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Abstract 
 
Online reviews zijn vandaag de dag cruciaal in het beïnvloeden van consumenten hun attitudes en 

aankoopbeslissingen (Bickart & Schindler, 2001). De overtuigingskracht van deze online reviews wordt 

vaak toegeschreven aan de brongeloofwaardigheid van reviews. Aangezien de effectiviteit van online 

reviews echter niet enkel samenhangt met deze brongeloofwaardigheid worden ook de variabelen 

balans (positief versus negatief) en inhoud (coherent versus incoherent) bestudeerd. Deze masterproef 

wenst na te gaan hoe consumenten conflicterende reviews verwerken op deze drie dimensies. Zo werd 

een 2 (inhoud van het conflicterende review: coherent versus incoherent) x 2 (review set balans: positief 

versus negatief) x 2 (bron van het conflicterend review: expert versus consument) experimenteel design 

uitgevoerd met als meest prominente resultaat de grote impact van balans op de RI, ATT en PI van de 

consument. Uit dit onderzoek blijkt dat een positieve balans resulteert in een significant positievere RI, 

ATT en PI dan een negatieve balans. De consument volgt dan ook vaak de meerderheid en consensus in 

online reviews (Weiner, 2000). Daarnaast blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de expert als 

bron van een conflicterend review versus de consument. Het onderdrukkingseffect van Willemsen, 

Neijens & Bronner (2012) beaamt dit. Tot slot blijkt uit het experiment dat er ook geen significant effect 

uitgaat van de inhoud van een conflicterend review. Dit resultaat spreekt de voorkeur voor het volgen 

van consensus (coherente inhoud) aldus tegen, maar kan mogelijks verklaard worden doordat de 

coherente inhoud in dit onderzoek een bijzaak behandelt en de incoherente inhoud om een hoofdzaak 

gaat. Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek worden implicaties voor managers en 

aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd.  
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1. Inleiding 
 
De populariteit van online reviews is vandaag de dag enorm. Menig onderzoek heeft dan ook reeds 

bewezen dat eWOM als een heel belangrijke informatie bron wordt gezien en een grote rol speelt in het 

beïnvloeden van consumenten hun attitudes en aankoopbeslissingen (Xie et al., 2011; Kaplan en 

Haenlein, 2010; Katz & Lazarsfeld, 1955; Edelman, 2010). De informatie in online reviews wordt echter  

vaak door onbekenden geschreven met als gevolg dat het niet vanzelfsprekend is dat elke bron even 

betrouwbaar is (Dou et al., 2012). De soort bron (consument of een expert) speelt dan ook een grote rol 

in het betrouwbaarheidsoordeel van reviews. Tot nu toe is er echter heel wat inconsistent onderzoek  

met betrekking tot de rol van de bron van informatie in online reviews. Zo sporen heel wat bedrijven 

experts aan om positieve reviews over hun producten te schrijven, maar is het mogelijk dat dit geen 

positief effect heeft op de geloofwaardigheid van de reviews. Verder wetenschappelijk onderzoek over 

de impact van bronidentificatie op het oordeel van de consument is dus ook relevant voor vele 

bedrijven en online marketeers.  

 

Maar ook enkele andere factoren, waaronder de inhoud van de reviews en de balans (een 

positieve/negatieve balans) spelen een rol in het beoordelingsproces van online reviews. Zo hebben 

reeds enkele studies uitgewezen dat de inhoud van reviews een grote impact heeft op het oordeel van 

de consument (Chevalier & Mayzlin, 2006). Deze studies focussen echter vooral op de 

argumentkwaliteit of de impact van de lengte van een review en niet op de rol van coherente of 

incoherente inhoud. Aangezien vaak gesteld wordt dat de meerderheid en de consensus in reviews 

gevolgd wordt, is het interessant om te onderzoeken of ook eerder een coherente review set (die allen 

over een zelfde attribuut handelen) verkozen wordt boven een incoherente review set (met één review 

dat over een incoherent attribuut handelt) (Huang & Chen, 2006). Voor beide variabelen blijkt nog meer 

wetenschappelijk onderzoek nodig om zo een grondig inzicht te hebben op hun impact op het oordeel 

van de consument (Sen & Lerman, 2007).  

 

Deze masterproef wenst dan ook na te gaan hoe de consument omgaat met conflicterende reviews op  

drie dimensies, namelijk op het niveau van (1) de bron, (2) de balans en (3) de inhoud van reviews. 

Aangezien de consument vaak geconfronteerd wordt met conflicterende reviews in bron, inhoud en 

balans is het belangrijk na te gaan op basis waarvan de consument een oordeel vormt. De 

achterliggende motieven om aan de ene of net de andere review set een voorkeur te geven, dienen dus 

verklaard te worden.  
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Het onderzoek start met een literatuurstudie. Om een beter inzicht in de verwerking van online reviews 

te verkrijgen wordt vooreerst stilgestaan bij een definiëring van online reviews en het toenemende 

belang van eWOM. Daarna worden enkele belangrijke theorieën met betrekking tot de verwerking van 

online reviews toegelicht. Deze verschaffen een dieper inzicht in enkele mogelijke motieven om een 

bepaald review een voorkeur te geven. Vervolgens wordt de literatuurstudie afgerond met een studie 

over  de drie bevraagde determinanten van de effectiviteit van online reviews namelijk: (1) de rol van de 

bron van de informatie, (2) de rol van de balans en (3) de rol van de inhoud van reviews. Vooral de rol 

van de bron van informatie krijgt hierbij de aandacht.  

Na de literatuurstudie  wordt   een experimentele studie uitgevoerd over de invloed van de drie 

variabelen op de review impressie (RI), de attitude (ATT) en de aankoopintentie (PI). De resultaten van 

de experimentele studie worden tot slot getoetst aan de vaststellingen van de literatuurstudie. 
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DEEL 1: Literatuurstudie 

Hoofdstuk 1: Online reviews 

1.1. Definiëring 

Sociale media waaronder online reviews hebben een grote revolutie teweeggebracht. Zo kunnen 

consumenten heel snel en onbeperkt hun ervaringen met tal van anderen delen aan de hand van 

eWOM (Akehurst, 2009). Dit leidde tot het ontstaan van heel wat user-generated content waarop 

consumenten zich baseren bij hun aankoopbeslissingen (Senecal & Nantel, 2004; Chen & Xie, 2008). 

Bovendien worden consumenten vandaag vaak geconfronteerd met grote volumes aan informatie en 

vooral ook conflicterende informatie (Sen & Lerman, 2007). De manier waarop deze informatie 

gepresenteerd wordt en wie de auteur is, speelt dan vaak een grote rol in de perceptie en 

aankoopbeslissingen van consumenten (Papathanassis & Knolle, 2011; Sparks & Browning, 2011; 

Hansen, 2005; Pornpitakpan, 2004).  

