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Abstract 

Direct evaluative conditioning (DEC) occurs when by repeatedly and simultaneously combining a 

neutral stimulus with different affective stimuli, the neutral stimulus is perceived as affective. In 

this study we applied this theory to product placement and investigated if placing a brand 

repeatedly in different positive or negative context, would cause respectively a positive or negative 

attitude change. We further investigated the effect of prominence and predicted that prominence 

would be a positive moderator of the DEC effect. To investigate this we did an experiment with a 2 

(negative context versus positive context) x3 (subtle versus prominent versus very prominent) 

design. The results showed us that only in the very prominent condition the difference in brand 

attitude between the integrations in negative and positive contexts was significant. Further 

research is although necessary to be sure that direct evaluative conditioning is the process behind 

this effect. If the effect is indeed caused by DEC, this would mean that by repeatedly combining 

very prominent product placement with positive contexts, the negative effects of prominence on 

brand attitude caused by persuasion knowledge, as is proven in earlier research, can be 

transcended. In this way the paradox of product placement: If you notice it, it’s bad. But if you 

don’t notice it, it’s worthless”  (Ephron, 2003, cited in Homer, 2009), can be partially refuted. 
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Inleiding  

 
Het is meermaals bewezen dat het herhaaldelijk koppelen van een merk met dezelfde positieve 

aspecten, zorgt voor een positieve attitudeverandering tegenover dat merk. Dit proces wordt 

evaluatieve conditionering genoemd (Allen & Janiszwenski, 1989; Gibson, 2008; Kim, Allen & 

Kardes, 1996; Shimp, Stuart & Engle, 1991; Stuart, Shimp & Engle, 1987). Volgens Sweldens, Van 

Osselaer en Janiszewski (2010) bestaat er een onderscheid tussen indirecte en directe evaluatieve 

conditionering. Indirecte evaluatieve conditionering (IEC) is de gekende vorm waarbij er 

associaties worden gevormd door herhaalde koppelingen van het merk met dezelfde positieve 

aspecten. Bij directe evaluatieve conditionering (DEC) zou daarentegen het gevoel direct 

overgeplaatst worden. Dit zou veroorzaakt worden door gevoelsverwarring bij het herhaaldelijk 

en simultaan voorkomen van een merk met dezelfde of verschillende positieve aspecten. Het 

vormen van associaties tussen het merk en de positieve aspecten is hier niet noodzakelijk.  

 

Met dit onderzoek trachten we te onderzoeken of de theorie van directe evaluatieve 

conditionering kan toegepast worden op de bijzondere aspecten van product placement. Met dit 

laatste bedoelen we het feit dat de positieve aspecten van het product niet altijd centraal staan, 

dat het product vaak niet expliciet gelinkt wordt aan de gebeurtenissen en dat de contexten 

waarin het product terecht komt vaak verschillend zijn (cfr. infra). We willen met andere woorden 

onderzoeken of het herhaaldelijk plaatsen van merken in verschillende positieve of negatieve 

gebeurtenissen die niet rechtstreeks gelinkt hoeven te zijn aan het merk of het product, zorgt 

voor respectievelijk een positieve of negatieve attitudeverandering tegenover het merk.  

 

Indien de theorie van DEC inderdaad zou kunnen worden toegepast op product placement, 

zouden marketeers beter voorkomen dat hun merk herhaaldelijk in negatieve contexten terecht 

komt of zouden ze er beter voor zorgen dat hun merk enkel met positieve gebeurtenissen wordt 

gekoppeld. Omdat persuasion knowledge (PK) geen invloed heeft op de directe evaluatieve 

conditionering (Sweldens et al., 2010), kan dit laatste extra interessant zijn voor hen. Marketeers 

willen het liefst hun merk zichtbaar in beeld plaatsen omdat dit voor een grotere herkenning en 

herinnering zorgt (Kozary & Baxter, 2010; Lord & Gupta, 2010). Negatief aan de prominente 

weergave is echter dat persuasion knowledge geactiveerd wordt en dit bijgevolg leidt tot een 

negatievere attitude tegenover het merk (Cowley & Barron, 2008; D’Astous & Chartier, 2000; 

Homer, 2009, p. 23; Kozary & Baxter, 2010). Indien de theorie van directe evaluatieve 

conditionering kan worden toegepast op product placement, zou dit betekenen dat het negatieve 

effect van persuasion knowledge kan worden tegengaan door het merk herhaaldelijk en simultaan 
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met positieve gebeurtenissen te koppelen. De paradox “If you notice it, it’s bad. But if you don’t 

notice it, it’s worthless” (Ephron, 2003, geciteerd in: Homer, 2009, p. 21), zou dus aan de hand 

van deze theorie gedeeltelijk weerlegd kunnen worden mits voldoende herhaling van simultane 

koppelingen met positieve contexten. 

 

Theoretische achtergrond en hypothese-opbouw 
 
Product placement 

 
Product placement is het opzettelijk met commerciële intenties invoeren van, of verwijzen naar, 

een product of merknaam in een niet-commerciële setting zoals een televisieprogramma 

(Balasubramanian, 1994, p.31; Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie, 2010; 

Williams, Petrosky, Hernandez & Page, 2011, p.2; Homer, 2009, p.21; Karrh, 1998; Lehu en 

Bressoud, 2008, p.1083). Fitch (2009, p.2) definieert product placement als: “The practice of 

inserting brands or products into the narrative of entertainment media where it would 

traditionally be unexpected”.   

 

Product placement bestaat al sinds de jaren 1890’ (Newell, Salmon & Chang, 2006, p.579), maar 

het is pas de laatste 30 jaar dat het gebruik ervan significant gestegen is (Balasubramanian, 1994, 

p.33; Balasubramanian, Karrh & Patwardhan, 2006, p.116; Karrh, McKee & Pardun, 2003, p. 1). 

Momenteel is de praktijk van product placement al sterk ingeburgerd bij de adverteerders 

(Homer, 2009, p.21; Gregorio & Sung, 2008 p.87). Het is het alternatief geworden voor 

traditionele reclame die de kijkers via technologieën zoals het zappen kunnen vermijden (Avery & 

Ferraro, 2000, p.217; D’Astous & Chartier, 2000, p.31; Gupta & Gould, 2007, p.43). Interessant 

aan product placement is ook het feit dat de kijkers over het algemeen een positieve attitude 

tegenover product placement hebben, tenminste als het realisme aan het programma toevoegt 

(Sung & Gregorio, 2008; Williams, Petrosky, Hernandez & Page, 2011, p.8). Stephen & Coote 

(2005) merken ook op dat men via product placement het product in zijn natuurlijke context kan 

weergeven en het een persoonlijke invulling kan geven door het te laten gebruiken door bepaalde 

personages. Ook kan men via product placement gemakkelijker de gewenste doelgroep bereiken 

(Stephen & Coote, 2005) 

 

Bij product placement ligt de focus niet expliciet op de positieve aspecten van het product, zoals 

bij traditionele reclame wel het geval is (Fitch, 2009, P.5). Het sterke aan product placement ligt 

net bij dit feit aangezien het op die manier niet snel wordt opgevat als een overtuigingsboodschap 

(Balasubramanian, 1994). Met deze methode wil men de kijkers bijgevolg beïnvloeden zonder dat 
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ze er echt bewust van zijn (Balasubramanian, 1994). Persuasion knowledge zorgt namelijk voor 

tegenargumentatie en scepticisme die de beïnvloeding kan tegenwerken (Friestad & Wright, 

1994; Lee & Faber, 2007). Toch blijkt het belangrijk te zijn dat het product niet te onopvallend in 

beeld komt. Het product moet opgemerkt worden, vooraleer het enige herkenning of herinnering 

teweegbrengt (Ephron, 2003, geciteerd in: Homer, 2009, p.21). 

 

Naast content-analyses (Avery & Ferraro, 2000), analyses naar de attitude tegenover product 

placement (Avery & Ferraro, 2000; Gregorio & Sung, 2010: Nelson & McLeod, 2005) en 

publieksstudies (Russell & Stern, 2006; Yang & Roskos-Ewoldsen, 2007) is de impact van product 

placement op de kijkers een belangrijk onderzoeksonderwerp voor adverteerders. De eerste 

onderzoeken hierover werden voornamelijk gericht op herkenning en herinnering van de merken 

(D’Astous & Chartier, 2000; Gupta & Gold, 2007; Gupta & Lord, 1998; Law & Braun, 2000; Lord & 

Gupta, 2010; Matthes, Schemer & Wirth, 2007; Russell, 2002; Yang & Roskos-Ewoldsen, 2007). 

Later is men ook beginnen zoeken naar effecten op de aankoopintentie (Kozary & Baxter, 2010) 

en attitude tegenover het merk (Avery & Ferraro, 2000; Cowley & Barron, 2008; Homer, 2009; 

Kozary & Baxter, 2010; Reijmersdal, Smit & Neijens, 2010; Russell & Stern, 2006; Yang & Roskos-

Ewoldsen, 2007). In dit onderzoek richten we ons op de impact op merkattitude. 

 

Product placement & merkattitude 

 
Attitudes zijn een belangrijk onderzoeksonderwerp voor adverteerders omdat consumenten vaak 

producten kiezen op basis van hun preferenties die gebaseerd zijn op hun gevoel tegenover het 

merk of het product (Martin & Levy, 1978). Ook Kozary en Baxter (2010) zien gevoelens tegenover 

het merk als de mate van overtuiging voor dat merk en dus als basis voor de aankoopintentie.  

