking - gemoed 

€25 gewonnen met de Lotto 40 29 

€25.000 gewonnen met de 

Lotto 

39 40 

 

Er zijn dus 2 variabelen gemanipuleerd op telkens 2 niveaus. Om de deelnemers het gevoel 

te geven arm of rijk te zijn gebruiken we de methode gebaseerd op de paper “Hungry for 

Money: The Desire for Caloric Resources Increases the Desire for Financial Resources and 

Vice Versa” van Briers, Pandelaere, Dewitte en Warlop (2006). We laten een groep van de 

respondenten schrijven over wat ze zouden kopen na het winnen van €25.000 met de Lotto, 

om ze het gevoel te geven dat ze rijk zijn. De andere groep laten we schrijven over het 

winnen van €25, om ze het gevoel te geven dat ze arm/minder rijk zijn. Bij Briers et al. 

(2006) werden deze vragen gebruikt om bij de respondenten de waardering van geld te 

manipuleren. Dit werd vastgesteld aan de hand van een pretest waarbij respondenten van 

de manipulatie van €25.000 de omvang van een eurostuk gemiddeld groter inschatten dan 

de respondenten van de manipulatie van €25.    

De volgorde van het testen van ofwel eerst gemoed ofwel eerst keuzevrijheid kan ook een 

rol spelen. Met de stimulus is het de bedoeling bepaalde gevoelens op te wekken, en deze 

kunnen verdwijnen na een bepaalde tijdspanne. Zo vonden Barlett et al. (2009) dat 

respondenten die net een gewelddadig videospelletje gespeeld hadden, meer last hadden 

van agressieve gevoelens, agressieve gedachten, fysiologische opwinding en zelfs agressief 

gedrag. Concreet vonden ze dat het ongeveer 4 minuten duurde voor de additionele 

agressieve gevoelens verdwenen waren, en het duurde hierna nog een extra 5 minuten voor 

de verhoogde hartslag en agressieve gedragingen weer normaal waren. Wanneer we deze 

bevindingen toepassen op ons onderzoek, lijkt het ten zeerste nuttig om de volgorde van de 
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Panas-schaal en de vragen over nood aan keuzevrijheid random te wisselen. Het kan immers 

gebeuren dat na het invullen van bijvoorbeeld de Panas-schaal de manipulatie van het 

gevoel arm of rijk verdwenen is verder geen invloed meer heeft op de vragen over de nood 

aan keuzevrijheid. 

2.3. Procedure  

De online vragenlijst begon met een kleine introductietekst waarin stond dat het onderzoek 

met consumentengedrag te maken had. Ook werd de anonimiteit van het onderzoek 

benadrukt om zo eerlijk mogelijke antwoorden te verkrijgen.  

Vervolgens werd de onafhankelijke variabele ‘psychologische reactantie’ gemeten aan de 

hand van de reactantieschaal van Hong en Faedda (1996). Deze bestaat uit 11 stellingen, 

zoals bijvoorbeeld ‘Ik weersta aan pogingen van anderen om me te beïnvloeden’ en ‘Ik raak 

gefrustreerd wanneer ik beslissingen niet op een vrije en onafhankelijke manier kan nemen’. 

Hierop moeten de respondenten aangeven op een 7-puntenschaal, reikend van ‘helemaal 

niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’, in welke mate ze akkoord gaan met elke uitspraak. De 

volgorde van deze stellingen werd voor elke respondent gerandomiseerd.  

Hierna werd een manipulatie geïntroduceerd om de onafhankelijke variabele ‘het gevoel  

arm of rijk te zijn’ te beïnvloeden. Zoals hierboven reeds uitgelegd kreeg men ofwel het 

gevoel dat men rijk was door de volgende vraag te stellen (Briers et al. 2006): ‘Stel u voor 

dat u de Lotto wint en plots €25.000 rijker bent! Wat zou u allemaal doen met dit bedrag?’. 

Ofwel kreeg men het gevoel dat men arm was door aan de respondenten de volgende vraag 

te stellen: ‘Stel u voor dat u met de Lotto €25 wint, wat zou u allemaal doen met dit 

bedrag?’. Welke situatie men precies voorgeschoteld kreeg was gerandomiseerd. 

Vervolgens werd ofwel de afhankelijke variabele ‘nood aan keuzevrijheid’ ofwel de mediator 

‘gemoed’ gemeten. De volgorde van deze 2 was voor elke respondent gerandomiseerd. De 

variabele gemoed werd gemeten aan de hand van de Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS-schaal) van Watson en Clark (1988). Deze bestaat uit twee schalen van beiden 10 

items lang. Ze hebben discriminerende correlaties ten aanzien van de metingen van de 

onderliggende gemoedsfactoren. Concreet krijgen de respondenten 20 gemoedstoestanden 

te zien zoals bijvoorbeeld geïnteresseerd, bang, geïrriteerd, actief,.. Aan de respondenten 
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wordt gevraagd om op een 5-puntenschaal, reikend van ‘zeer lichtjes’ tot ‘extreem’, aan te 

duiden hoe ze zich op dit moment voelen. Er is bewust voor gekozen om het gemoed niet te 

beïnvloeden, maar deze gewoon te meten ter controle.  