 

De invloed van online reviews op consumenten hangt dus af van verschillende factoren. De toenemende 

populariteit van online reviews hangt echter in belangrijke mate samen met de geloofwaardigheid van 

eWOM, vandaar wordt in de volgende paragraaf het belang hiervan kort geschetst.  

 

1.2. Belang van eWOM 

Over het belang van eWOM bestaat vandaag de dag geen twijfel meer. Vele studies hebben de 

significante invloed van eWOM op consumenten hun attitudes en aankoopbeslissingen reeds bewezen 

en herhaald. Smith (2012) alsook Goldsmith & Horowitz (2006) stellen dat deze eWOM als meer 

geloofwaardig wordt beschouwd dan traditionele reclame want deze is goedgekeurd door de peers van 

de consument.  

 

Deze eWOM verschilt echter wel in belangrijke mate van traditionele word-of-mouth. Zo verkregen 

mensen vroeger vooral informatie van hun vrienden en familie die ze goed kenden en vertrouwden. 

Vandaag de dag krijgt de consument aan de hand van online reviews echter heel veel informatie van 

onbekenden (Xie et al., 2011; Litvin, Goldsmith & Pan, 2008; Park & Kim, 2008).  

Weiner (2000) verduidelijkt dat in een traditionele WOM omgeving de consument een betere 

geloofwaardigheidsinschatting kan maken doordat hij over meer broninformatie beschikt. In een online 

omgeving is deze gedetailleerde informatie en context echter niet aanwezig en wordt het moeilijker om 

de geloofwaardigheid van de bron in te schatten.  
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Net hierdoor komt de betrouwbaarheid van informatie in online reviews op de helling te staan en is het 

heel belangrijk om in een online omgeving een juiste inschatting te maken van de 

brongeloofwaardigheid. Ondanks het reeds aangetoonde belang van eWOM is het inzicht over hoe 

consumenten deze broninformatie gebruiken om tot een geloofwaardigheidsoordeel te komen nog niet 

helemaal duidelijk (Dou et al., 2012). Sen & Lerman (2007) verklaren bovendien dat het ook niet 

eenduidig is hoe consumenten omgaan met positieve en negatieve eWOM. Vandaar is het belangrijk 

een grondig inzicht te verkrijgen in hoe de consument deze online reviews verwerkt.   

 

Hoofdstuk 2: Verwerking  van online reviews  

Door de enorme omvang en populariteit van online reviews zijn er vandaag de dag heel wat uitdagingen 

voor consumenten om een correct geloofwaardigheidsoordeel te kunnen vellen. Consumenten baseren 

zich daarom steeds vaker op heuristieken om tot een evaluatie van online reviews te komen om zo 

sneller een beslissing te kunnen nemen. Zo kan informatie over de bron als een heuristiek beschouwd 

worden (Petty & Cacioppo , 1984). 

 

Er bestaan in de literatuur verschillende theorieën die de mogelijke verwerking van online reviews nader 

verklaren. Metzger et al. (2010) merken echter wel op dat veel onderzoek tot nu toe er geen rekening 

mee houdt dat consumenten zich continu baseren op anderen om tot een geloofwaardigheidsoordeel te 

komen. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek er ook lange tijd vanuit gegaan dat consumenten 

informatie evalueren op een systematische manier.  Wetenschappelijk onderzoek heeft aldus lang de 

heuristieke verwerking genegeerd. Menig auteurs hebben echter ondertussen bewezen dat 

consumenten zich meer en meer gaan baseren op heuristieken om tot een geloofwaardigheidsoordeel 

te komen en dit vooral in een informatierijke omgeving (Chaiken, 1980; Pirolli, 2005; Trumbo, 1999). Om 

de verwerking van online reviews nader te verklaren worden volgende belangrijke theorieën nader 

toegelicht.  

 

2.1. HSM en ELM 

Het Heuristiek-Systematisch Model (HSM) maakt een onderscheid tussen een systematische  en een 

heuristieke verwerking van informatie (Chaiken, 1980). Het HSM beweert dat wanneer de consument 

een oordeel moeten vellen over iets, de consument de informatie kan verwerken ofwel op een 

systematische manier ofwel aan de hand van heuristieken. Hierbij vergt een heuristieke verwerking 

weinig cognitieve inspanning en is deze gebaseerd op algemene regels of stereotypen. De consument 

baseert zich dan vooral op perifere karakteristieken waaronder brongeloofwaardigheid, de mening van 

anderen, etc. (Chaiken, 1980; Chen, Duckworth & Chaiken, 1999).  
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Systematische verwerking vergt anderzijds een grondige cognitieve verwerking en evalueert eerder de 

argumenten in een boodschap dan de identiteit van de auteur. Bij een systematische verwerking wordt 

er aldus actiever omgegaan met de inhoud van een boodschap en wordt deze kritisch onderzocht 

(Griffin et al., 2002).  

 

De keuze voor een systematische of perifere verwerking van informatie kan vervolgens in relatie worden 

gebracht met enkele factoren waaronder de mate van motivatie. Wanneer de consument iets als 

belangrijk acht (bijvoorbeeld een dure aankoop) zal deze wellicht  eerder voor een systematische 

verwerking kiezen aangezien de consument gemotiveerd is om de informatie te verwerken. In deze 

situatie heeft perifere informatie over de bron minder invloed op een oordeel (Lee, Park & Han, 2008). 

Wanneer het echter om een dagelijkse routine aankoop gaat, zal de consument zich eerder baseren op 

heuristieken. De consument voelt zich dan niet nauw betrokken met de aankoop en heeft een lagere 

motivatie voor een grondige informatieverwerking. Onder deze omstandigheden kunnen consumenten 

bijvoorbeeld snel akkoord gaan met de mening van een expert zonder de inhoud van de boodschap ten 

gronde te bestuderen (Bohner, Ruder & Erb, 2002; Trumbo, 1999; Petty, Cacioppo en Schumann, 1983). 

Deze theorie toont aldus een belangrijke relatie tussen de persoonlijke relevantie van een product en de 

informatieverwerking aan (Petty & Cacioppo, 1984; Lee, Park & Han, 2008).  

 

Een volgende factor die belangrijk is bij de keuze voor een systematische of perifere verwerking is 

capaciteit. Capaciteit is de mogelijkheid om informatie te verwerken. Zo stelt Lang (2000) dat aangezien 

consumenten geen ongelimiteerde cognitieve capaciteit hebben, deze niet alle aspecten van een 

boodschap zullen verwerken maar enkel de meest prominente. Bij een hoge mate aan motivatie en 

capaciteit zal aldus eerder een systematische verwerking van informatie verkozen worden (Chen et al., 

1999). Bijgevolg zal bij een lage mate aan motivatie en capaciteit eerder een perifere verwerking van 

informatie verkozen worden.  