Er zijn verschillende aspecten die een effect op de attitude kunnen veroorzaken. Enkele studies 

onderzochten de effecten van prominente versus subtiele product placement (Homer, 2009; 

Kozary & Baxter, 2010; Yang & Roskos-Ewoldsen, 2007), de attitude van het personage tegenover 

het product (Russell & Stern, 2006), de attitude tegenover het programma (Weaver & Oliver, 

2000, aangehaald in: Reijmersdal, Neijens & Smit, 2009, p.404; Reijmersdal, Smit & Neijens, 

2010), het genre (Reijmersdal, Smit & Neijens, 2010), de informationele waarde (Reijmersdal, 

Smit & Neijens, 2010), plot connection (Russell, 2002)… Ook de invloed van personages en 

beroemdheden werd al onderzocht (Avery & Ferraro, 2000; Russell & Stern, 2006). Het is zo dat 

product placement vaak wordt gebruikt om associaties te leggen tussen bepaalde bekende 

personen en het merk waardoor mensen via associatieve leerprocessen een positieve attitude 
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tegenover het merk zouden krijgen (Balasubramanian et al., 2006; Russell 2002; Russell & Stern 

2006). 

 

Wat nog niet werd onderzocht, is de invloed van het gevoel die de context oproept waarin het 

merk is terecht gekomen. Wel beweerden Balasubramanian et. al. (2006, p.127) in hun 

theoretisch model dat de positieve of negatieve respons sterker zal zijn wanneer er een sterkere 

positieve of negatieve associatie is tussen het merk en de verhaalinhoud. Reijmersdal, Smit en 

Neijens (2010, p.280) vermeldden in hun artikel dat context effecten bij product placement 

wellicht een belangrijke rol spelen aangezien de context per definitie deel uitmaakt van product 

placement. Hierdoor onderzochten zij al de invloed van de attitude tegenover het programma, 

het genre en de informationele waarde van het programma.  

 

Wij willen in deze studie op zoek gaan naar mogelijke effecten van gevoelens bij de 

gebeurtenissen op het moment van de plaatsing. Aangezien de producten in niet-commerciële 

content geïntegreerd worden kan het product zowel in positieve als in negatieve gebeurtenissen 

terecht komen. Om het effect van koppelingen van een neutrale stimulus met affectieve stimuli 

op de attitude tegenover de neutrale stimulus te onderzoeken, wordt vaak gebruik gemaakt van 

de theorie rond evaluatieve conditionering.  

 

Evaluatieve conditionering 

 
Evaluatieve conditionering is een vorm van klassieke conditionering waarbij gevoelens 

geconditioneerd worden. Het is met andere woorden het proces waarbij door het herhaaldelijk 

samengaan van een neutrale prikkel met een affectieve prikkel, de neutrale prikkel als affectief 

wordt ervaren (Baker, 1999; De Houwer, 2007; De Houwer, Thomas & Baeyens, 2001; Levey & 

Martin, 1975; Olson & Fazio, 2001; Pleyers, Corneille, Luminet & Yzerbyt, 2007).  

 

Evaluatieve conditionering is een belangrijk onderzoeksdomein voor de marketing omdat zoals 

eerder vermeld, onze aankopen vaak gebaseerd zijn op onze preferenties die dan weer gestuurd 

worden door onze gevoelens (cfr. supra). Hierdoor zijn al tal van onderzoeken gevoerd naar 

evaluatieve conditionering en het effect op merkattitudes (Allen & Janiszwenski, 1989; Gibson, 

2008; Kim, Allen, & Kardes, 1996; Shimp, Stuart, & Engle, 1991; Stuart, Shimp, & Engle, 1987). Ook 

werd de theorie al vaak in de praktijk toegepast: bijvoorbeeld de Coca-Cola campagne waarbij 

Coca-Cola herhaaldelijk werd gecombineerd met lachende gezichten (De Houwer, 2008). 
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Op enkele onderzoeken na (Stahl & Unkelbach, 2009; Stahl & Degner, 2007; Stuart et al., 1987), 

gingen de meeste onderzoeken rond evaluatieve conditionering uit van het effect van het 

herhaaldelijk combineren van een neutrale stimulus met steeds dezelfde positieve stimulus (e.g. 

Baeyens, Eelen & Van den Bergh, 1990, aangehaald in: Stahl & Unkelbach, 2009; Levey & Martin, 

1975). Dit zou zorgen voor het vormen van associaties in het geheugen van dat neutrale merk met 

de positieve aspecten (Berridge, 2004). Om deze stabiele connecties te vormen in het geheugen is 

herhaling nodig (Sweldens et al., 2010). Bij product placement kunnen we echter, behalve bij 

muziekvideo’s, niet spreken van het herhaaldelijk opnieuw zien van dezelfde beelden. De context 

bij product placement is zelden helemaal dezelfde. Ook is product placement geen directe reclame 

waarbij de beelden duidelijk in het teken van het product gemaakt zijn (cfr. Supra; Fitch, 2009, 

p.5). Een associatie tussen het merk en het gevoel bij de verschillende contexten kan dus moeilijk 

gemaakt worden.  

  

Directe evaluatieve conditionering 

 
Sweldens et al. (2010) bedachten recent een nieuwe theorie waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen indirecte en directe evaluatieve conditionering. 

Indirecte evaluatieve conditionering is het gekende proces waarbij door het herhaaldelijk 

samengaan van de neutrale stimulus met een bepaalde affectieve stimulus het gevoel via 

(on)bewuste associaties overgebracht wordt op de neutrale stimulus. (Sweldens et. al., 2010). De 

Houwer et al. (2001) concludeerden uit hun overzicht van 25 jaar onderzoek dat evaluatieve 

conditionering enkel kan leiden tot indirecte gevoelsoverdracht door associaties in het geheugen. 

Ook Berridge (2004) beweert dat de affectieve gevoelens tegenover de voorheen neutrale 

stimulus kan verklaard worden door associatievorming van de neutrale stimulus met de affectieve 

stimulus waarmee de neutrale stimulus herhaaldelijk gekoppeld werd. Dit noemt hij de Incentive 

Theorie.  

In 2009 zag De Houwer (2009) echter in dat verschillende mentale processen mogelijk zijn voor 

evaluatieve conditionering en dat het vormen van associaties (bewust of onbewust) niet de enige 

mogelijke theorie hoeft te zijn. De ene theorie mag de andere niet uitsluiten. Hij somde een 

aantal theorieën op waaronder de misattributie theorie van Jones, Fazio en Olson (2009). Deze 

theorie stelt dat door het louter samen voorkomen van de neutrale stimuli en de affectieve 

stimuli, het gevoel (incorrect) kan worden toegeschreven aan de neutrale stimuli.  

Onder andere op basis van deze theorie maakten Sweldens et al. (2010) een onderscheid tussen 

indirecte en directe evaluatieve conditionering. Bij directe evaluatieve conditionering wordt het 

gevoel bij de affectieve stimuli direct overgezet op de neutrale stimuli zonder dat er associaties 
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dienen te worden gevormd. Volgens Murphy, Monahan en Zajonc (1995, p.590) is de affectieve 

respons bij directe gevoelstransfer een diffuus affect. Doordat de eerste snelle affectieve reactie 

nog niet cognitief aan een bepaalde bron wordt toegeschreven, ontstaat er gevoelsverwarring. 

Hierdoor kan het gevoel verbonden worden aan totaal on-gerelateerde stimuli (Murphy, 

Monahan & Zajonc, 1995). Er hoeft in dit geval dus geen link te zijn tussen de affectieve en de 

neutrale stimuli opdat de conditionering zou plaatsvinden. Louter het herhaaldelijk simultaan 

voorkomen is al voldoende. 

 

Contingency awareness, het bewustzijn van het samengaand patroon van de conditionerende en 

de niet-conditionerende stimuli (Allen & Janiszewski, 1989), is bijgevolg ook niet nodig. Hierover 

bestaat er een conflict in de literatuur. Sommige onderzoekers beweren dat bij evaluatieve 

conditionering mensen bewust moeten zijn van de samenhang tussen de affectieve en de 

neutrale stimuli (Allen & Janiszewski, 1989; Pleyers, Corneille, Luminet & Yzerbyt, 2007; Shimp et 

al., 1991; Stahl & Unkelbach, 2009). Anderen beweren echter het tegendeel (e.g. Fulcher & 

Hammerl, 2001; zie ook De Houwer et al., 2001 en Baeyens, Field & De Houwer, 2005 voor een 

overzicht). Fulcher en Hammerl (2001) beweren zelfs dat de evaluatieve conditionering sterker 

wordt naarmate de contingency awareness afneemt. Dit conflict in de literatuur heeft volgens De 

Houwer (2008) wellicht te maken met verschillende processen van evaluatieve conditionering. In 

het geval waarbij contingentie awareness belangrijk is zou het gaan over conditionering door 

bewuste propositionele kennis (=bewust vormen van associaties), in het geval waarbij 

contingency awareness niet belangrijk is zou het gaan om conditionering door automatisch 

vormen van associaties. De Houwer (2008) raadde dan ook aan hier verder onderzoek naar te 

voeren. In 2009 verklaarde De Houwer (2009) dat de ene theorie de andere niet uitsluit en dat 

zowel theorieën over onbewuste associaties, bewuste associaties als theorieën over andere 

mentale processen dan associaties mogelijk zijn. Recent kwamen Sweldens et al. (2010) met hun 

theorie van indirecte en directe evaluatie conditionering die een andere verklaring zou kunnen 

bieden voor het conflict in de literatuur. 