De afhankelijke variabele ‘nood aan keuzevrijheid’ werd analoog gemeten zoals beschreven 

in een studie in de paper “Supportive Social Relationships Attenuate the Appeal of Choice” 

van Ybarra et al. (2012). Deze manier bestaat uit een scenario waarbij de participanten zich 

moeten inbeelden dat ze een nieuwe gsm willen aankopen. In de winkel bevinden zich 9 

gsm’s van dezelfde prijs die enkel lichtjes variëren op vlak van uitzicht. De participant moet 

echter bijbetalen om deze extra modellen te zien te krijgen. Dit gebeurt in stappen per 3 

modellen. Zo ligt de focus volledig op de aantrekkelijkheid van de keuze. Hoe meer men 

opties waardeert in zijn leven, hoe meer men bereid zou moeten zijn te betalen voor het 

zien van meer modellen. 

Om te vermijden dat de uitkomst van het onderzoek beïnvloed wordt door het type product 

waarover gekozen wordt, zullen we dit scenario nog driemaal herhalen, telkens met een 

ander product. De bedoeling is om zoveel mogelijk te diversifiëren. De producten worden 

uit vier verschillende categorieën gehaald (zie figuur 2.1), verschillend in vertrouwdheid en 

het belang van aankoop (hiermee wordt vooral gedoeld op de impact die een product heeft 

op iemands vermogen, levensstijl, comfort,..). Concreet zullen de respondent dit scenario 

nog driemaal voorgelegd krijgen met naast de situatie van gsm’s, ook nog jacuzzi’s, 

waspoeder en een wijnrek. 

Figuur 2.1: Producten per Categorie 
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Ook wordt het scenario aangepast zodat niet telkens betaald moet worden om meer opties 

te zien. Dit doen we om het effect van de verschillende waarderingen van geld te 

neutraliseren (Bruner & Goodman, 1947). Mensen die aan geld slechts een zeer kleine 

waarde geven, zullen vlugger geneigd zijn om meer te betalen om extra opties te zien, in 

tegenstelling tot mensen die een grote waarde geven aan geld. Daarom wordt de kost die 

men draagt om meer opties te zien in de helft van de situaties verandert van een financieel 

verlies naar de tijd die men moet investeren. In de ene vraag moeten de producten gezocht 

worden in de winkel, in de andere vraag zijn de winkels met meer opties verder gelegen en 

moet dus een grotere verplaatsing afgelegd worden. Deelnemers met een grotere behoefte 

aan variatie zullen geneigd zijn meer tijd uit te rekken om zoveel mogelijk verschillende 

alternatieven te bekijken. 

Er werden geen manipulatiecheck uitgevoerd, deze kan immers het vooropgestelde effect 

beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld aan respondenten in de ‘arm’ conditie gevraagd wordt 

hoe rijk ze zich voelen, gaan deze misschien nadenken over hoeveel rijkdom ze eigenlijk wel 

hebben, waardoor het stellen van deze vraag alleen al het effect van de manipulatie kan 

beïnvloeden. De methode is reeds gepretest en is te lezen in Briers et al. (2006). 

2.4. Resultaten 

2.4.1.  Hypothese 1 

Om te testen of het gevoel arm of rijk te zijn een invloed heeft op de nood aan flexibiliteit, 

moeten we eerst de afhankelijke variabele keuzevrijheid hercoderen. Het gemiddelde van 

de 4 vragen omtrent keuzevrijheid werd genomen om de afhankelijke variabele te bekomen 

die bestaat uit de gemiddelde score van keuzevrijheid. Vervolgens werd een two-way 

ANOVA uitgevoerd met als afhankelijke variabele de gemiddelde score op keuzevrijheid, en 

als onafhankelijke variabele de manipulatie van het gevoel arm of rijk te zijn en de 

volgordevariabele.  

De verklaringskracht van dit model is 0,2%. De resultaten tonen aan dat de 2 hoofdeffecten 

niet significant zijn. Concreet is er af te lezen dat zowel de manipulatie van het gevoel arm 

of rijk te zijn (F(1,144)=2.02, p=.157) als de volgordevariabele (F(1,144)=.06, p=.810) geen 
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significante invloed hebben op de nood aan keuzevrijheid. Daarenboven is er ook geen 

significant interactie-effect (F(1,144)=1.48, p=.229). 

Een mogelijke verklaring voor deze insignificante resultaten is de manier waarop de nood 

aan keuzevrijheid gemeten wordt, dit zou zich kunnen uiten in significant verschillende 

gemiddelden op vlak van nood aan keuzevrijheid per productcategorie. Daarom worden de 

4 vragen over de nood aan keuzevrijheid per productcategorie opgesplitst en gemeten met 

een MANOVA, om zo de verschillen in gemiddelden tussen deze categorieën te meten. 

Hierin zijn de eerste, tweede, derde en vierde nood aan keuzevrijheid vraag de afhankelijke 

variabelen, en de volgordevariabele en de manipulatie arm of rijk te zijn de onafhankelijke 

variabelen. 