 

Het Heuristiek-Systematisch Model sluit bovendien nauw aan bij het Elaboration Likelihood Model 

(ELM) aangezien het ook een duaal verwerkingsmodel is. In het Elaboration Likelihood Model wordt een 

gelijkaardig onderscheid gemaakt tussen een centrale route (systematische verwerking bij HSM) en een 

perifere route (heuristieke verwerking bij HSM) van verwerking (Petty & Cacioppo, 1986). Ook in dit 

model heeft de motivatie en de capaciteit een grote invloed op de soort verwerking die geactiveerd 

wordt. Zo kan de motivatie voor een grondige verwerking hoog zijn wanneer de consument sterk 

betrokken is bij het onderwerp of wanneer de consument een hoge nood voor cognitie heeft. Dit is een 

karakteristiek die aangeeft in welke mate een consument het aangenaam vindt om over zaken grondig 

na te denken.  
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Hoe hoger de nood voor cognitie is bij een persoon, hoe groter dan ook de motivatie voor een grondige 

verwerking van informatie en dus ook de kans op een centrale verwerking (O’Keefe, 2008). Maar 

wanneer het onderwerp niet persoonlijk relevant is en de mate van cognitie relatief laag is, zal dit 

waarschijnlijk leiden tot een perifere verwering van informatie.  

 

Nog een andere mogelijke heuristiek is de consensus heuristiek, hier worden de consumenten beïnvloed 

door de opinies van anderen. Wanneer anderen positief zijn over bijvoorbeeld een restaurant zal dit een 

positieve invloed hebben op de consument zijn oordeel. Wanneer anderen echter negatief zijn over dat 

bepaald restaurant zal dit een negatieve invloed hebben op het oordeel van de consument. Dit 

onderlijnt aldus het belang van de valentie van online reviews en het imitatiegedrag van consumenten.  

 

Er zijn echter wel enkele opmerkingen bij deze modellen. Zo is het mogelijk dat bij een middelmatig 

niveau van motivatie en capaciteit de perifere en centrale verwerking samen voorkomen. In dit geval is 

het dan niet eenduidig welk soort verwerking de bovenhand zal krijgen.  Bovendien dienen ook enkele 

concepten nog verder uitgewerkt te worden waaronder de argumentkwaliteit. Zo stelt het ELM dat de 

variatie in de kwaliteit van de argumenten een invloed heeft op de mate van beïnvloeding van  de 

consument (Areni & Lutz, 1988; O’Keefe, 2008).  Dit heeft als gevolg dat hoe beter de argumentkwaliteit 

is in een boodschap, hoe groter de kans zal zijn dat een centrale verwerking verkozen zal worden. Maar 

een duidelijke definiëring van een sterk of een zwak argument ontbreekt alsnog. Alsook een duidelijke 

definiëring van de betekenis van persoonlijke relevantie ontbreekt voorlopig nog. Zo bestaan er 

verschillende variaties in de mate van betrokkenheid en hun impact op  de consument.  

 

Ter conclusie is het belangrijk op te merken dat een centrale en perifere verwerking van informatie  

samen kan optreden en dat de perifere verwerking de centrale verwerking kan beïnvloeden  (Petty & 

Cacioppo, 1986; Chaiken & Maheswaran, 1994). Makkelijk beschikbare heuristieken zoals “de expert 

heeft altijd gelijk” kunnen met andere woorden de gebruikte argumenten in een online review 

overschaduwen. Ter aanvulling stelt Metzger (2007) dat onder de assumptie van sterke motivatie en 

capaciteit consumenten meer aandacht zullen besteden aan informatieve cues en een uitgebreidere 

evaluatie zullen maken van de beschikbare informatie. Onder deze conditie is het dus minder 

waarschijnlijk dat de perifere verwerking de bovenhand krijgt.  
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2.2. Attributietheorie 

Een volgende invloedrijke theorie over de verwerking van online reviews is de attributietheorie. De 

attributietheorie beschrijft onder welke condities een consument een interne of externe oorzaak 

toewijst om gedrag te verklaren. Zo is het mogelijk dat wanneer een consument een positief review 

leest, deze er vanuit gaat dat de auteur van dat review het product goed vindt en een review schrijft ter 

aanbeveling (externe motivatie). Maar het is echter ook mogelijk dat dezelfde consument er vanuit gaat 

dat de auteur dit geschreven heeft omdat hij ervoor betaald wordt (interne motivatie) (Kelley & 

Michela, 1980).  

 

Deze theorie verklaart dat wanneer de consument denkt dat interne motivaties aan de oorsprong liggen 

van een bepaald gedrag, hij deze meer zal wantrouwen (Dou et al., 2012; Sen & Lerman, 2007; 

Bekmeier-Feuerhahn & Eichenlaub, 2010). Net deze geloofwaardigheid van de bron van een review 

speelt een cruciale rol in de effectiviteit van reviews. De consument moet er aldus zoveel mogelijk van 

overtuigd worden dat een externe motivatie aan de oorsprong ligt bij het schrijven van een review. Dit 

kan aldus een mogelijke verklaring bieden waarom een expert vaak eerder als iemand met een interne 

motivatie gezien wordt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een culinair recensent in opdracht werkt 

voor een bepaald restaurant en hier reclame voor maakt door het schrijven van positieve online 

reviews. Terwijl wanneer een review geschreven wordt door een gewone consument, er veel minder 

wantrouwen over een interne motivatie wordt opgewekt (Dou et al, 2012).  

 

 

De attributietheorie kan daarnaast ook gelinkt worden aan het verschillend omgaan met positieve en 

negatieve reviews. Zo stellen Sen & Lerman (2007) dat het soort product het effect van valentie 

modereert. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen een hedonisch product dat aan een 

emotionele nood voldoet, zoals bijvoorbeeld een film of muziek, en een utilitair product dat aan een 

instrumentele nood  voldoet, bijvoorbeeld een wagen (Wertenbroch & Dhar, 2000; Chitturi, 

Raghunathan & Mahajan, 2008). Deze auteurs stellen dat wanneer een consument negatieve reviews 

leest over een hedonisch product, deze de reviews minder zal laten doorwegen in zijn beslissing en de 

negatieve opinies zal toeschrijven aan interne of niet product gerelateerde factoren van de auteur.  

In het geval van negatieve reviews over een utilitair product, worden deze toegeschreven aan externe 

factoren van de auteur en wegen deze negatieve reviews in het algemeen meer door in de consument 

zijn beslissing.  