 

Door de directe gevoelstransfer is het ook niet noodzakelijk dat het gevoel herhaaldelijk met 

dezelfde affectieve stimuli wordt gecombineerd, maar kan het merk ook worden gecombineerd 

met verschillende affectieve stimuli (Sweldens et al., 2010). Een voorwaarde is echter wel dat het 

merk en de affectieve stimuli simultaan voorkomen. Dit omdat er anders geen onmiddellijke 

gevoelstransfer mogelijk is (Sweldens et al., 2010). De gevoelsverwarring gebeurt namelijk slechts 

in de eerste tien milliseconden nadat het gevoel gecreëerd werd. Wanneer het merk slechts later 

of vroeger voorkomt, kan het gevoel dus niet overgedragen worden op het merk.  
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Met dit onderzoek willen we testen of de theorie van directe evaluatieve conditionering kan 

toegepast worden op de bijzondere aspecten van product placement namelijk het herhaaldelijk 

plaatsen van merken in verschillende affectieve contexten die niet rechtstreeks gelinkt hoeven te 

zijn aan het merk of het product.  

 

Hypothese 1:  Wanneer een merk herhaaldelijk in verschillende positieve of negatieve contexten 

wordt geplaatst, zal de attitude tegenover het merk respectievelijk positiever of negatiever 

worden. 

 

Aangezien bij product placement merkproducten in negatieve contexten kunnen terecht komen, 

is, zoals Schemer, Matthes, Wirth en Textor (2008) ook aanhalen, onderzoek naar het effect van 

negatieve conditionering van cruciaal belang voor marketeers. Indien onze hypothese klopt, 

kunnen adverteerders dus het best vermijden dat hun product herhaaldelijk in negatieve 

contexten terecht komt. Sweldens et. al. (2010) concludeerden ook dat directe evaluatieve 

conditionering een veel stabielere vorm van evaluatieve conditionering is omdat devaluatie van 

de affectieve stimulus, persuasion knowledge en vervagen van geheugensporen geen invloed 

hebben op de directe gevoelstransfer. Adverteerders zouden hierdoor, naast de redenen 

opgesomd door Fitch (2009) (cfr. supra), nog meer redenen krijgen om product placement te 

verkiezen boven traditionele reclame, tenminste mits simultane plaatsing in verschillende 

positieve contexten. 

 

Persuasion knowledge  

 
Persuasion knowledge staat voor de kennis dat mensen hebben over het feit dat adverteerders 

hen trachten te overtuigen of te beïnvloeden om hun product te kopen (Friestad & Wright, 1994).  

Het sterke aan product placement ligt bij het feit dat persuasion knowledge veel minder snel 

opgewekt wordt aangezien het merkproduct eerder onverwacht en subtiel in een niet-

commerciële context wordt geïntegreerd (cfr. supra). Hierdoor wordt de markt-gerelateerde 

sociale intelligentie niet geactiveerd (wat wel het geval is bij traditionele reclamespotjes) en is 

men zich niet snel bewust van de persuasieve aard van de plaatsing (Wright, 2002, p.680). Op die 

manier wekt dit niet snel gevoelens van irritaties of tegenargumentaties op (Friestad & Wright, 

1994; Lee & Faber, 2007). 
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Wanneer het merk echter wordt opgemerkt en de kijker zich bewust wordt van de bedoelingen 

van de plaatsing zal men tegenargumentaties vormen als soort van “coping” met het persuasieve 

waardoor ze hun mening zullen herzien (Cowley & Barron, 2008; Lee & Faber, 2007). Friestad & 

Wright (1994) noemen dit het change of principle. Deze herziening van hun mening zullen andere 

reacties op de boodschap oproepen dan zonder de persuasion knowledge het geval zou zijn. 

Bijgevolg veroorzaken prominente plaatsingen eerder negatieve attitudeveranderingen tegenover 

het merk, vooral na herhaling (cfr. Infra; Cowley & Barron, 2008; Homer, 2009; Kozary & Baxter, 

2010; Reijmersdal, Neijens & Smit, 2009, P. 433). 

 

Zoals eerder vermeld, heeft persuasion knowledge geen invloed op de directe evaluatieve 

conditionering. Dit omdat er geen associaties in het geheugen dienen te worden gevormd, maar 

de gevoelsoverdracht direct gebeurt. Bij het vormen van associaties kan persuasion knowledge er 

namelijk voor zorgen dat men zich bewust is van de opgezette associaties en hierdoor kunnen ze 

hun attitudes corrigeren. Bij negatieve associaties zal men hun attitude in de positieve richting 

corrigeren, bij positieve associaties in de negatieve richting. In het geval van de directe 

gevoelsoverdracht kunnen de gevormde attitudes niet op die manier gecorrigeerd worden omdat 

de gevoelsoverdracht al tijdens de eerste 10 milliseconden plaatsvindt zonder dat men zich 

daarvan bewust is. (Sweldens et al. , 2010).  

 

Om na te gaan of het gevonden effect inderdaad het resultaat is van directe evaluatieve 

conditionering, onderzoeken we bijgevolg ook of persuasion knowledge inderdaad geen invloed 

heeft op de attitudeverandering. 

 

Hypothese 2: Persuasion knowledge heeft geen invloed op de conditionering van het merk met de 

verschillende positieve of negatieve settingen. 

 

Prominentie 
 

Zoals eerder vermeld, wordt het product of de merknaam bij product placement in niet-

commerciële settingen geïntegreerd. Dit kan op een subtiele of prominente manier gebeuren 

(Homer, 2009; Kozary & Baxter, 2010; Yang & Roskos-Ewoldsen, 2007). Avery en Ferraro (2000, 

p.225) definiëren prominentie als de mate waarin de product plaatsing de kenmerken heeft dat 

het de centrale aandacht van het publiek kan krijgen. Hoe prominenter het product geplaatst is, 

hoe groter de kans om de centrale aandacht te krijgen. De kenmerken die deze kans vergroten 

zijn volgens Gupta en Lord (1998, p.49) de grote (hoe groter, hoe prominenter), de positie (hoe 
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centraler, hoe prominenter) en de mate waarin het product gebruikt wordt bij de centrale acties 

op het scherm (hoe opvallender gebruikt, hoe prominenter). Merken die in de achtergrond 

geplaatst worden en niet onmiddellijk zichtbaar zijn, worden als subtiele product placement 

getypeerd. Merken die in de voorgrond staan en duidelijk zichtbaar zijn, worden als prominente 

product placement getypeerd (Gupta & Lord, 1998). Kozary & Baxter (2010) sommen gelijkaardige 

kenmerken op. Ook Law & Braun (2000) en Russell (2002) sommen deze aspecten op als 

kenmerken van prominente plaatsingen. Bharnagar, Aksoy en Malkoc (2004) vermeldden dat dit 

ook de aspecten zijn die het bedrag bepalen die producenten bereid zijn te betalen voor de 

product plaatsingen. Het is dus zeer belangrijk voor de adverteerders dat wanneer ze bereid zijn 

veel te betalen voor prominente plaatsingen, deze ook positieve gevolgen zal hebben.  

 

Prominente product placement zorgt voor meer aandacht en hierdoor wordt de merkherinnering 

en -herkenning vergroot (Kozary & Baxter, 2010; Gupta & Lord, 1998; Lord & Gupta, 2010; Law & 

Braun, 2000). Wanneer de prominentie echter te groot is kan dit leiden tot tegenargumentatie en 

irritatie door persuasion knowledge waardoor de attitude tegenover het merk zal dalen (Cowley & 

Barron, 2008; Homer, 2009; Kozary & Baxter, 2010; Reijmersdal, Neijens & Smit, 2009, P. 433). 

Ook Atkinson (2003, aangehaald in: Homer, 2009) beweert dat prominente product plaatsingen 

meer voor afleiding zorgen en als meer onrealistisch gezien worden. Homer (2009) concludeerde 

uit haar onderzoek dat deze eigenschappen ervoor zorgen dat de prominente product plaatsing 

na een aantal herhalingen leidt tot een negatieve attitude. De theorie van mere exposure gaat 

hier dus niet op (Harrison, 1977; Zajonc, 1968). Deze theorie beweert dat herhaalde weergave van 

een bepaalde stimulus zorgt voor een positievere attitude tegenover deze stimulus. We kunnen 

dus besluiten dat volgens voorgaande onderzoeken prominentie een positieve impact heeft op de 

merkherkenning en -herinnering, maar een negatieve impact op de attitude tegenover het merk. 

Het omgekeerde geldt voor subtiele product plaatsingen (zie Kozary & Baxter (2010) voor een 

schematisch model). Ephron (2003, geciteerd in: Homer, 2009) concludeerde dit eerder al als de 

paradox van product placement: “If you notice it, it’s bad. But if you don’t notice it, it’s worthless”.  

 

Sweldens et al. (2010) beweren met hun theorie van directe evaluatieve conditionering dat indien 

een merk herhaaldelijk en simultaan gecombineerd wordt met verschillende positieve stimuli, het 

merk een positieve attitude zou krijgen onafhankelijk van de mate van persuasion knowledge (cfr. 

supra). Hierdoor kunnen we dus stellen dat prominente plaatsingen wel een positieve attitude 

kunnen krijgen ondanks het feit dat het de kans op persuasion knowledge vergroot. Doordat een 

prominente plaatsing meer kans krijgt op de centrale aandacht van de kijker kunnen we zelfs 

veronderstellen dat hoe groter de prominentie, hoe groter de kans op gevoelsverwarring en dus 
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op directe evaluatieve conditionering. Jones et al. (2009) concludeerden uit hun onderzoek over 

de misattributietheorie al dat de kans op het overdragen van het gevoel op de neutrale stimulus 

groter wordt naarmate deze neutrale stimulus groter wordt weergegeven. Zoals we eerder al 

vermeldden is grootte een van de aspecten van prominentie (cfr. supra).  