Uit de multivariate testen leiden we af dat zowel het gevoel arm of rijk te zijn (F(1,144)=.95, 

p=.436) als de volgorde van de vragenlijst (F(1,144)=.47, p=758) niet significant zijn. Wel is er 

een significant interactie-effect tussen deze twee (F(1,144)=2.49, p=.046). In de between-

subjects test is af te lezen dat deze enkel significant is voor vraag 4 omtrent de aankoop van 

een wijnrek (F(1,144)=4,11, p=.44). Ook is er een marginaal significant effect waar te nemen 

in vraag 3 omtrent jacuzzi’s (F(1,144)=3.06, p=.82). Op univariaat niveau gaat dit significant 

interactie-effect in de vraag over het wijnrek echter niet meer op. Wanneer eerst gemoed 

en dan de nood aan keuzevrijheid wordt gemeten, zijn de verschillen in nood aan 

keuzevrijheid tussen de arm (M=1.88, SE=.16) en rijk (M=1.56, SE=.16)  voelende mensen 

niet groot genoeg (F(1,144)=1.88, p=.173). Wanneer eerst de nood aan keuzevrijheid en dan 

het gemoed wordt gemeten, zijn de verschillen in nood aan keuzevrijheid tussen de arm 

(M=1.48, SE=.19) en rijk (M=1.85, SE=.16) voelende mensen opnieuw niet groot genoeg om 

significant te zijn (F(1,144)=2.23, p=.137). Het marginaal significant interactie-effect van de 

vraag over de jacuzzi gaat op univariaat niveau ook niet meer op. Wanneer eerst gemoed en 

dan de nood aan keuzevrijheid wordt gemeten, zijn de verschillen in nood aan keuzevrijheid 

tussen de arm (M=2.55, SE=.16) en rijk (M=2.92, SE=.17)  voelende mensen niet groot 

genoeg (F(1,144)=2.60, p=.109) Wanneer eerst de nood aan keuzevrijheid en dan het 

gemoed wordt gemeten, zijn de verschillen in nood aan keuzevrijheid tussen de arm 

(M=2.72, SE=.19) en rijk (M=2.50, SE=.16) voelende mensen opnieuw niet groot genoeg om 

significant te zijn (F(1,144)=.80, p=.373). Het is in beide gevallen zo dat het verwachte effect 

dat arm voelende mensen meer nood aan keuzevrijheid hebben (en vice versa) niet opgaan 
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wanneer eerst keuzevrijheid en dan pas gemoed wordt gemeten. Door deze inconsistentie 

en de insignificante interactie-effecten van de vraag over de gsm’s en het waspoeder, 

besluiten we dat de verklaring dat de manipulatie niet volledig doorwerkt niet opgaat, 

aangezien de antwoorden op de 4 vragen niet significant verschillen van elkaar. 

Een andere mogelijke verklaring voor het eerste insignificante resultaat, is dat voor 

sommige nood aan keuzevrijheid vragen de antwoordcategorieën te groot zijn, waardoor 

respondenten met een verschillende nood aan keuzevrijheid toch dezelfde antwoorden 

geven. Om dit na te gaan worden de frequentietabellen per vraag nagegaan om te 

controleren of er voldoende spreiding te vinden is tussen de antwoordcategorieën.  

De antwoorden op vraag 1 omtrent de gsm’s (M = 2.16, SE = 1.19) zijn gespreid. De optie die 

het meeste gekozen werd, namelijk ‘U betaalt niets extra en kunt dus geen keuze maken 

over welke gsm u neemt. De winkel beslist voor u,’ bevat 41.2% van de respondenten, wat 

niet alarmerend hoog is. De standaardafwijking tussen de antwoorden is ook groter dan 1, 

wat duidt op een mooie spreiding. Concreet antwoordden 24.3%, 12.2% en 22.3% van de 

respondenten respectievelijk op optie 2,3 en 4. In vraag 2 in verband met het waspoeder (M 

= 1.88, SE = 1.04) zijn de antwoorden opnieuw voldoende verspreid. Enkel de derde optie, 

‘U zoekt gedurende 8 minuten en vindt 7 soorten wasproduct’, is slechts in 6.1% procent 

van de gevallen aangeduid, maar de drie andere categorieën vertonen geen echte 

uitschieters (46.6%, 33.1% en 14.2%). In vraag 3 over de jacuzzi’s (M = 2.67, SE = 1.03) kreeg 

optie 2, ‘U doet een verplaatsing van 29 minuten om een selectie van 7 verschillende 

jacuzzi’s te zien,’ het meeste antwoorden, 40.5%, wat niet al te hoog is en opnieuw duidt op 

voldoende spreiding, aangezien op de andere opties telkens 11.5%, 17.6 en 30.4% 

geantwoord geweest is. Vraag 4 omtrent de wijnrekken (M = 1.71, SE = 1.01) heeft de 

grootste antwoordcategorie, 58.8% van de respondenten kruiste optie 1, ‘U betaalt niets 

extra en kunt dus geen keuze maken over welk wijnrek u neemt. De winkel beslist voor u.’ 

aan als antwoord. Dit is nog steeds niet groot genoeg om een echte impact te hebben op de 

resultaten, de standaardafwijking is namelijk alweer groter dan 1 wat wijst op voldoende 

verschillende antwoorden, de andere categorieën nemen 24.3%, 6.1% en 11.5% in beslag. 

Deze mogelijke verklaring gaat niet op en kan dus de insignificantie van de resultaten niet 

verklaren. 
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Deze resultaten geven aan dat zowel het gevoel dat men arm of rijk is, de volgorde van de 

vragen als de interactie tussen deze twee, geen verklaring zijn voor de nood aan flexibiliteit.  

2.4.2.  Hypothese 2 

Voor de tweede hypothese getest kan worden of gemoed geldt als mediator tussen het 

gevoel arm of rijk te zijn en de nood aan flexibiliteit, wordt deze veronderstelling in 2 delen 

opgesplitst. Eerst wordt er nagegaan of het arm/rijk gevoel een invloed heeft op gemoed 

(relatie A op figuur 2.2), en daarna of gemoed een invloed heeft op de nood aan flexibiliteit 

(relatie B op figuur 2.2). 