 

 



 

9 

 

2.3. Persuasion Knowledge Model 

Tot slot dient ook het Persuasion Knowledge Model (PKM) toegelicht te worden in het kader van de 

verwerking van online reviews. Dit model beweert dat de consument doorheen de tijd kennis heeft 

opgebouwd over persuasieve technieken die gebruikt worden in bijvoorbeeld reclame. Deze 

opgebouwde kennis die de consument bezit zal vervolgens bepalen hoe de consument zal reageren op 

bepaalde overtuigingstechnieken (Friestad & Wright, 1994). Consumenten zijn dan ook vaak 

achterdochtig over zelf verklaarde experts en voelen snel een persuasief motief aan (Doh & Hwang, 

2009; Metzger et al., 2010). Dit blijkt bovendien gegrond te zijn aangezien marketeers vaak experten 

overtuigen om bepaalde producten te vertegenwoordigen en hen belonen om positieve reviews te 

verspreiden (Huang & Chen, 2006).  

 

Als conclusie stellen deze theorieën over informatie verwerking van online reviews dat consumenten 

vaak hun cognitieve verwerking en tijd proberen te minimaliseren door het gebruik van heuristieken. Dit 

doen consumenten vooral wanneer er een lage verwerkingsmotivatie en capaciteit is. Dit impliceert dat 

de auteur van online reviews vaak al snel een indicatie geeft van de geloofwaardigheid van de reviews. 

Om deze reden kunnen experts verkozen worden aangezien zij vaak meer gespecialiseerde kennis 

bezitten dan gewone consumenten. Doch kan dit, zoals het PKM en de attributietheorie verklaart, ook 

net omgekeerd werken. Volgens deze theorieën is het mogelijk dat de expert net als ongeloofwaardig 

wordt beschouwd omdat deze mogelijks een intrinsieke motivatie heeft om bepaalde producten aan te 

prijzen. Bovendien kan de consument door zijn opgebouwde kennis een persuasief motief sneller 

aanvoelen en daardoor de expert niet langer vertrouwen. 
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Hoofdstuk 3: Effectiviteit online reviews        

Zoals uiteengezet zijn er vele factoren die de effectiviteit van online reviews bepalen (Senecal & Nantel, 

2004). Deze masterproef focust zich op de werking van drie belangrijke variabelen namelijk (1) de bron 

van de informatie (expert versus consument), (2) de balans van de reviews (positieve versus negatieve 

balans) en (3) de inhoud van reviews (coherente versus incoherente inhoud). Vooral het effect van de 

bron van de informatie op de valentie en inhoud van reviews verdient de aandacht.  

 

3.1. Expert versus consument  

De bron van de informatie heeft reeds bewezen heel belangrijk te zijn bij het beoordelen van online 

reviews en wordt vandaar centraal onderzocht in deze masterproef. Niet alle informatie die te vinden is 

in  reviews blijkt immers even objectief te zijn (Flanagin & Metzger, 2013). 

 

In het verleden werd er vooral geloofwaardigheid toegekend aan experten, aangezien informatie 

moeilijk toegankelijk was. Het internet heeft deze situatie echter volledig omgegooid en biedt in 

tegenstelling een omgeving van informatie overvloed aan. Dit leidt tot een grote beschikbaarheid van 

non-expert informatie (peer-to-peer informatie) die de traditionele expert ondermijnt (Flanagin & 

Metzger, 2007). Dit stelt echter belangrijke gevolgen voor het beoordelen van de geloofwaardigheid van 

de informatie. De talrijke en vaak ook anonieme auteurs op het Web maken het dan ook moeilijk voor 

de consument om te achterhalen of deze wel over de nodige expertise beschikken en of deze de 

consument niet misleiden (Fritch & Cromwell, 2001).  

 

3.1.1. Inconsistent onderzoek  

Menig wetenschappelijk onderzoek heeft dan ook reeds onderzocht of de consument eerder online 

reviews van experts dan wel van consumenten zullen volgen (Willemsen, Neijens & Bronner, 2012; 

Vermeulen & Seegers, 2009). Dit heeft echter tot nog toe tot inconsistente resultaten geleid.  

 

Zo beweren vele auteurs dat het oordeel van de consument vaak zal gevolgd worden bij de evaluatie 

van online reviews. Consumenten willen namelijk graag de voorkeuren van hun gelijken weten en 

beschouwen deze opinies als geloofwaardiger dan het oordeel van een expert (Chen & Xie, 2008; 

Senecal & Nantel, 2004; Park, Lee & Han, 2007). Bovendien stellen Huang en Chen (2006) dat het in de 

menselijke aard zit om anderen te imiteren. Onderzoek toont immers aan dat consumenten anderen 

imiteren om  geaccepteerd te worden en om een veilige keuze te maken. Ook kunnen consumenten 

denken dat anderen over meer en betere informatie beschikken (Bonabeau, 2004). De consument 

gelooft dan ook meestal wat de anderen geloven, ook al kan dit  fout zijn.  
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Aan de andere kant beweren enkele auteurs dat informatie van sterk gepercipieerde geloofwaardige 

bronnen met meer waarschijnlijkheid zal worden geaccepteerd. Gepercipieerde brongeloofwaardigheid 

kan opgedeeld worden in twee zaken, namelijk gepercipieerde betrouwbaarheid en gepercipieerde 

expertise (Ohanian, 1990). Gepercipieerde betrouwbaarheid verwijst hier naar de zekerheid die 

consumenten hebben dat de bron hen eerlijke en objectieve informatie zal verschaffen.  

Expertise verwijst vervolgens naar de mate waarin de bron valide en correcte informatie kan brengen 

(Hovland & Weiss, 1951; Pornpitakpan, 2004). Willemsen et al. (2012) toonden in hun studie aan dat 

experten worden gepercipieerd als in het bezit zijnde van meer expertise, maar ook vaak minder 

betrouwbaar worden gepercipieerd. Bij consumenten is het echter net omgekeerd, zij worden als meer 

betrouwbaar gepercipieerd, maar in het bezit zijnde van minder expertise (Wang, 2005; Pornpitkapan, 

2004; Huang & Chen, 2006).  

 

Samengevat betekent dit dat een expert meer gepercipieerde expertise geniet en er hierdoor een 

positievere attitude tegenover een review van een expert ontstaat. De expert geniet echter wel 

tegelijkertijd een lagere geloofwaardigheid, wat een minder positieve attitude tegenover het review 

betekent. Wanneer dit aldus samen voorkomt, is de kans groot dat deze tegengestelde indirecte 

effecten elkaar uitschakelen waardoor er geen significant effect ontstaat vanuit bronidentificatie op de 

attitude tegenover het online review (Willemsen et al., 2012). MacKinnon, Krull & Lockwood (2000) 

verklaren dit fenomeen als het onderdrukkingseffect. Dit zou aldus een mogelijke verklaring kunnen zijn 

voor de inconsistente resultaten over bronidentificatie die tot nu toe gevonden worden in de 

wetenschappelijke literatuur. 