Omdat de gevoelsoverdracht al in de eerste 10 milliseconden plaatsvindt en omdat een hoge 

prominentie de kans op de centrale aandacht vergroot veronderstellen wij dat dit ook de kans op 

gevoelsverwarring vergroot. Hierbij stellen we de volgende hypothese op. 

 

Hypothese 3: De prominentie van het merk heeft een positief modererend effect op de directe 

evaluatieve conditionering bij product placement. 

 

Als deze hypothese klopt, kan dit betekenen dat de paradox van Ephron (2003, geciteerd in: 

Homer, 2009) kan doorbroken worden aan de hand van herhaalde simultane koppelingen met 

positieve contexten. Door deze koppelingen kunnen prominente plaatsingen zowel een hogere 

merkherkenning en –herinnering krijgen als een positievere attitude. Prominente plaatsingen 

worden hierdoor dus extra interessant voor adverteerders.  

 

Het experimenteel onderzoek 
 
Onderzoeksmethode 

 
Een goede methode om stimuli-reactie relaties te onderzoeken is het experimenteel onderzoek 

aan de hand van in het laboratorium gecreëerde manipulaties. Op die manier kunnen de situaties 

in sterke mate worden gecontroleerd (Wilhelm, & Grossman, 2010). Zo kunnen we bij elke 

situatie enkel het gevoel en de prominentie bij de foto’s manipuleren terwijl alle andere aspecten 

constant worden gehouden. De Houwer (2012, p.8-9) beschrijft het idee hierbij als volgt: “Indien 

organismes zich systematisch anders gedragen in de ene situatie dan in de andere situatie, en 

indien de situaties enkel verschillen met betrekking tot een bepaalde regelmatigheid in de 

omgeving, kan men besluiten dat die regelmatigheid in de omgeving een invloed heeft op het 

gedrag”. Bij het bepalen of de verandering in attitude te wijten zijn aan directe evaluatieve 

conditionering dient de oorzaak te liggen bij het samengaan van de affectieve stimuli en het 

neutrale merk en niet bijvoorbeeld bij het louter herhaaldelijk aanbieden van de neutrale stimuli 

zoals bij het mere exposure fenomeen het geval is (Baker, 1999; De Houwer, 2008; cfr. infra). 
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Stimuli 

 
De onafhankelijke variabele bij elke hypothese, zijnde het gevoel bij de context, en de tweede 

onafhankelijke variabele bij de derde hypothese, zijnde de prominentie van het merk, 

manipuleerden we aan de hand van foto’s. Door het gebruik van foto’s kunnen we eenvoudig via 

Adobe Photoshop, manipuleren wat we willen manipuleren terwijl de andere factoren constant 

worden gehouden. We startten hierbij vanuit vijf verschillende contexten. Elke context werd 

vervolgens tot 6 situaties gemanipuleerd naar het gevoel (positief & negatief) en de prominentie 

(subtiel, prominent & zeer prominent). Omdat bij product placement het merkproduct ook in 

negatieve contexten kan terecht komen, vergelijken wij positieve met negatieve foto’s. Sweldens 

et al. (2010) vergeleken de positieve stimuli enkel met neutrale stimuli. Aanvankelijk zouden we 

de negatieve en positieve foto’s ook vergelijken met neutrale foto’s, maar omdat bij de pretest 

(cfr. Infra) bleek dat deze manipulatie niet geslaagd was, vergeleken we enkel positieve foto’s met 

negatieve foto’s. Door positieve koppelingen met negatieve koppelingen te vergelijken, kunnen 

we ook aantonen dat het niet om mere exposure gaat. Deze theorie stelt dat door het louter 

herhaaldelijk blootstellen aan een bepaalde stimulus, de stimulus al als positiever kan worden 

aanzien (Baker, 1999; De Houwer, 2008; Zajonc, 1968). 

Het merk dat in de foto’s werd gemanipuleerd was een eigen verzonnen merk. Op die manier 

kenden de respondenten het merk vooraf niet en zou de gemiddelde attitude tegenover het merk 

voordat de conditionering plaatsvindt neutraal moeten zijn. 

Bij hypothese twee is persuasion knowledge de tweede onafhankelijke variabele. Deze variabele 

manipuleren we niet, maar onderzoeken we aan de hand van eigen geconstrueerde schaal 

waarbij elke stelling van helemaal niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (7) moest worden 

beoordeeld. De items zijn de volgende: “Het merk werd met opzet in deze foto’s geplaatst”, “Het 

merk werd op deze foto’s geplaatst om te overtuigen”, “Het merk kwam toevallig in beeld”, “Er 

zijn geen bijbedoelingen bij het verschijnen van deze merken in de televisieprogramma’s” en “Het 

merk werd gebruikt om de televisieprogramma’s waaruit deze foto’s komen realistischer te 

maken”. 

 

Pretest 

 
Om na te gaan of de manipulatie van de foto’s gelukt is, hielden we een pretest met twee versies 

waarvan de eerste versie door 32 respondenten werd beantwoord en de tweede versie door 38 

respondenten. Voor beide versies waren de meesten tussen de 20 en de 23 jaar (versie één: 63%; 

versie twee: 55%). De eerste versie bestond uit 16 mannen en 11 vrouwen (5 missings) waarvan 

het opleidingsniveau van de meesten (44%) een academische of professionele bachelor was. In de 
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tweede versie waren er 19 vrouwen en 13 mannen (7 missings) en net als in de eerste versie 

hadden de meesten een academische of professionele bachelor als opleidingsniveau (42%).  

De pretest had een 2 (subtiel versus prominent) x3 (positief versus neutraal versus negatief) 

between-within-design waarbij beide versies dezelfde foto’s bevatten met alle 

gevoelsmanipulaties, maar waarbij de prominentie tegenovergesteld was aan de andere versie.  

Het gevoel bij de foto’s onderzochten we aan de hand van de schaal van Priluck en Till (2004) die 

bestond uit 3 semantische differentialen namelijk “onprettig/prettig”, “vind ik niet leuk/vind ik 

leuk” en “geeft mij een slecht gevoel/geeft mij een goed gevoel”. De prominentie maten we aan 

de hand van een eigen geconstrueerde schaal. De schaal bestaat uit de volgende 4 stellingen die 

telkens van 0 (=helemaal niet akkoord) tot 7 (=helemaal akkoord) moesten worden beoordeeld: 

“Ik zag het merk onmiddellijk”, “Ik zag het merk in de voorgrond”, “Ik zag het merk in mijn 

centrale focus” en “Ik zag het merk duidelijk”. Na de reliability analyses uit te voeren voor elke 

foto bleken beide schalen intern betrouwbaar te zijn (α>0.80). 

 

Uit de resultaten van de pretest bleken de positieve foto’s een duidelijk positievere attitude (V1: 

Mpos1=4.49; V2: Mpos2=4.88) te hebben dan de negatieve foto’s (V1: Mneg1= 2.02; V2: Mneg2=2.09). 

De scores van de neutrale foto’s (V1:Mneutr1=2.96; V2: Mneutr2=3.16) verschilden echter niet 

duidelijk genoeg van de negatieve en positieve foto’s. De manipulatie van de neutrale foto’s bleek 

dus niet erg geslaagd te zijn. We laten bijgevolg de neutrale foto’s achterwege en bestuderen 

enkel het verschil tussen de positieve en de negatieve foto’s.  

Wat de prominentie betreft kregen de prominent geplaatste foto’s (Mp: 4.89) een duidelijk hogere 

score dan de subtiel geplaatste foto’s (Ms: 2.16). Dit wijst op een correcte manipulatie. Omdat de 

scores voor de prominente foto’s maximum 5.91 behaalden, kozen we ervoor om een derde 

manipulatie toe te voegen waarbij de producten zeer prominent werden geplaatst. Doordat deze 

producten sterk werden vergroot, is de plaatsing echter onrealistisch maar dit zou geen invloed 

mogen hebben op de resultaten aangezien persuasion knowledge bij directe evaluatieve 

conditionering geen invloed heeft. Dit maakt het net extra interessant aangezien dit een 

bijkomende bevestiging van de theorie rond directe evaluatieve conditionering kan betekenen. 

 

Meetschalen 

 
De afhankelijke variabele is bij elke hypothese de attitude tegenover het merk. Om dit te meten 

gebruikten we de schaal van Spears en Singh (2004). Deze bestond uit vijf semantische 

differentialen zoals onaantrekkelijk/aantrekkelijk. Wij voegden er nog een 6de item aan toe, zijnde 

negatief versus positief. Na reliability analyses bleek dit een betrouwbare schaal te zijn (α=0.95).  
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Aanvullend hebben we ook hun schaal gebruikt voor het meten van de aankoopintentie. Deze 

bestond uit vijf stellingen die in het onderzoek van Spears en Singh (2004) als semantische 

differentialen werden weergegeven. In dit onderzoek lieten we de stellingen van “helemaal niet 

akkoord” (1) tot “helemaal akkoord” (7) beoordelen. De schaal werd betrouwbaar bevonden 

(α=0.85). Vooraleer we de attitude en aankoopintentie maten, onderzochten we ook de 

merkherinnering en –herkenning. Dit deden we door de respondenten te vragen welke merken ze 

op de foto’s hadden gezien en of ze het merk ZIMO, met bijhorende foto van het logo, herkenden. 