Figuur 2.2: mediator gemoed 

 

Gemoed werd gemeten aan de hand van de PANAS-schaal van Watson en Clark (1988), deze 

bestaat uit 20 items, telkens in de vorm van een 5-puntenschaal. Na het verifiëren van de 

betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha = .84), werd het gemiddelde van deze 20 items 

berekend per respondent. Het gemiddelde en de standaardafwijking van deze schaal zijn 

respectievelijk 2.10 en .49. De PANAS-schaal bestaat uit 10 items die positief affect 

(Chronbach’s Alpha = .85) en 10 items die negatief affect (Cronbach’s Alpha =.86) meten, in 

het onderzoek werden ook hiervoor aparte variabelen gedefinieerd om zo preciezer het 

gemoed te kunnen meten. 

Om na te gaan of het gevoel arm of rijk te zijn een invloed heeft op het gemoed, werd een 

two-way ANOVA uitgevoerd met als afhankelijke variabele het gemiddelde gemoed en als 



27 
 

onafhankelijke variabelen de manipulatie van gevoel arm of rijk te zijn en de 

volgordevariabele.  

De verklaringskracht van dit model is -0,01%. Er is af te lezen dat de 2 hoofdeffecten niet 

significant zijn, concreet toont de test aan dat zowel het gevoel arm of rijk te zijn 

(F(1,144)=.122, p=.727) als de volgordevariabele (F(1,144)=.08, p=.774) geen significante 

invloed hebben op het algemene gemoed van de respondenten. Er is ook geen significant 

interactie-effect (F(1,144)=.69, p=.41). Concreet ziet men dat wanneer eerst gemoed en dan 

pas de nood aan keuzevrijheid gemeten geweest is, het arm/rijk gevoel geen invloed heeft 

op de nood aan keuzevrijheid (F(1,144)=.13, p=.723). Wanneer de volgorde omgedraaid 

wordt en eerst de nood aan keuzevrijheid en dan pas gemoed werd gemeten, heeft het 

arm/rijk gevoel nog steeds geen invloed op de nood aan keuzevrijheid (F(1,144)=.65, 

p=.423). 

Om de rol van gemoed nog iets diepgaander te analyseren, werd de analyse herhaald met 

als afhankelijke variabelen het gemiddelde positieve gemoed en het gemiddelde negatieve 

gemoed in plaats van het algemene gemiddelde gemoed. Er wordt gehoopt een significant 

verschil te zien in deze twee afhankelijke variabelen aan de hand van een MANOVA met als 

onafhankelijke variabelen de volgorde van de vragenlijst en het gevoel arm of rijk te zijn. 

 Zowel het gevoel arm of rijk te zijn (F(1,144)=1.43, p=.242) als de volgorde van de vragen 

(F(1,144)=.05, p=953) als het interactie-effect tussen deze twee (F(1,144)=.77, p=.463) 

kunnen geen significant verschil aantonen in het gemiddelde positieve gemoed en in het 

gemiddelde negatieve gemoed. Er kan besloten worden dat het gemiddelde positieve 

gemoed of het gemiddelde negatieve gemoed niet sterk genoeg beïnvloed wordt door het 

gevoel dat men arm of rijk is, de volgorde van de vragen of een combinatie van de twee.   

Om het tweede deel van de mediatie te testen, namelijk of gemoed een invloed heeft op de 

nood aan keuzevrijheid, wordt een regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten staan in tabel 

2.2. Als afhankelijke variabele werd de nood aan keuzevrijheid genomen, als onafhankelijke 

variabelen het gemiddelde positieve en het gemiddelde negatieve gemoed. 

Zoals in tabel 2.2 wordt aangegeven, zorgt noch een hoger goed (β=.11, p=.108), noch een 
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Tabel 2.2: regressieresultaten - Gemiddelde nood aan keuzevrijheid 

          β SE t p 

Constante       1.80 .22 8.23 <.001 

Positief gemoed        .11 .07 1.62 .108 

Negatief gemoed        .00 .09 .00 .999 

F(df)  1.33 (2,145)    

R²       0.01    

  

groter slecht gemoed (β=.00, p=.999) voor een hogere nood aan keuzevrijheid. 

Om volledig zeker te zijn dat deze hypothese verworpen moet worden, is de regressie nog 

4maal uitgevoerd om te zien of gemoed of de volgorde van de vragen een invloed had op 

individueel 1 van de 4 vragen rond nood aan keuzevrijheid, in plaats van de gemiddelde 

nood aan keuzevrijheid. De resultaten staan in de tabellen 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6. 

Tabel 2.3: regressieresultaten - GSM’s 

          β SE t p 

Constante       1.46 .43 3.41 .001 

Positief gemoed        .26 .14 1.86 .065 

Negatief gemoed        .02 .17 .09 .927 

F(df)  1.78 (2,145)    

R²       0.01    
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Tabel 2.4: regressieresultaten - Waspoeder 

          β SE t p 

Constante       1.34 .38 3.56 <.001 

Positief gemoed        .19 .12 1.61 .109 

Negatief gemoed        .02 .15 .11 .913 

F(df)  1.35 (2,145)    

R²       0.01    

 

Tabel 2.5: regressieresultaten - Jacuzzi 

          β SE t p 

Constante       2.79 .37 7.46 <.001 

Positief gemoed       -.13 .12 -1.119 .265 

Negatief gemoed        .15 .15 1.000 .319 

F(df)  1.00 (2,145)    

R²       0.00    

 

Zoals in tabel 2.3 - 2.6 wordt aangegeven, zorgt noch een hoger goed, noch een groter 

slecht gemoed voor een hogere nood aan keuzevrijheid in geen enkele van de 4 vragen. 