 

Vanuit deze theoretische inzichten kan de volgende hypothese opgesteld worden:  

 

 

 

 

3.2. Balans online reviews  

Ten tweede blijkt ook de balans van online reviews van belang bij de effectiviteit van online reviews 

(Sparks & Browning, 2011). Zo is het mogelijke om een positieve, neutrale en negatieve balans van 

reviews te hebben. Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat een positieve balans van reviews een positief 

effect zal hebben op de attitude van de consument en een negatieve balans een negatief effect zal 

hebben op de attitude van de consument (Vermeulen & Seegers, 2009).  

H1: Een review set waarbij de bron van het conflicterend review een expert is resulteert in a) een 
gelijke positieve review impressie, b) een gelijke positieve attitude en c) een gelijke aankoopintentie  
als wanneer de bron van het conflicterend review een consument is.  
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Zo stellen Doh en Hwang (2009) dat consumenten eerder online reviews zullen volgens wanneer deze 

dezelfde valentie bevatten. Zo ontstaat er een consensus over een bepaald product en zullen deze 

online reviews eerder de consument kunnen overtuigen dan wanneer er veel onenigheid is tussen 

reviews. Een hogere consensus tussen online reviews gaat aldus gepaard met een grotere 

overtuigingskracht (Weiner, 2000).  

Mensen zullen dus hoogst waarschijnlijk de mening van de meerderheid volgen. Dit is dan ook reeds in 

vele studies verklaard als imitatiegedrag, volggedrag van de meerderheid of een mogelijks 

conformiteitseffect, wat de neiging van consumenten om de groepsnorm te volgen inhoudt (Huang & 

Chen, 2006; Burnkrant & Cousineau, 1975). Zo verklaren enkele auteurs dat consumenten mogelijks de 

meerderheid volgen omdat veel consumenten samen over meer kennis beschikken dan enkele experts. 

Bovendien is het in de context van online reviews ook vaak geen makkelijke opdracht om echte experts 

te identificeren (Senecal & Nantel, 2004; Huang & Chen, 2006).  

 

Dit heeft als gevolg dat er enige onduidelijkheid is over welk effect er teweeggebracht zal worden op het 

oordeel van de consument wanneer een consument een conflicterend positief/negatief review schrijft 

dat in de minderheid is, dan wel wanneer een expert een conflicterend positief/negatief review schrijft 

dat in de minderheid is. Voortbouwend op de inzichten van Willemsen et al. (2012) kunnen evenwel de 

volgende hypothesen geformuleerd worden:  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2: Een positieve balans van reviews resulteert in a) een positievere review impressie, b) een 
positievere attitude tegenover het review en c) een grotere aankoopintentie dan een negatieve 
balans van reviews. 
 

H3: Een positieve set van reviews waarbij de bron van het conflicterend negatieve review een expert 
is resulteert in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het review en c) een 
aankoopintentie die even positief is als wanneer de bron van het conflicterend negatief review een 
consument is.  
 

H4: Een negatieve set van reviews waarbij de bron van het positief conflicterend review een expert 
is resulteert in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het review en c) een 
aankoopintentie die even negatief is als wanneer de bron van het conflicterend positief review een 
consument is.  
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3.3. Inhoud online reviews 

Tot slot blijkt ook de inhoud van online reviews een belangrijke impact te hebben op het oordeel van de 

consument (Sen & Lerman, 2007; Chevalier & Mayzlin, 2006; Yalch & Elmore Yalch, 1984; Artz & Tybout, 

1999). De meeste studies focussen zich vooral op de rol van de kwaliteit van de argumenten, op de 

lengte van een review of op de rol van kwantitatieve informatie. Weinig studies bespreken echter de rol 

van de productattributen die worden besproken. Zo is het onduidelijk of het een verschil uitmaakt als 

verschillende bronnen het over een ander productattribuut hebben in een review set. Er is aldus weinig 

onderzoek naar de effecten van coherente of incoherente reviews op de review impressie, attitude en 

aankoopintentie van de consument.  

Coherente reviews worden in deze masterproef opgevat als een review set die eenzelfde 

productattribuut bespreekt en incoherente reviews zijn een review set waarbij één review een 

incoherent attribuut behandelt.   

 

Zoals daarnet besproken volgen consumenten echter vaak de meerderheid bij het lezen van online 

reviews en heeft consensus in reviews een grotere overtuigingskracht (Doh & Hwang, 2009; Weiner, 

2000). Voortbouwend op deze redenering kan er aldus verwacht worden dat de consument eerder 

coherente reviews zal volgens aangezien dit een grotere consensus inhoudt. Doordat coherente reviews 

hetzelfde attribuut als belangrijk naar voor schuiven, wordt dit dan vanzelf ook als belangrijk 

gepercipieerd door de consument (Bonabeau, 2004). Een incoherent review dat over een ander 

productattribuut handelt, kan dan mogelijks als irrelevant bevonden worden.  

 

Dit effect van inhoud van online reviews werd reeds één keer onderzocht. Er werd onderzoek verricht 

naar de effecten van een coherente review set over een hoofdzaak  en een incoherente review set over 

een bijzaak (Purnawirawan, 2014). In de studie werd achterhaald dat bij een negatieve balans de review 

impressie significant negatiever is wanneer het conflicterend positief review over een incoherent 

attribuut handelt dan wanneer het over een coherent attribuut handelt. Ook bij een positieve balans 

van reviews was de RI positiever wanneer het conflicterend negatief review over een incoherent 

attribuut handelt dan wanneer het over een coherent attribuut handelt. Voor de aankoopintentie 

werden echter geen significante resultaten gevonden. Volgens de auteur is dit mogelijks het gevolg van 

het sterke effect van valentie dat het effect van inhoud van de reviews kan overschaduwen. Het 

resultaat voor RI beaamt evenwel de voorkeur voor consensus door de consument. Het zou echter 

interessant zijn om na te gaan of deze voorkeur voor het volgen van de consensus nog altijd zal gelden 

als de coherente reviews om een bijzaak gaan (de service) en de incoherente reviews om een hoofdzaak 

(het eten).  
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Aangezien het volgen van de meerderheid en de consensus veelal voorkomt bij de evaluatie van online 

reviews wordt ook hier nog steeds een voorkeur verwacht  voor een coherente review set ook al gaat 

deze over een bijzaak.  