Andere schalen die gebruikt werden om bijkomende effecten te onderzoeken zijn de schalen van 

Russell (2002) voor plot connection en attitude tegenover product placement en de schaal van 

Chandrasekaran (2004) voor het meten van product involvement. De schaal voor attitude 

tegenover product placement bestond uit 15 stellingen, waaronder “Het is zeer onethisch om de 

kijkers te beïnvloeden door het plaatsen van merken in tv-programma's”, die moesten 

beoordeeld worden van “helemaal niet akkoord” (1) tot “helemaal akkoord”(7). Nadat het 

onderzoek werd uitgevoerd, werd de schaal getest op interne betrouwbaarheid. Na de nodige 

omschalingen werd enkele malen een reliability analyses uitgevoerd waarbij telkens de slechts 

scorende items (‘Corrected Item-Total Correlation’<0.30 en ‘Chronbach’s Alpha if item 

deleted’>’Chronbach’s Alpha’) verwijderd werden. Dit waren items 6, 7, 10 en 14 (cfr. Bijlage 

Vragenlijst). Na deze procedure bleven dus 11 items over (α= 0.85).  

Met plot connection bedoelen we of er al dan niet een link tussen de gebeurtenissen op de foto 

en het merk gepercipieerd werd door de respondenten. De schaal (α=0.87) bestond uit drie items 

waaronder “ Ik denk dat ZIMO een belangrijke rol in het verhaal speelt.”. Deze stellingen moesten 

van “helemaal niet akkoord” (1) tot “helemaal akkoord”(7) beoordeeld worden.  De schaal voor 

product involvement (α=0.82) meet de mate van betrokkenheid tot limonade zonder suiker.  Ook 

deze schaal bestond uit drie items, waaronder “ik ben geïnteresseerd in limonade zonder suiker”, 

die van “helemaal niet akkoord” (1) tot “helemaal akkoord” (7) moesten worden beoordeeld. 

 

Design & procedure  

 
Het experiment heeft een 2 (positieve versus negatief) x 3 (subtiel versus prominent versus zeer 

prominent) between-subjects factorial design. We werkten dus met zes verschillende situaties 

(positief subtiel, positief prominent, positief zeer prominent, negatief subtiel, negatief prominent, 

negatief zeer prominent) die at random aan de respondenten werden toegewezen. Elke 

respondent kreeg met andere woorden slechts één van de zes situaties. Op die manier verkregen 

we zes groepen van ongeveer 30 respondenten, waarbij elke groep een andere situatie kreeg 

toegeschreven. De fotoreeks per situatie omvatte vijf verschillende foto’s.  



14 

 

De merken werden in de foto’s gemanipuleerd, zodat het merk en de affectieve stimuli simultaan 

voorkomen. In tegenstelling tot andere onderzoeken werden de merken dus niet voor of na de 

affectieve stimuli geplaatst, maar geïntegreerd in de foto’s (e.g. Martin & Levey, 1987; Blom & 

Jongeling, 2008). Dit past perfect binnen product placement en is een zeer belangrijke 

voorwaarde bij directe evaluatieve conditionering. Wellicht is dit de reden waarom het onderzoek 

van Blom en Jongeling (2008) faalde. Ze merkten namelijk zelf op dat hun merk met verschillende 

foto’s werd gekoppeld en dit met tussenpozen van vier seconden. Verschillende stimuli en niet 

simultaan kan volgens Sweldens et al. (2010) niet leiden tot evaluatieve conditionering.  

 

Respondenten 
 

De respondenten werden online en offline verzameld. Het offline verzamelen gebeurde via 

verspreiding van flyers in Brugge en Gent. Online werden oproepen geplaatst op verschillende 

facebookpagina’s en forums. Via deze methode hebben we 187 respondenten verzameld die de 

vragenlijst volledig hebben ingevuld. Hiervan waren 61 % vrouwen en 39% mannen. Het 

merendeel van de respondenten waren tussen de 20 en de 25 jaar (58%), 29 % waren ouder dan 

26 jaar en 12 % jonger dan 19 jaar. Wat het huidig opleidingsniveau betreft had 0% geen diploma, 

1 % lager onderwijs, 16 % secundair onderwijs, 44 % academische of professionele bachelor, 36 % 

master en 2 % postgraduaat. 33 respondenten kregen de negatief subtiele foto’s, 36 

respondenten de negatief prominente foto’s, 28 de negatief zeer prominente,  30 de positief 

subtiele, 29 de positief prominente en 31 de positief zeer prominente. 

 

De respondenten waren niet op de hoogte van het doel van het onderzoek omdat de resultaten 

hierdoor zouden kunnen worden beïnvloed. Men zou bijvoorbeeld de neiging kunnen hebben om 

het merk te zoeken in de plaats van louter te kijken naar het algemene beeld. Ook zouden ze de 

merken kunnen beoordelen zoals ze denken dat ze het moeten beoordelen in de plaats van hun 

reële mening te geven. In de plaats werd hen louter verteld dat het ging om een onderzoek rond 

attitudevorming.  

 

Manipulatiecheck 
 

Om dubbel na te gaan of onze manipulatie geslaagd was, voerden we naast de pretest ook een 

manipulatiecheck uit. Dit deden we aan de hand van dezelfde schalen als deze die in de pretest 

gebruikt werden (cfr. supra).  



15 

 

Om de resultaten wat betreft de attitude tegenover de foto’s te analyseren, gebruikten we een T-

test. Hieruit bleek dat het verschil tussen de attitudes bij de positieve foto’s en de negatieve 

foto’s inderdaad significant was (t(185)= -9.35, p<0.001). Wanneer we de gemiddelden bekijken 

zien we dat de positief gemanipuleerde foto’s gemiddeld een positieve attitude verkregen 

(M=4.86) en de negatief gemanipuleerde foto’s gemiddeld een eerder negatieve attitude (M= 

3.07). Onze manipulatie van het gevoel bij de foto’s was dus geslaagd.  

Wat de manipulatie van de prominentie betreft, werd er een ANOVA uitgevoerd waaruit bleek dat 

er ook hier een significant verschil is tussen de groepen (subtiel, prominent & zeer prominent) 

(F(2,184)=38.98, p<0.001). Via de Sheffe-test vergeleken we de groepen onderling en 

ondervonden we dat de subtiele conditie significant van de prominente en zeer prominente 

conditie verschilt. De prominente conditie verschilde echter niet significant van de zeer 

prominente conditie (cfr. Output B.2.4. MCprominentie_sheffe). Aan de gemiddelden te zien, is de 

zeer prominente conditie inderdaad prominenter maar niet voldoende om van een significant 

verschil te spreken (cfr. Output B.2.2. Descriptives_MCprominentie). De manipulatie was dus 

geslaagd maar het verschil tussen prominent en zeer prominent was niet optimaal. Deze derde 

zeer prominente conditie is echter wel een belangrijke manipulatie aangezien het merk er veel 

onrealistischer opstond dan in de tweede situatie, wat belangrijk is om extra aan te tonen dat 

persuasion knowledge geen invloed heeft op de directe evaluatieve conditionering en dat het 

vormen van associaties tussen het merk en de gebeurtenissen  niet belangrijk is. Wanneer we een 

discriminantanalyse uitvoeren merken we dat prominentie inderdaad voorspeld kan worden door 

persuasion knowledge en plot connection (cfr. Output B.4.4.1. Discrimantanalyse prominentie). 

We zien aan de hand van een ANOVA-test en de aanvullende sheffe-toets  dat de persuasion 

knowledge zoals verwacht het grootst is bij de zeer prominente situatie en dat deze significant 

verschilt van de subtiele situatie (F(2,184)=3.68, p<0.05; Sheffe: p=0.03 voor het verschil tussen 

de zeer prominente situaties en de subtiele situaties). De schaal voor persuasion knowledge is 

echter niet optimaal (α=0.65) (cfr. Supra). Wat de plot connection betreft, de associatie tussen het 

merk en de gebeurtenis op de foto’s, vonden we via ANOVA ook een significant verschil tussen de 

groepen (F(2,184)=3.89, p<0.5). Wanneer we de aanvullende sheffe-toets bekijken zien we dat er 

enkel een significante verschil is tussen de subtiele en de prominente condities (p=0.03). We zien 

wel dat de score bij de zeer prominente condities (M=2.68) lichtjes daalt ten opzichte van de 

prominente condities (M=2.83), maar het verschil is niet significant. Het is logisch dat de plot 

connection bij alle foto’s laag ligt omdat we er bij de manipulatie voor hebben gezorgd dat er geen 

expliciete link was tussen de gebeurtenissen en het merk.  
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Resultaten 
 
Het hoofdeffect, zijnde het effect van de attitude tegenover de foto’s op de merkattitude, 

onderzochten we aan de hand van een T-test. Uit de resultaten bleek dat er significant verschil is 

tussen de negatieve en de positieve foto’s (t(185)=-3.28, p=0.001). Wanneer we de gemiddelden 

bekijken, zien we echter dat de gemiddelde merkattitude voor de positieve foto’s niet echt 

positief is (M=3.79). Ook verschilt dit gemiddelde niet enorm van de gemiddelde merkattitude bij 

de negatieve foto’s (M=3.25). Om conclusies te maken over onze eerste hypothese bekijken we 

eerst de resultaten van de derde hypothese. Als deze namelijk zou kloppen, kan het zijn dat het 

verschil veel groter is bij een hogere prominentie. 