Concreet is dit zo voor GSM’s (β=.26, p=.065 en β=.02, p=.927), waspoeder (β=.19, p=.109 

en β=.02, p=.913), jacuzzi’s (β=-.13, p=.265 en β=.15, p=.319) en wijnrekken (β=.14, p=.237 

en β=-.18, p=.217). 
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Tabel 2.6: regressieresultaten - Wijnrek 

          β SE t p 

Constante       1.62 .37 4.42 <.001 

Positief gemoed        .14 .12 1.19 .237 

Negatief gemoed        -.18 .14 -1.24 .217 

F(df)  1.33 (2,145)    

R²       0.04    

 

Aangezien beide delen (A en B op de figuur) van de mediatie niet bevestigd kunnen worden, 

is het zinloos om de algemene hypothese dat gemoed geldt als mediator tussen het gevoel 

arm of rijk te zijn en de nood aan flexibiliteit te testen. Er kan besloten worden dat men 

geen beter (of slechter) gemoed krijgt door het gevoel dat men rijk (of arm) is, en dat dit de 

mogelijke band tussen het arm/rijk gevoel en de nood aan keuzevrijheid niet kan verklaren. 

2.4.3.  Hypothese 3 

Om de derde hypothese, die vooropstelt dat de invloed van het gevoel arm/rijk te zijn 

groter zal zijn op de nood aan flexibiliteit wanneer psychologische reactantie hoog is (en 

vice versa), te testen, moet eerst de covariaat psychologische reactantie gehercodeerd 

worden. Psychologische reactantie werd gemeten aan de hand van de reactantieschaal van 

Hong en Faedda (1996), deze bestaat uit 11 items telkens in de vorm van een 7-

puntenschaal. Na het verifiëren van de betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha = .69), namen 

we het gemiddelde van deze 11 items. Het gemiddelde en de standaardafwijking van deze 

schaal zijn respectievelijk 4.10 en .63. Vervolgens werd een ANCOVA uitgevoerd met als 

afhankelijke variabele de gemiddelde nood aan keuzevrijheid, en als onafhankelijke 

variabelen de manipulatie van het gevoel arm of rijk te zijn en de volgordevariabele, en als 

covariaat de gemiddelde reactantie. 
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De verklaringskracht van dit model is -0,01%. De drie hoofdeffecten zijn niet significant, dit 

geldt zowel voor het gevoel arm of rijk te zijn (F(1,144)=.05, p=.824), de volgorde van de 

vragenlijst (F(1,144)=1.1, p=.296) als de gemiddelde reactantie (F(1,144)=.15, p=.699). De 

drie tweeweg interacties zijn ook niet significant, namelijk zowel de interactie tussen het 

gevoel arm of rijk te zijn en de gemiddelde reactantie (F(1,144=.00, p=.999), als de interactie 

tussen de volgorde van de vragenlijst en de gemiddelde reactantie (F=1.22, p=.271), als de 

interactie tussen het gevoel arm of rijk te zijn en de volgorde van de vragenlijst (F=.55, 

p=.459). De drieweg interactie, namelijk de invloed van het gevoel arm of rijk te zijn en de 

volgorde van de vragenlijst, met psychologische reactantie als covariaat, is insignificant 

(F(1,144)=.62, p=.538) op de nood aan keuzevrijheid.  

Hierdoor kan nu ook de derde hypothese dat de invloed van het gevoel arm/rijk te zijn 

groter zal zijn op de nood aan flexibiliteit wanneer psychologische reactantie hoog is (en 

vice versa) verworpen worden. 

3. Discussie 

Het hoofddoel van deze studie was om na te gaan of het gevoel van arm of rijk te zijn een 

invloed heeft op de nood aan flexibiliteit. Hierbij werd gemoed voorgesteld als mediator 

tussen deze twee. Ook werd psychologische reactantie gecontroleerd aangezien deze 

volgens vorige studies (Brehm, 1966; Brehm & Weintraub, 1977) een significante invloed 

zou kunnen hebben op het uitgevoerde onderzoek.  

Algemeen is er af te leiden uit de resultaten, psychologische reactantie buiten beschouwing 

gelaten, dat het gevoel arm of rijk te zijn geen invloed heeft op de nood aan keuzevrijheid 

(H1). De voorgestelde verklaringen voor waarom deze relatie niet opgaat, testten ook 

allemaal negatief. Zo is de insignificantie niet te wijten aan de manier waarop de nood aan 

keuzevrijheid gemeten wordt, en ook niet aan het feit dat de antwoordcategorieën te groot 

zijn. In de eerste analyse werden wel twee marginaal significante resultaten gevonden, maar 

deze waren inconsistent en werden daarom verworpen. Een andere alternatieve verklaring 

is dat sommige respondenten niet sterk genoeg gemanipuleerd geweest zijn. Op de 

manipulatievraag werd gevraagd een opsomming te geven wat men allemaal zou doen met 

€25.000 of €25, terwijl sommigen hierop slechts 1 antwoord gegeven hebben. Daarom werd 

een selectie uitgevoerd waarbij elke respondent minstens 2 items moest geantwoord 
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hebben op de manipulatievraag. Hierdoor moesten nieuwe respondenten gezocht worden 

om na de selectie een voldoende grote steekproef (N=114) te bekomen. Er werd een 

ANOVA uitgevoerd met de gemiddelde nood aan keuzevrijheid als afhankelijke variabele, de 

volgorde van de vragen en het gevoel arm of rijk te zijn als onafhankelijke variabelen. 