 

Verder wordt er bij een coherente set van reviews een gelijke positieve RI, ATT en PI verwacht wanneer 

de expert als bron van een conflicterend review fungeert als wanneer de consument als bron van het 

conflicterend review fungeert. Dit omdat een coherente set van reviews volgens Doh & Hwang (2009) 

een positievere impact zullen hebben op het oordeel van de consument dan een incoherente set van 

reviews  en omdat zoals bij Willemsen et al. (2012) geen effect vanuit de bron op het oordeel van de 

consument wordt verwacht. Bij een incoherente review set wordt dan ook een gelijkaardige maar 

negatieve RI, ATT en PI verwacht aangezien een incoherente set als negatiever wordt beschouwd dan 

een coherente set van reviews. Tot slot wordt er bij een interactie tussen deze drie variabelen ook geen 

significant verschil verwacht wanneer de bron van het  conflicterend review een expert is versus een 

consument. Dit zowel bij een negatieve en positieve incoherente balans als bij een negatieve en 

positieve incoherente balans.  

 

De volgende hypotheses kunnen aldus tot slot opgesteld worden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

H5: Een coherente set van reviews resulteert in a) een positievere review impressie, b) een 
positievere attitude tegenover het review en c) een grotere aankoopintentie dan een incoherente 
set van reviews.  
 

H6: Een coherente set van reviews waarbij de bron van het conflicterend  review een expert is 
resulteert in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het review en c) een 
aankoopintentie die even positief is als wanneer de bron van het conflicterend review een 
consument is.  
 

H7: Een incoherente set van reviews waarbij de bron van het conflicterend  review een expert is 
resulteert in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het review en c) een 
aankoopintentie die even negatief is als wanneer de bron van het conflicterend review een 
consument is.  
 

H8: Bij een negatieve en coherente balans van reviews waarbij de bron van het conflicterend positief 
review een expert is resulteert dit in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het review 
en c) een aankoopintentie die even negatief is als wanneer de bron van het conflicterend positief 
review een consument is. 

 

 

 H9: Bij een positieve en coherente balans van reviews waarbij de bron van het conflicterend negatief 
review een expert is resulteert dit in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het review 
en c) een aankoopintentie die even positief is als wanneer de bron van het conflicterend negatief 
review een consument is. 
 

 

 

 

 



 

15 

 

 

H10: Bij een negatieve en incoherente balans van reviews waarbij de bron van het conflicterend 

positief review een expert is resulteert dit in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het 

review en c) een aankoopintentie die even negatief is als wanneer de bron van het conflicterend 

positief review een consument is.  

 

 

 

 

H11: Bij een positieve en incoherente balans van reviews waarbij de bron van het conflicterend 

negatief review een expert is resulteert dit in a) een review impressie, b) een attitude tegenover het 

review en c) een aankoopintentie die even positief is als wanneer de bron van het conflicterend 

negatief review een consument is. 
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DEEL 2: Empirisch onderzoek  

Hoofdstuk 4: Onderzoeksmethode   

4.1. Centrale Onderzoeksvraag  

Bij wijze van inleiding wordt vooreerst kort de centrale onderzoeksvraag van het empirisch onderzoek 

besproken. Dit onderzoek poogt in eerste instantie een inzicht te verwerven in hoe consumenten 

reageren op conflicterende reviews en welke oorzaken hierachter schuilen. Met name hoe de 

consument reageert op een conflicterend coherent/incoherent of positief/negatief review door een 

expert of een consument.  Om de geformuleerde hypothesen uit de literatuurstudie te onderzoeken 

werden er acht condities ontwikkeld die verder in deze masterproef bij het design van het experiment 

besproken worden. Vervolgens wordt dan nagegaan wat de invloed van deze acht verschillende 

condities  is op drie afhankelijke variabelen namelijk op (1) de review impressie, (2) de attitude en (3) de 

aankoopbeslissing. Deze afhankelijke variabelen hebben dan ook bewezen heel bruikbaar te zijn bij het 

voorspellen van consumentengedrag (Mitchell & Olson 1981; Spears & Singh, 2004).  

 

Het empirisch onderzoek bouwt deels verder op inzichten uit een onderzoek van Purnawirawan (2014).  

In dit onderzoek wordt echter wel verwacht dat de consument als bron van een conflicterend review 

verkozen wordt boven de expert als bron van een conflicterend review aangezien deze mogelijks een 

persuasief motief heeft. Wanneer een expert dan een conflicterende mening uit tegenover een 

meerderheid die een andere mening heeft wordt de mening van de expert vaker genegeerd dan 

wanneer een consument een conflicterende mening uit tegenover een meerderheid. In deze 

masterproef wordt echter de theorie van Willemsen et al. (2012) over de uitschakeling van de 

tegengestelde effecten in brongeloofwaardigheid en bronexpertise tussen de consument en expert 

gevolgd waardoor een gelijke RI, ATT en PI wordt verwacht bij een conflicterend review door een expert 

of een consument.  Verder wordt in het onderzoek van Purnawirawan (2014) een significant positiever 

effect verwacht vanuit een positieve balans van reviews op RI en PI dan een negatieve balans van 

reviews. Dit is wel in lijn met de hypothesen van deze masterproef en met de redenering over het 

volgen van de meerderheid en de consensus in reviews (Doh & Hwang, 2009). Tot slot blijkt uit het 

vorige onderzoek dat een coherente review set in een significant positievere RI en PI resulteert dan een 

incoherente review set. In deze masterproef werd onderzocht  of er gelijkaardige resultaten bekomen 

kunnen worden wanneer een coherent review over een bijzaak handelt (service in een restaurant) en 

een incoherent review over een hoofdzaak handelt (eten in een restaurant). Aangezien het volgen van 

de meerderheid en de consensus in reviews prevalent is wordt een voorkeur voor een coherente review 

set verwacht. Vooraleer de pretest en het experiment echter besproken worden wordt eerst nog een 

verantwoording gegeven voor de gekozen onderzoeksmethode.  
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4.2. Verantwoording onderzoeksmethode  

Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een experimenteel design. Er wordt een 

online vragenlijst opgesteld waarbij de respondenten aan verschillende condities worden toegewezen. 

Er wordt voor een online survey gekozen omdat zo een snelle en grote bereikbaarheid van verschillende 

populaties mogelijk is. Het vereist bovendien veel minder manuele data invoer wat de kans op 

menselijke fouten aanzienlijk verkleint (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002; Evans & Mathur, 2005). 

Ook worden er voornamelijk gesloten vragen gesteld omdat deze duidelijker zijn en dus minder 

onderhevig zijn aan interpretatiefouten.  