Wanneer we de hieronder afgebeelde grafiek bekijken, zien we dat het verschil in attitude 

tegenover het merk tussen de negatieve en de positieve condities groter wordt naarmate het 

merk prominenter geïntegreerd is. Dit wijst er op het eerste gezicht op dat onze 3de hypothese 

kan kloppen.  

 

Figuur 1. Verschil in merkattitude tussen alle manipulaties 

 

Na het uitvoeren van een Two-way Anova test, vonden we echter geen significant interactie-

effect (F(2,181)=1.95, p=0.15). Dit komt omdat in de negatief prominente situatie de score lichtjes 

stijgt in de plaats van daalt ten opzichte van de negatief subtiele situatie. Wanneer we via een 

Anova-test en een aanvullende sheffe-toets alle condities vergelijken, met beide manipulaties 

(gevoel bij de foto & prominentie) in acht genomen, merken we dat er enkel een significant 
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verschil wordt gevonden tussen de positief zeer prominente en negatief zeer prominente situaties 

(Anova: F(5,181)=3.32, p<0.01; Sheffe voor het verschil tussen de negatief zeer prominente 

conditie en de positief zeer prominent conditie: p<0.05). Het merk moet dus blijkbaar 

onmiddellijk en groots gezien worden vooraleer de conditionering significant is. Dit kan er op 

duiden dat het hier inderdaad gaat om directe gevoelsoverdracht door gevoelsverwarring. De 

derde hypothese werd dus gedeeltelijk bevestigd.  

Het feit dat de attitudes niet enorm veel verschilden bij de vergelijking van alle negatieve 

condities met alle positieve condities, kan hierdoor verklaard worden. Wanneer we naar de 

gemiddelden kijken bij de zeer prominente situaties merken we een groter verschil tussen de 

merkattitude van de negatieve (M=2.90) en de positieve condities (M=3.92). Deze bevindingen 

bevestigen sterker de eerste hypothese. De gemiddelde merkattitude bij de positieve foto’s zijn 

echter niet echt positief maar eerder neutraal. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk een 

positieve attitudeverschil kan zijn ten opzichte van een situatie waarin het merk met neutrale 

contexten zou worden gecombineerd. Aan het feit dat het om limonade zonder suiker ging kan 

het niet liggen, want voor product involvement was er een goede verdeling (M=4,00, min.=1, 

max.=7, SD= 1.56) (zie ook figuur 2 in Bijlage B). Er werd wel een zwak positief verband gevonden 

tussen product involvement en merkattitude (r(185)=0.26, p<0.001), maar het is niet zo dat de 

respondenten die de positieve foto’s kregen een lagere product involvement hadden dan diegene 

die negatieve foto’s kregen (t(185)=-0.39, p=0.70).  

Het significante verschil tussen de positieve en negatieve foto’s bevestigd dat er wel degelijk een 

invloed is van de context op het merk, maar doordat de scores voor de positieve foto’s eerder 

neutraal zijn en we niet kunnen vergelijken met neutrale condities kunnen we enkel besluiten dat 

onze eerste hypothese vermoedelijk klopt. 

 

Wat de resultaten voor tweede hypothese betreft moeten we opmerken dat de gebruikte schaal 

voor persuasion knowledge geen optimale schaal was, zelfs na het verwijderen van het item met 

een score van minder dan 0.30 voor ‘Corrected Item-Total Correlation’ (α= 0.65). Ondanks dit 

hebben we toch de metingen uitgevoerd, maar verder onderzoek is hier noodzakelijk om effectief 

uitspraken te kunnen doen. Bijgevolg spreken we bij de resultaten van dit onderzoek enkel over 

vermoedens.  

Om te zien of persuasion knowledge een invloed heeft op het gevonden effect van attitude 

tegenover de foto’s op merkattitude, werd een ANCOVA uitgevoerd. Er werd zoals verwacht geen 

interactie-effect van PK op het hoofdeffect gevonden. Het hoofdeffect blijft namelijk even 

significant bij toevoeging van ‘persuasion knowledge’ als mogelijke covariaat (F(1,184)=11,25, 

p=0.001). Wel werd er een hoofdeffect van PK op de merkattitude gevonden (F(1,184) =14,88, 
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p<0.001). De correlatie-test gaf aan dat er een zwak negatief verband is tussen de variabelen 

‘persuasion knowledge’ en ‘attitude tegenover het merk’ (r(185) = -0.27, p<.001). Een hogere 

persuasion knowledge zorgt dus voor een lagere attitude tegenover het merk. Dit kan een 

bijkomende verklaring betekenen voor de lage gemiddelde scores op merkattitude. De 

gemiddelde score op persuasion knowledge ligt namelijk voor elke conditie boven de 5,5 (cfr. 

Output B.4.2.3. DescriptivesPK).  

Aangezien persuasion knowledge er niet voor zorgt dat in de negatieve situaties de score hoger 

wordt en bij de positieve situaties de score negatiever, zoals men verwacht wanneer er 

associaties worden gevormd, heeft persuasion knowledge in dit onderzoek geen impact op het 

gevonden hoofdeffect. Omdat de schaal echter niet optimaal is kunnen we slechts naar 

vermoeden de tweede hypothese bevestigen.  

Een andere mogelijke bevestiging dat het gaat om directe evaluatieve conditionering en niet om 

het vormen van associaties, kan het feit zijn dat plot connection geen significant interactie-effect 

aangaf op het hoofdeffect. Dit werd via ANCOVA gemeten waarbij we zagen dat het hoofdeffect 

significant blijft na opschonen voor de variabele plot connection (F(1,184)=9.77, p<0.005). Net 

zoals persuasion knowledge heeft plot connection wel een rechtstreekse invloed op merkattitude 

(F(1,184)=5.36, p<0.05). Na een correlatie-test merken we dat het gaat om een zeer lage of 

verwaarloosbaar positief verband (r(185)=0.18,p<0.05). Ook het feit dat het verschil in negatieve 

en positieve foto’s enkel significant is bij de zeer prominente conditie (cfr. supra) en dat hierbij de 

negatieve score lager ligt en de positieve score hoger dan in de subtiele en de prominente 

conditie (cfr. Output B.4.3.3. Hypothese3_descriptivestatistics), kan er op wijzen dat persuasion 

knowledge geen invloed heeft op de conditionering. Zoals eerder vermeld, vergroot de 

prominentie namelijk de kans op persuasion knowledge.  

 

Omdat aankoopintentie gebaseerd zou zijn op de attitude tegenover het merk (Kozary & Baxter, 

2010) en dit nuttige informatie is voor de effectiviteit van product placement (Reijmersdal, 

Neijens & Smit, 2009), onderzochten we aanvullend of er hier ook een positief verband is tussen 

attitude en aankoopintentie. Na een correlatie-test uit te voeren bleek er inderdaad een duidelijk 

positief verband te zijn (r(185)=0.651, p<0.001). De regressieanalyse toonde aan dat 42,4 % van 

de variantie in aankoopintentie verklaard wordt door merkattitude (β=0.65, t(185)=4.31, p<0.001 

; R²=0.42, F(1.185)=136.18, p<0.001). We kunnen er dus vanuit gaan dat het gevoel bij de context 

indirect ook een significant effect zal hebben op aankoopintentie. Uit een T-test bleek dat dit 

inderdaad het geval is (t(185)=-2.38, p<0.05). 
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Conclusie & discussie 
 

Met dit onderzoek wilden we nagaan of de theorie van directe evaluatieve conditionering kon 

toegepast worden op product placement. De eerste hypothese hield in dat het herhaaldelijk 

plaatsen van een merk in positieve of negatieve contexten respectievelijk zorgt voor een positieve 

of negatieve attitudeverandering. We onderzochten dit door de scores op merkattitude van twee 

groepen respondenten te vergelijken waarvan de ene groep foto’s kreeg van positieve 

gebeurtenissen waarin het merk geïntegreerd werd en de andere groep dezelfde foto’s kreeg 

maar met negatieve gebeurtenissen. De resultaten van dit onderzoek toonden inderdaad een 

significant verschil tussen de negatieve en positieve condities. Omdat de scores voor de positieve 

foto’s eerder laag liggen en we niet konden vergelijken met neutrale condities, kunnen we slechts 

besluiten dat onze eerste hypothese vermoedelijk werd bevestigd. 

Met de tweede hypothese wilden we nagaan of het gevonden effect effectief veroorzaakt is door 

directe evaluatieve conditionering. Dit konden we doen door te bewijzen dat persuasion 

knowledge geen interactie-effect heeft op het hoofdeffect van het gevoel bij de foto’s op de 

merkattitude. Persuasion knowledge manipuleerden we niet, maar werd via een schaal gemeten. 

Na analyses vonden we inderdaad geen significant interactie-effect, maar aangezien de gebruikte 

schaal voor persuasion knowledge net niet intern betrouwbaar is (α=0.65), kunnen we hier 

eigenlijk geen uitspraken doen en enkel over vermoedens spreken. Het feit dat plot connection 

geen interactie-effect op het hoofdeffect vertoonde en dat het verschil in merkattitude enkel 

significant bleek te zijn tussen de negatieve en positieve zeer prominente situaties, kunnen er ook 

op wijzen dat directe evaluatieve conditionering de oorzaak kan zijn van het verschil in 

merkattitudes tussen de negatieve en positieve situaties. De tweede hypothese werd dus naar 

vermoeden bevestigd. 