Opnieuw waren de resultaten insignificant (zie bijlage 5.2), waardoor ook de verklaring dat 

de manipulatie niet sterk genoeg is verworpen kan worden. In tegenstelling tot vorige 

studies die een effect konden aantonen als gevolg van de psychologische invloed van geld 

(bv. Vohs et al., 2006), is dit niet het geval voor flexibiliteit. 

Vervolgens werd er vastgesteld dat gemoed niet geldt als mediator tussen het gevoel arm of 

rijk te zijn en de nood aan flexibiliteit (H2). Na de vorige bevindingen in deze studie is dit in 

lijn met de verwachtingen. Het is onmogelijk een verklaring te vinden voor een relatie 

wanneer deze niet bestaat. Toch konden nog waardevolle resultaten gevonden worden 

wanneer deze mediator opgesplitst werd. Zo werd voor het eerste deel van de mediator 

gevonden dat het gevoel arm of rijk te zijn geen invloed heeft op het gemoed. Vorige 

studies vonden dat gemoed een invloed heeft op variety seeking behavior (Kahn & Isen, 

1993), maar dit gaat dus niet op voor de nood aan keuzevrijheid. Na het uitvoeren van ons 

onderzoek kwam een nieuwe paper uit (Hansen et al., 2013) die tot dezelfde bevindingen 

kwam. Ze konden geen verschil in gemoed aantonen bij met geld geprimede respondenten, 

wat duidt op het feit dat de gedachte aan geld geen affectieve ervaringen heeft geactiveerd. 

Het tweede deel van de mediatie, namelijk de invloed van gemoed op de nood aan 

keuzevrijheid, kon ook niet aangetoond worden. Gemoed werd opnieuw getest maar nu 

preciezer, door de Panas-schaal (Watson & Clark, 1988) op te splitsen en positief en negatief 

gemoed apart te houden, maar ook dit was insignificant. Als laatste mogelijke verklaring 

werd het positieve en negatieve gemoed van de 4 vragen die de nood aan keuzevrijheid 

meten apart geanalyseerd om mogelijks verschillen tussen de 4 vragen waar te nemen, 

maar opnieuw waren al deze testen niet significant.  In de literatuur staat te lezen dat 

gevoelens van kalmte en veiligheid de nood aan flexibiliteit beïnvloeden (Ybarra et al., 

2012). De redenering dat deze gevoelens deel zijn van het gemoed (Watson & Clark, 1988), 

en dat daarom gemoed de nood aan flexibiliteit kan wijzigen lijkt hier teniet gedaan. Er dient 

gewezen te worden op het feit dat gemoed enkel gemeten geweest is, en niet 

gemanipuleerd - het eerste deel van de manipulatie gaat immers niet op - waardoor 
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respondenten algemeen gezien zich in eenzelfde gemoedstoestand (M= 2.10, SE= .49) 

bevinden. Bij het positieve gemoed heeft slechts 14.2% van de respondenten een score 

hoger dan 2.30 op 4, bij het negatieve gemoed is dit nog extremer en heeft niemand een 

score hoger dan 2.60 op 4. Door deze gelijke gemoedstoestanden is het veel moeilijker om 

statistisch significante resultaten te bekomen die verschillen in de nood aan flexibiliteit 

aantonen, op basis van verschillende gemoedstoestanden.  

Het laatste doel van de studie was om na te gaan of de invloed van het gevoel arm of rijk te 

zijn groter is op de nood aan flexibiliteit wanneer psychologische reactantie hoog is (en vice 

versa). Opnieuw was geen empirisch bewijs te vinden voor deze hypothese. De analyse 

werd opnieuw gedaan, nu met de herwerkte database waarbij respondenten verwijderd 

werden wanneer ze slechts 1 antwoord gaven op de manipulatievraag, maar ook deze kon 

geen significante resultaten produceren (zie bijlage 5.3). Dit is tegen de verwachtingen in. 

Vorig onderzoek (Liu et al., 2012) bewees dat de gedachte aan geld gevoelens van reactantie 

opriepen wanneer ze beïnvloed werden door een derde. Dit ging echter niet op wanneer de 

respondenten een beslissing moesten nemen die geen gevolg had voor zichzelf. Hier kan 

geargumenteerd worden dat wanneer respondenten een fictieve situatie voorgeschoteld 

krijgen, ze minder reactantie zullen vertonen, aangezien de beslissingen die ze maken geen 

directe invloed zal hebben op hun verdere leven. Ook vertonen de respondenten in de 

studie van Liu et al. (2012) reactantie ten opzichte van een sociale invloed, terwijl het hier 

over een ander domein gaat, namelijk flexibiliteit.  

4. Conclusie 

Sinds zijn ontstaan heeft geld een grote invloed gehad op het leven van de mens (Mitchell & 

Mickell, 1999). Het is zo’n sterk concept dat slechts de gedachte eraan het gedrag van 

mensen reeds kan wijzigen (Vohs et al., 2006). Gevolg is dat de psychologische invloed van 

geld recentelijk steeds meer het onderwerp is geworden van verschillende studies (bv. Vohs 

et al., 2006/2008; Zhou et al., 2009; Liu et al., 2012; Hansen et al., 2013). Deze thesis draagt 

bij tot de huidige kennis op dit domein door de psychologische invloed van geld na te gaan 

op de nood aan flexibiliteit. Met flexibiliteit wordt concreet de nood aan keuzevrijheid 

bedoeld.  
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Het doel van deze scriptie was om de invloed van het gevoel arm of rijk te zijn op de nood 

aan flexibiliteit na te gaan. Vorig onderzoek bewees de psychologische kracht van geld (bv. 