Er zijn echter ook enkele nadelen aan deze onderzoeksmethode. Zo is het mogelijk dat de respondenten 

willekeurig antwoorden en zo de betrouwbaarheid van het onderzoek in het gevaar brengen. Ook kan er 

minder doorgevraagd worden bij een online survey naar onderliggende motieven. Bovendien is het ook 

mogelijk dat respondenten niet goed weten hoe ze op een bepaalde vraag moeten antwoorden. 

Daarom dienen de instructies in een online survey heel klaar en duidelijk geformuleerd te worden. 

Evans & Mathur (2005) merken tot slot ook op dat bij een online survey de privacy van de respondenten 

in het gedrang kan komen. In dit onderzoek wordt dan ook zo goed mogelijk rekening gehouden met 

deze tekortkomingen om zo een betrouwbaar en accuraat onderzoek te bekomen.  
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Hoofdstuk 5: Pretest  

5.1. Doelstelling   
 

In deze masterproef werd er eerst een vooronderzoek uitgevoerd met als doelstelling vijf vergelijkbare 

online reviews te verzamelen. Deze reviews dienden als even belangrijk/onbelangrijk en 

negatief/positief bevonden te worden door de respondenten om nadien gebruikt te kunnen worden in 

het hoofdexperiment.  

 

5.2. Procedure 

Er werden dertien positieve reviews en dertien gelijke tegengestelde negatieve reviews gecreëerd, 

gebaseerd op echte online reviews. Zo heeft iedere positieve review een gelijkaardige negatieve 

tegenhanger. Negen van deze reviews handelden over de service in een restaurant (bijzaak) en vier 

online reviews over het eten (hoofdzaak). Zo werden de online reviews die het eten vermelden hier als 

incoherente reviews gepercipieerd. Zo werd een 2 (inhoud van het conflicterende review: coherent 

(bijzaak: de service) versus incoherent (hoofdzaak: het eten en bijzaak: de bediening)) x 2 (review set 

balans: positief versus negatief) between-subjects design opgezet.  

Hierbij werden twee versies van de pretest gecreëerd die elk dertien reviews bevatten, maar met 

telkens een ofwel positief ofwel negatieve vorm van eenzelfde review. De resultaten van deze twee 

versies werden daarna samengevoegd voor de analyse van de pretest.  

 

Aan de respondenten werd eerst vermeld dat de vragenlijst kadert in een masterproef aan de 

Universiteit Gent en peilt naar het beoordelen van online reviews. Bovendien werd de anonimiteit 

gewaarborgd en erop aangedrongen dat de respondenten de reviews aandachtig zouden lezen. In dit 

vooronderzoek werd gebruik gemaakt van een scenario omdat onderzoek heeft aangetoond dat deze 

aanpak de artificiële setting van experimenten kan reduceren (Cushing & Douglas-Tate, 1985).  

In dit scenario dienden de respondenten te veronderstellen dat ze afgesproken hadden met vrienden 

om samen naar een restaurant te gaan. De respondent zou verantwoordelijk zijn om het restaurant te 

kiezen en het zou een restaurant zijn waar nog niemand van de groep was geweest. De respondent 

zoekt op een website naar online reviews en krijgt dan dertien online beoordelingen te lezen van 

verschillende auteurs die wel al naar dat restaurant zijn geweest. Onder ieder review diende de 

respondent vervolgens aan te geven hoe onbelangrijk/belangrijk en negatief/positief hij een review 

vond op een zeven punten semantische differentiaal schaal.  
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Na het lezen van deze dertien reviews werd ook gepeild naar de mate dat de respondent het eten in een 

restaurant een hoofdzaak vond en de service in een restaurant een bijzaak. Tot slot werd ook naar 

enkele demografische gegevens gepeild waaronder geslacht en leeftijd.  

 

5.3. Populatie en gegevensverzameling 
 
Deze twee vooronderzoeken werden vervolgens verspreid aan de hand van sociale media. Het 

vooronderzoek was gedurende één week online en werd uitgevoerd door 36 respondenten met een 

gemiddelde leeftijd van 22.89 (SD = 2.66) waarvan 41.7% mannelijke respondenten. De respondenten 

werden er bovendien op gewezen dat zij daarna niet meer konden deelnemen aan het hoofdexperiment 

om vertekeningen van de resultaten tegen te gaan.  

 

5.4. Resultaten  

Aan de hand van een repeated measures ANOVA analyse konden vijf online reviews worden 

geselecteerd die als even belangrijk/onbelangrijk en negatief/positief bevonden werden. Deze reviews 

bestaan uit vier reviews over de service in een restaurant en één incoherent review over het eten in een 

restaurant die als even belangrijk gepercipieerd werden (p = 0.874) en als even sterk  gepercipieerd (p = 

0.549) door de respondenten. Onderstaande tabel illustreert dat de gemiddeldes van deze vijf reviews 

dicht bij elkaar liggen.  

 

  Balans                                       Belang  

           Gemiddelde Standaardafwijking                    Gemiddelde  Standaardafwijking 
R1               5.81 1.62                             4.92  1.38 
R2               5.89 1.19                             5.00  1.31 
R3               6.08 1.11                             4.92  1.44 
R4               5.69 1.49                             4.67  1.24 
R5               5.81 1.26                             4.94  1.37 
Tabel 1: Anova analyse pretest 

 

Bovendien wees de independent samples t-test voor deze reviews uit dat de positieve geformuleerde 

reviews niet significant meer positief zijn dan de negatieve reviews negatief zijn (p > 0.151).  

 

Dit impliceert aldus dat de positieve en negatieve reviews even sterk zijn in termen van valentie. Er kan 

dus geconcludeerd worden dat aangezien deze vijf reviews even sterk geformuleerd zijn en als even 

belangrijk gepercipieerd worden, de resultaten uit het hoofdexperiment het gevolg zullen zijn van de 

uitgevoerde manipulaties in bron, inhoud en balans van de reviews. Ter illustratie worden de vijf 

geselecteerde reviews uit de pretest hieronder weergegeven.  
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Review 

 
Positief 

 
Negatief 

 
 

Review 1 : 
service 

 
Dit restaurant is heel knus en gezellig. 
Je wordt hier op uw wenken bediend. 
Ik kom hier zeker nog eens terug. 
 

 
Dit restaurant is heel druk en 
ongezellig. Je wordt hier nauwelijks 
bediend. Ik kom hier zeker niet meer 
terug.   

 
 

Review 2 : 
service 

 
Ik had grote verwachtingen van dit 
restaurant en deze zijn zeker ingelost. 
Je voelt je er erg gemakkelijk dankzij  
het vriendelijk personeel. Ik heb hier 
dan ook een hele leuke avond gehad.  
 