De derde hypothese hield in dat prominentie een positief modererend effect zou hebben op het 

hoofdeffect van het gevoel bij de foto’s op de merkattitude. Dit gingen we na door een tweede 

manipulatie aan de foto’s toe te voegen namelijk de prominentie. In beide situaties (positief en 

negatief) kregen de ene respondenten foto’s waarin het merk subtiel werd geplaatst, de andere 

waarin het merk prominent werd geplaatst en nog een andere groep waarin het merk zeer 

prominent werd geplaatst. We vonden hier, integendeel tot wat we beweerden, geen significant 

interactie-effect van prominentie op het hoofdeffect van het gevoel bij de foto’s op de 

merkattitude. Wel zagen we dat er enkel een significant verschil in merkattitude werd gevonden 

tussen de zeer prominente positieve en zeer prominente negatieve situaties. We kunnen hierdoor 

besluiten dat onze derde hypothese gedeeltelijk bevestigd werd. Algemeen kunnen we besluiten 

dat er wel degelijk een invloed is van het gevoel bij de foto op de attitude tegenover het merk, 
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althans in de zeer prominente situatie. Door dit laatste en door het feit dat plot connection geen 

invloed heeft op dit effect, kunnen we vermoeden dat het hier om directe evaluatieve 

conditionering gaat. Verder onderzoek is echter nodig om dit te bevestigen. 

 

Praktische implicaties 
 

Indien we via dit onderzoek konden bevestigen dat de theorie van directe evaluatieve 

conditionering kan worden toegepast op product placement, konden we besluiten dat via het 

herhaaldelijk en simultaan plaatsen van een merk in positieve gebeurtenissen, de negatieve 

effecten van persuasion knowledge overstegen konden worden. De paradox van product 

placement (cfr. supra) zou bijgevolg gedeeltelijk doorbroken kunnen worden. We vonden wel een 

vermoeden maar geen sluitend bewijs dat het gevonden effect in de zeer prominente situatie het 

resultaat is van directe evaluatieve conditionering. Ook was de gemiddelde merkattitude in de 

positieve conditie eerder neutraal dan positief. Dit kan verklaard worden door de hoge graad van 

persuasion knowledge. Het feit dat PK geen effect heeft op de DEC betekent namelijk niet dat er 

geen rechtstreeks effect kan zijn op de merkattitude zelf, vooral wanneer de foto langer wordt 

weergegeven waardoor er cognitief geredeneerd kan worden (cfr. infra). We veronderstellen 

hierbij dat een kortere weergave of meer herhalingen dit hoofdeffect van persuasion knowledge 

op attitude zou kunnen tegengaan. Dit onderzoek vormt dus slechts een eerste aanzet richting 

een oplossing voor de negatieve attitudeverandering door persuasion knowledge. Wat we wel 

kunnen besluiten is het feit dat marketeers beter hun merk in positieve contexten plaatst dan in 

negatieve contexten. 

 

Indien verder onderzoek zou kunnen aantonen dat de negatieve attitudeveranderingen door 

persuasion knowledge bij prominente product plaatsingen inderdaad zou kunnen worden 

tegengegaan door directe evaluatieve conditionering, moeten we wel de opmerking maken dat 

herhaling en prominente plaatsingen de producenten meer kosten. Het resultaat zal wel beter 

zijn. Niet alleen hun merkherinnering en herkenning zullen verbeteren maar ook de attitude 

tegenover het merk. Er is hierbij geen link nodig tussen de gebeurtenissen en het product. Het 

product dient dus niet gebruikt te worden door een personage, wat goedkoper is dan wanneer dit 

wel het geval moet zijn zoals bij het vormen van associaties met bekende personages. Ook moet 

het merk waarschijnlijk slechts minstens 10 milliseconden in beeld komen aangezien de 

gevoelsverwarring al na de eerste 10 milliseconden dat het gevoel gecreëerd wordt, overgebracht 

wordt op het merk. Let op: het merk moet wel simultaan geplaatst worden op het moment dat 

het gevoel gecreëerd wordt, anders kan de gevoelsverwarring niet plaatsvinden.  
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Beperkingen & verder onderzoek 
 
Om te onderzoeken of directe evaluatieve conditionering kan worden toegepast op product 

placement hielden we een experimenteel onderzoek met een 2 (negatieve context versus 

positieve context) x3 (subtiel versus prominent versus zeer prominent) design door in het 

laboratorium gecreëerde manipulaties. Allereerst moeten we hierbij opmerken dat we ons bij 

deze onderzoeksmethode de vraag kunnen stellen of de vastgestelde effecten in werkelijke 

omstandigheden ook zouden optreden. Respondenten reageren vaak anders tijdens een 

experiment dan in normale omstandigheden bijvoorbeeld door het stellen van sociaal wenselijk 

gedrag (Levitt & List, 2007; Wilhelm, & Grossman, 2010). Het zou dus kunnen dat men het merk 

positief of negatief beoordeelde omdat er gedacht werd dat men dit van hen verwacht. Om dit 

gedeeltelijk te controleren vroegen we de respondenten op het einde wat ze dachten dat de 

bedoeling was van dit onderzoek. Velen antwoorden dat het ging om de invloed van product 

placement of verborgen reclame, maar slechts drie personen wisten dat het om het effect van het 

gevoel bij de foto’s op het merk ging. 

Omdat wij gebruik maakten van foto’s in de plaats van scènes uit bestaande 

televisieprogramma’s, kunnen we ons ook afvragen of dezelfde effecten die gevonden worden bij 

het kijken naar de foto’s zouden optreden tijdens het kijken naar bewegende beelden. Directe 

evaluatieve conditionering is gebaseerd op het spillover effect dat plaatsvindt in de eerste 10 

milliseconden. Hierbij geldt dat de onbewuste gevoelens die in de eerste 10 milliseconden 

opgewekt worden, kunnen worden overgebracht op totaal ongerelateerde stimuli (cfr. Infra; 

Murphy et al., 1995, p. 590). In dit onderzoek werkten we, zowel in de pretest als in het 

uiteindelijke onderzoek, met foto’s die de respondenten zo lang ze wilden konden bekijken. Er 

werd vooraf verteld dat men de foto’s niet lang hoefde te bekijken maar dit wil niet zeggen dat de 

respondenten de foto’s toch lang konden bekeken hebben. We kunnen ons hierbij de vraag 

stellen of de gerapporteerde attitudes tegenover de foto’s, zowel in de pretest als in het 

uiteindelijk onderzoek, gelijk gesteld kunnen worden aan de eerst opgewekte onbewuste 

gevoelens. Ook gaat het in de realiteit om bewegende beelden waardoor men meestal niet alles 

tot in de details kan bekijken. Het kan zijn dat de resultaten sterker zouden zijn wanneer de foto’s 

slechts enkele milliseconden werden weergegeven. Stapel, Koomen en Ruys (2002, p. 61) 

beweren namelijk dat korte weergaven sterke emotionele reacties geven terwijl langere 

weergaven deze emotionele reacties invullen met bijkomende informatie over de foto’s. Op die 

manier zou het kunnen dat men na een langere weergave van de foto de gevoelsverwarring in 

zekere mate weet te corrigeren door de persuasion knowledge. Dit kan het gevonden hoofdeffect 

van PK op de merkattitude verklaren. Bij een korte weergave van de foto’s zouden er bijgevolg 
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waarschijnlijk over het algemeen positievere attitudes gevonden worden. Murphy et al. (1995) 

beweren echter dat de attitudeverandering door herhaalde weergave niet afhankelijk is van de 

duur van de weergave. Hij heeft het hier echter over het mere exposure fenomeen. Of dit ook 

geldt voor directe evaluatieve conditionering, dient onderzocht te worden.  

Ook kan het zijn dat het significante effect, gevonden bij de zeer prominente foto’s, aan het feit 

ligt dat het merk daar niet echt geïntegreerd was. De afbeeldingen van het product waren 

namelijk in zo’n sterke mate vergroot dat men bijna kan spreken over twee afbeeldingen die op 

elkaar werden geplaatst in de plaats van integratie. Dit kan ook de reden zijn waarom er enkel in 

deze situatie gevoelsverwarring ontstond. In het onderzoek van Sweldens et al. (2010) werden de 

merken ook niet in de foto’s geïntegreerd. Toekomstig onderzoek zou bijgevolg product 

placement in bewegende beelden kunnen onderzoeken waarbij het merk kortstondig en zeer 

prominent verschijnt op het scherm.  

 

Zoals we bij de resultaten al ondervonden, is het feit dat we niet konden vergelijken met een 

neutrale conditie ook een beperking van dit onderzoek. De scores voor de positieve foto’s waren 

eerder neutraal dan positief. Dit betekent niet dat er geen positieve attitudeverandering kan 

plaatsgevonden hebben. Een verklaring kan zijn dat de positieve gebeurtenissen als minder 

extreem worden ervaren dan negatieve gebeurtenissen. Dit wordt ook door De Houwer (2009) als 

een mogelijke verklaring gezien voor de aanwijzingen die Baeyens, Eelen & Van den Bergh (1990a, 

aangehaald in: De Houwer, 2009) geven dat positieve stimuli minder effectief zijn dan negatieve 

stimuli. Andere mogelijke verklaring die De Houwer (2009) uit de literatuur haalt, zijn dat mensen 

meer verschillend reageren op positieve stimuli dan op negatieve stimuli en dat mensen op 

genetische basis vlugger associaties zouden aanleren die te maken hebben met negatieve stimuli. 