Zhou et al., 2009), en toonde aan dat de nood aan flexibiliteit geen constante is, maar veel 

beïnvloedende factoren heeft (bv. Kim & Drolet, 2003; Simonson, 1990; Menon & Kahn, 

1995; Novak & Mather, 2007; Brehm, 1966). In deze thesis kon echter geen relatie 

gevonden worden tussen het gevoel arm of rijk te zijn en de nood aan flexibiliteit. Mogelijke 

verklaringen hiervoor, zoals de volgorde van de vragen (Hansen et al., 2013), een 

manipulator die niet sterk genoeg was of de manier waarop de nood aan keuzevrijheid werd 

gemeten, gingen niet op. De vooropgestelde mediërende variabele gemoed, die gebaseerd 

was op vorig onderzoek rond de invloed van variety seeking behavior op de nood aan 

keuzevrijheid (Kahn & Isen, 1993) kon ook niet als verklaring gelden tussen het gevoel arm 

of rijk te zijn en de nood aan flexibiliteit.  Na de insignificantie van de eerste bevinding was 

dit in lijn met de verwachtingen. Tenslotte werd ook nog vastgesteld dat er geen significante 

invloed is van het gevoel arm of rijk te zijn op de nood aan keuzevrijheid, gecontroleerd voor 

psychologische reactantie. Dit was gedeeltelijk tegen de verwachtingen in, aangezien in 

vorig onderzoek reactantie vastgesteld was bij met geld geprimede respondenten ten 

opzichte van een sociale invloed (Liu et al., 2012).  

Er zijn enkele beperkingen aan het onderzoek uitgevoerd in deze thesis. Ten eerste is de 

vragenlijst afgenomen bij een overwegend jong publiek, 92% van de respondenten was 

jonger dan 24 jaar. Er is reeds bewezen dat leeftijd een invloed heeft op variety seeking 

behavior (Novak & Mather, 2007), dus heeft dit mogelijks ook een invloed op de nood aan 

keuzevrijheid. De jongeren van generatie Y zijn opgegroeid in een volledig andere context 

dan de vroegere generaties. Misschien waarderen zij hun vrijheid op een andere manier dan 

de hedendaagse 30-plussers, en reageren zijn ook anders op het gevoel arm of rijk te zijn. 

Ten tweede is er in deze thesis de invloed nagegaan van 3 variabelen (gemoed, 

psychologische reactantie en het gevoel arm of rijk te zijn) op de nood aan flexibiliteit. Deze 

wordt echter door nog vele andere variabelen beïnvloed (bv. Kim & Drolet, 2003; Simonson, 

1990; Menon & Kahn, 1995; Novak & Mather, 2007) en het was onmogelijk om deze 

allemaal te controleren. Een derde beperking is de gebruikte manipulatie, gebaseerd op 

Briers et al. (2006). Deze was oorspronkelijk om verlangen naar geld te manipuleren, maar 

in deze scriptie is ze gebruikt om mensen het gevoel te geven arm of rijk te zijn. Alhoewel 
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het logisch lijkt dat mensen die de situatie voorgeschoteld krijgen €25.000 te winnen met de 

Lotto zich rijk voelen, en mensen die moeten opsommen wat ze zullen kopen wanneer ze 

€25 winnen, zich arm voelen (meermaals antwoordden de respondenten ‘€25 is de dag van 

vandaag niet veel meer’), is deze manipulator niet gepretest geweest om te zien of ze 

effectief het gevoel arm of rijk te zijn, beïnvloed heeft. 

Voor verder onderzoek wordt aangeraden om hetzelfde onderwerp te onderzoeken, maar 

dan bij respondenten van alle leeftijdscategorieën. Ook kan de invloed van gemoed op de 

nood aan flexibiliteit onderzocht worden, wanneer men effectief het gemoed manipuleert 

om zo sluitende resultaten te bekomen. De laatste richtlijn is om te proberen om zoveel 

mogelijk van de reeds gekende invloeden van flexibiliteit te controleren, of te meten en op 

te nemen in de analyse als covariaat. 
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6. Bijlagen 

6.1. Thesis Survey - Tom De Nauw 

Introductie 

In het kader van mijn masterproef aan de UGent voer ik momenteel een onderzoek uit 

omtrent consumentengedrag.       Het invullen van de vragenlijst duurt een kleine 5 minuten.     

De enquête is volledig anoniem, gelieve dus zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Bovendien 

zal uw data enkel in het kader van deze masterproef worden aangewend. Alvast hartelijk 

bedankt voor uw medewerking!     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tom De Nauw   
Universiteit Gent   
richting Toegepaste Economische Wetenschappen - Marketing 
tom.denauw@ugent.be 
 

Psychologische reactantie test van Hong en Faedda (1996) 

In welke mate ga je akkoord met deze stellingen? 

Ik weersta aan pogingen van anderen om me te beïnvloeden 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 
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Wanneer iemand me dwingt iets te doen, heb ik vaak zin om het tegengestelde te doen 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Ik vind anderen die tegengesteld zijn aan mezelf stimulerend 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Wanneer iets verboden is, denk ik vaak "dat is precies wat ik nu ga doen" 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 
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Ik beschouw de raad van anderen als een inbreuk op mijn vrijheid 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Regelgevingen roepen een zekere weerstand bij me op 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Ik word boos wanneer mijn keuzevrijheid beperkt wordt 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 



XV 
 

Het maakt me boos als iemand wordt voorgesteld als een model dat ik zou moeten volgen 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Advies en aanbevelingen zetten me aan net het tegenovergestelde te doen 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Ik vind het het irritant dat mensen me dingen willen uitleggen die klaar en duidelijk zijn 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 



XVI 
 

Ik raak gefrustreerd wanneer ik beslissingen niet op een vrije en onafhankelijke manier kan 

nemen 

 Helemaal niet akkoord (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 > (5) 

 >> (6) 

 Helemaal akkoord (7) 

 

Manipulatie: Gevoel arm of rijk te zijn (1 van 2 onderstaande situaties werd 

gegeven aan de respondenten) 

Stel u voor dat u de Lotto wint en plots €25.000 rijker bent! Wat zou u allemaal doen met dit 

bedrag? 

Stel u voor dat u met de Lotto €25 wint, wat zou u allemaal doen met dit bedrag? 

Mediator: gemoed, gemeten aan de hand van de PANAS schaal (Watson & Clark 

1988) 

Het volgende onderdeel bestaat uit enkele woorden die verschillende gevoelens en emoties 

beschrijven. Duid aan in hoeverre u zich op dit moment voelt. 

 1 -  Zeer 

lichtjes/helemaal 

niet (1) 

2 - een 

beetje (2) 

3 - redelijk 

(3) 

4 - nogal 

(4) 

5 - extreem 

(5) 

Geïnteresseerd 

(1) 
          

Bedroefd (2)           

Opgewonden 

(3) 
          

Ontdaan (4)           
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Sterk (5)           

Schuldig (6)           

Bang (7)           

Vijandig (8)           

Enthousiast (9)           

Trots (10)           

Prikkelbaar 

(11) 
          

Waakzaam 

(12) 
          

Beschaamd 

(13) 
          

Geïnspireerd 

(14) 
          

Nerveus (15)           

Vastberaden 

(16) 
          

Aandachtig 

(17) 
          

Zenuwachtig 

(18) 
          

Actief (19)           

Angstig (20)           
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Meten van nood aan keuzevrijheid 

We zullen u nu enkele scenario's voorleggen waarin u bepaalde beslissingen moet nemen. 

Stel u voor dat u een nieuwe gsm wilt aankopen. In de winkel bevinden zich 9 gsm’s van 

dezelfde prijs, ze verschillen enkel lichtjes qua model. Om deze te zien te krijgen moet u 

echter bijbetalen.. Wat doet u? 

 U betaalt niets extra en kunt dus geen keuze maken over welke gsm u neemt. De winkel 

beslist voor u. (1) 

 U betaalt €5 en krijgt 3 van de 9 gsm’s te zien. (2) 

 U betaalt €10 en krijgt 6 van de 9 gsm’s te zien. (3) 

 U betaalt €15 en krijgt alle 9 gsm’s te zien. (4) 

 

U staat in de supermarkt en wenst een nieuwe fles wasproduct aan te kopen. De flessen 

staan echter niet netjes op hun plaats dus het neemt wat tijd in beslag voor u ze vindt.. Wat 

doet u? 

 U zoekt gedurende 3 minuten en vindt 2 soorten wasproduct. (1) 

 U zoekt gedurende 5 minuten en vindt 4 soorten wasproduct. (2) 

 U zoekt gedurende 8 minuten en vindt 7 soorten wasproduct. (3) 

 U zoekt gedurende 10 minuten en vindt 9 soorten wasproduct. (4) 

 



XIX 
 

U bent in de markt voor een nieuwe luxe jacuzzi. De verschillende winkels liggen redelijk ver 

verspreid van elkaar.. Wat doet u? 

 U doet een verplaatsing van 13 minuten om een selectie van 3 verschillende jacuzzi's te 

zien. (1) 

 U doet een verplaatsing van 29 minuten om een selectie van 7 verschillende jacuzzi's te 

zien. (2) 

 U doet een verplaatsing van 45 minuten om een selectie van 11 verschillende jacuzzi's te 

zien. (3) 

 U doet een verplaatsing van 57 minuten om een selectie van 15 verschillende jacuzzi's te 

zien. (4) 

 

U zoekt een oplossing voor de talloze flessen wijn die in de garage staan en beslist een 

wijnrek aan te kopen. In de winkel vertellen ze u dat er 12 modellen beschikbaar zijn van 

dezelfde prijs, ze verschillen enkel qua model. Om deze te zien te krijgen moet u echter 

bijbetalen.. Wat doet u? 

 U betaalt niets extra en kunt dus geen keuze maken over welk wijnrek u neemt. De 

winkel beslist voor u. (1) 

 U betaalt €5 en krijgt 4 van de 12 wijnrekken te zien. (2) 

 U betaalt €10 en krijgt 8 van de 12 wijnrekken te zien. (3) 

 U betaalt €15 en krijgt alle 12 wijnrekken te zien. (4) 

 

Demografie 

Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

Wat is uw leeftijd? 
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5.2. Anova met 114 respondenten: exclusief covariaat 

‘psychologische reactantie’ 

 

5.3 Anova met 114 respondenten: inclusief covariaat ‘psychologische 

reactantie’ 
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