Dit laatste kan hier echter niet het geval zijn aangezien er geen sprake is van het vormen van 

associaties. Het feit dat de gemiddelde scores voor de positieve foto’s in onze pretest ook niet 

overdreven positief waren en de negatieve scores wel duidelijk negatief (cfr. Infra), zou een 

bevestiging kunnen betekenen voor de eerste twee verklaringen. Een bijkomende verklaring voor 

de lage positieve scores zou de hoge graad van persuasion knowledge kunnen zijn (cfr. supra). Om 

een effectief positieve attitude te bekomen is waarschijnlijk meer herhaling of een kortere 

weergave van het merk nodig. Toekomstig onderzoek raden we bijgevolg aan om de negatieve en 

positieve situaties te vergelijken met een derde neutrale situatie. Ook zouden ze met situaties 

kunnen vergelijken waarbij de persuasion knowledge laag is. Dit kan door bijvoorbeeld door te 

werken met bewegende beelden waarbij het merk slechts kortstondig en zeer prominent wordt 

weergegeven.  
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Een andere opmerking die we kunnen maken is dat het kan zijn dat het merk anders beoordeeld 

werd door de respondent afhankelijk van zijn stemming. Door het herhaaldelijk zien van positieve 

of negatieve foto’s, zou deze namelijk respectievelijk positiever of negatiever kunnen zijn. Dit zou 

betekenen dat het verschil in attitude tegenover het merk niet door de conditionering wordt 

veroorzaakt maar louter door de stemming waarin de persoon zich bevindt. Ook zouden mensen 

volgens Bless, Mackie en Schwarz (1992) zaken kritischer evalueren in een negatieve stemming 

dan in een positieve stemming. Misschien kan dit de eerder neutrale scores bij de positieve 

condities en negatieve scores bij negatieve condities verklaren. Dit verklaart echter niet waarom 

er enkel tussen de zeer prominente condities een significant verschil wordt gevonden. Toekomstig 

onderzoek zou dit mogelijk effect van de stemming kunnen vermijden door bijvoorbeeld het door 

elkaar tonen van verschillende koppelingen van enerzijds een merk met negatieve foto’s en 

anderzijds een merk met positieve foto’s.  

 

In dit onderzoek hebben we de expliciete attitudes gemeten tegenover het merk. Expliciete 

attitudes kunnen echter onderscheiden worden van impliciete attitudes (Gawronski & 

Bodenhausen, 2006). Naast op de expliciete attitude kunnen evaluatieve conditioneringseffecten 

ook invloed hebben op de impliciete attitudes (Gibson, 2008; Olson & Fazio, 2001). Toekomstig 

onderzoek zou bijgevolg de impliciete attitudes kunnen meten. Het kan zijn dat deze sterker 

beïnvloed worden dan de expliciete attitudes en dat er bijgevolg wel significante verschillen 

zouden gevonden worden in de subtiele en prominente situaties. Ook veronderstellen wij dat, net 

zoals in de literatuur over evaluatieve conditionering beschreven staat (Baeyens, Eelen, Crombez 

& Van den Bergh, 1992; Bar-Anan, De Houwer & Nosek, 2009, aangehaald in: De Houwer, 2009), 

het effect van directe evaluatieve conditionering zal versterken naarmate er meer herhaling is. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat men waarschijnlijk het best het aantal herhalingen beperkt 

tot 10 keer. Dezelfde onderzoekers merkten namelijk op dat na 10 keer het evaluatieve 

conditioneringseffect verzwakt. Dit dient echter onderzocht te worden voor directe evaluatieve 

conditionering.   
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Algemeen besluit 
 

Dit onderzoek doet vermoeden dat de theorie over directe evaluatieve conditionering kan 

toegepast worden op product placement. Producenten kunnen hierdoor het best vermijden dat 

hun merk herhaaldelijk in negatieve contexten wordt geplaatst. Ook zou dit betekenen dat de 

negatieve effecten van persuasion knowledge bij prominente plaatsingen kunnen overstegen 

worden door het herhaaldelijk en simultaan plaatsen van het merk in positieve gebeurtenissen. 

Door enkele methodologische tekortkomingen is verder onderzoek echter noodzakelijk om zeker 

te zijn dat de gevonden resultaten effectief te wijten zijn aan directe evaluatieve conditionering.  
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Bijlagen 
 
A. Pretest 
 

A.1. Vragenlijst bij elke foto 
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A.2. Spss outputs 
 
1.  Attitude tegenover de foto’s: 
 

 Attitude positieve foto’s: 

 versie 1 (M= 4.49): 

 

Output A.2.1.1. Att_pos_versie1 

 

versie 2 (M= 4.88): 

 

Output A.2.1.2. Att_pos_versie2 

 

 

 Attitude neutrale foto’s: 

versie 1 (M=2.96): 
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Output A.2.1.3. Att_neutr_versie1 

 

versie 2 (M=3.16): 

 

Output A.2.1.4. Att_neutr_versie2 

 

 Attitude negatieve foto’s: 

versie 1 (M= 2.02): 

 

Output A.2.1.5. Att_neg_versie1 

 

versie 2 (M=2.09): 

 

 

Output A.2.1.6. Att_neg_versie2  
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2. Prominentie van het merk in de foto’s: 
 

 Prominentie subtiele integratie (M=2.16) 

 

Output A.2.2.1. Prom_subt_versie1 

 

 

Output A.2.2.2. Prom_subt_versie2 
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 Prominentie prominente integratie (M=4.89) 

 

 

Output A.2.2.3. Prom_prom_versie1 

 

 

Output A.2.2.4. Prom_prom_versie2 
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B. Hoofdonderzoek 
 

B.1. Voorbeeld foto’s  
 

 De hierna afgebeelde foto’s zijn de zes manipulaties (achtereenvolgend: Negatief 
Subtiel, Negatief Prominent, Negatief Zeer prominent, Positief Subtiel, Positief Prominent 
en Positief Zeer prominent) van één van de vijf contexten. Elke respondent kreeg één van 
deze foto’s te zien in een reeks van vijf foto’s met dezelfde manipulatie in de vier andere 
contexten.
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 Hierna volgende de 5 verschillende contexten voor een bepaalde manipulatie (Negatief 
Prominent): 
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B.2. Manipulatiecheck 

 
 
 
Output B.2.1. MCattitude_T-test 

 

Output B.2.2. Descriptives_MCprominentie 

 

Output B.2.3. MCprominentie_Anova 
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Output B.2.4. MCprominentie_sheffe 
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B.3. Vragenlijst 
 

1. Inleiding: 

 

Beste, 

Bedankt om even de tijd te willen nemen om mij te helpen bij mijn onderzoek voor mijn 
masterproef tot het behalen van mijn masterdiploma communicatiemanagement aan de Ugent. 
Het gaat om een onderzoek rond attitudevorming waarbij je enkele foto's te zien krijgt en enkele 
vragen dient te beantwoorden. Het duurt slechts 10 à 15 minuten en anonimiteit van uw 
antwoorden is uiteraard verzekerd.  

Alvast heel erg bedankt, 

Serena 

 

 

Uitleg opdracht: 
 
U zult 5 foto's te zien krijgen die momentopnames zijn uit een televisieprogramma. Het is de 
bedoeling dat u deze foto's kort even bekijkt en de situatie probeert in te beelden.  
     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Reeks van 5 Foto’s (1 manipulatievorm) afzonderlijk weergegeven* 
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2. Vragenlijst (elke vraag werd afzonderlijk weergegeven): 
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50 

 

   



51 

 

B.4. Spss outputs 
 
 
 

1. Hypothese 1: hoofdeffect van gevoel bij de foto’s op de attitude tegenover het merk 

 
Output B.4.1.1. Hypothese1_T-test 
 
 

 
2. Hypothese 2: Interactie-effect persuasion knowledge  

(Opm.: schaal persuasion knowledge niet optimal: α=0.65) 
 

 
Output B.4.2.1. Hypothese2_Ancova 
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Output B.4.2.2. Hypothese2_Correlatie 

 
Output B.4.2.3. DescriptivesPK 
  



53 

 

3. Hypothese 3: Interactie-effect Prominentie 
 

 
Output B.4.3.1. Hypothese3_Anova 

 
 

 
Output B.4.3.2. Hypothese3_Sheffe 
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Output B.4.3.3. Hypothese3_descriptivestatistics 

 
 

 
Output B.4.3.4. Hypothese3_Anova 
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Output B.4.3.5. Hypothese3_gemiddelden 

 
 
  



56 

 

4. Aanvullende relevante metingen 
 
 
 

    Verdeling product involvement 
 

 
Figuur 2. Verdeling product involvement 
 
 

 
Output B.4.4.1. Discrimantanalyse prominentie 
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Output B.4.4.2. ANOVA: Prominentiepersuasionknowledge 

 
Output B.4.4.3. Sheffe: Prominentiepersuasionknowledge 

 
Output B.4.4.4. ANOVA: Prominentieplot connection 

 

 
Output B.4.4.5. ANOVA: Prominentieplot connection 
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Output B.4.4.6. Correlatie_MA&AI 

 

 
Output B.4.4.7. Regressie AIMA 
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Output B.4.4.8. AI_T-test_gevoel 

 
 

 

Output B.4.4.9. ANCOVA_ product involvement 
 

  

Output B.4.4.10. Correlatie_ product involvement 
 



60 

 

 

Output B.4.4.11. T-test_ product involvement 
 

 

Output B.4.4.12. ANCOVA_ plot connection 
 

 

Output B.4.4.13. Correlatie_ plot connection 
 



61 

 

 

Output B.4.4.14. T-test_ plot connection 
 

 

Opmerking: Er werd nog op andere variabelen gemeten (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

attitude tegenover product placement) maar deze gaven geen relevante significante effecten 

weer. 