 
Ik had grote verwachtingen van dit 
restaurant maar deze zijn helemaal 
niet ingelost. Je voelt je er erg 
ongemakkelijk door het onvriendelijk 
personeel. Ik heb hier dan ook een 
minder leuke avond gehad. 

 
 

Review 3 : 
service 

 
We zijn hier onlangs geweest. Het is 
een mooi restaurant als je het mij 
vraagt. Toffe sfeer, vlotte bediening en 
aangename uitbaters.  
 

 
We zijn hier onlangs geweest. Het is 
geen mooi restaurant als je het mij 
vraagt. Geen toffe sfeer, trage 
bediening en onaangename uitbaters.  
 

 
 

Review 4 : 
service 

Ik had al langs eens naar dit restaurant 
willen komen en dit is mij 
gisterenavond eindelijk gelukt. Ik ben 
hier heel vriendelijk ontvangen 
geweest en snel bediend geweest. 
Bovendien is het restaurant heel  
modern ingericht. 
 

Ik had al langs eens naar dit restaurant 
willen komen en dit is mij 
gisterenavond eindelijk gelukt. Ik ben 
hier echter onvriendelijk ontvangen 
geweest en ook traag bediend. 
Bovendien is het restaurant heel 
ouderwets ingericht. 
 

 
 

Review 5 : eten 

Hier voor het eerst gegeten vorige 
week. Er is een erg uitgebreid menu en 
brede wijnkeuze. Heel lekker gegeten 
en mooie presentatie van de 
gerechten 

Hier voor het eerst gegeten vorige 
week. Er is een heel beperkt menu en 
weinig wijnkeuze. Slecht gegeten en 
geen mooie presentatie van de 
gerechten. 

 
Tabel 2: De vijf geselecteerde reviews uit de pretest 
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Hoofdstuk 6: Experimenteel onderzoek 

6.1. Doelstelling 

Het hoofdexperiment heeft als doelstelling na te gaan wat de invloed zal zijn van de bron van de 

informatie (expert versus consument), de inhoud van de informatie (coherent versus incoherent) en de 

balans van de informatie (positief versus negatief) op de review impressie, de attitude tegenover het 

restaurant en de intentie om naar dat restaurant te gaan. Er wordt hierbij een klemtoon gelegd op de 

invloed van de rol van de bron bij een conflicterend review in balans en inhoud. 

 

6.2. Procedure 

Het hoofdexperiment is een 2 (inhoud van het conflicterende review: coherent (bijzaak: enkel de 

service) versus incoherent (hoofdzaak: het eten en bijzaak: de bediening)) x 2 (review set balans: positief 

versus negatief) x 2 (bron van het conflicterend review: expert versus consument) multi factor between-

subjects design. Zo ontstaan er acht condities waarover de respondenten at random onderverdeeld 

worden.  

 

Balans: Negatief    Positief 

   1 V C/E F/N  V C/E F/N 

Bron van het 
conflicterend review:  

CONSUMENT 

coherent 

R1 - C N  + C N 

R2 - E N  + E N 

R3 + C N  - C N 

R4 - C N  + C N 

         

incoherent 

R1 - C N  + C N 

R2 - E N  + E N 

R3 + C F  - C F 

R3 - C N  + C N 

          

Bron van het 
conflicterend review:  

EXPERT 

coherent 

R1 - C N  + C N 

R2 - C N  + C N 

R3 + E N  - E N 

R4 - C N  + C N 

         

incoherent 

R1 - C N  + C N 

R2 - C N  + C N 

R3 + E F  - E F 

R4 - C N  + C N 

V = valentie (-/+), C/E = consument/expert, F/N = food (incoherent), non-food (service = coherent)  
Tabel 3: Design hoofdexperiment 

 

De respondenten kregen in de vragenlijst een zelfde introductietekst en scenario te lezen als gebruikt bij 

het vooronderzoek. Het enige verschil was echter dat er nu slechts vier online beoordelingen zijn die de 

respondent dient te lezen met ofwel een consument als bron van het conflicterend review ofwel de 

expert als bron van het conflicterend review.  
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De respondenten dienden vragen te beantwoorden over hun vertrouwdheid met online reviews. Alsook 

vragen over hun RI, ATT en PI tegenover het restaurant op een zeven punten semantische differentiaal 

schaal. Tot slot werden enkele demografische vragen gesteld waaronder geslacht en leeftijd zodat deze 

variabelen in kaart konden worden gebracht. De meetschalen en betrouwbaarheid van de drie 

afhankelijke variabelen wordt hieronder kort toegelicht. 

 

6.2.1. Meetinstrumenten 

Ten eerste werd de review impression (RI) (‘Ik denk dat de meeste mensen; ontevreden/tevreden zijn 

over deze brasserie, deze brasserie slecht/goed vinden, een negatief/positief oordeel hebben over deze 

brasserie, deze brasserie zullen afraden/aanraden bij vrienden of familie’) bevraagd aan de hand van een 

zeven punten schaal bestaande uit vier items (α = 0.983) geraadpleegd uit een onderzoek van 

Goldsmith, Lafferty & Newell (2000).  

 

Vervolgens werd de attitude (ATT) (‘mijn houding tegenover de brasserie is negatief/positief, Ik vind deze 

brasserie slecht/goed, deze brasserie is niet/wel de moeite waard’) tegenover de brasserie gemeten aan 

de hand van een zeven punten schaal bestaande uit drie items (α = 0.927) geraadpleegd uit een 

onderzoek van MacKenzie and Lutz (1989). 

 

Tot slot werd ook de aankoopintentie (PI) (‘het is erg onwaarschijnlijk/waarschijnlijk dat ik naar deze 

brasserie zal gaan, ik zal deze brasserie zeker niet/wel kiezen, de kans is klein/groot dat ik voor deze 

brasserie zal kiezen’) gemeten aan de hand van een zeven punten schaal bestaande uit drie items (α = 

0.972) geraadpleegd uit een onderzoek van Netemeyer et al. (2005). Er kan dus geconcludeerd worden 

dat de drie afhankelijke variabelen betrouwbaar werden gemeten.  

 

6.3. Populatie en gegevensverzameling 

Dit experiment werd door 280 respondenten ingevuld waarvan 37 respondenten de vragenlijst niet 

volledig of correct ingevuld hadden. Deze respondenten werden uit de steekproef verwijderd. In totaal 

bestond de steekproef dus uit 243 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 33.46  (SD = 14.53) 

waarvan 38.4% mannelijke respondenten. Per conditie werd naar een minimum van 30 respondenten 

gestreefd wat behaald werd behalve voor conditie 7 (n = 28) en conditie 8 (n = 28). Dit is mogelijks een 

gevolg door het verwijderen van 37 respondenten uit de steekproef.  
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De vragenlijst werd aan de hand van sociale media en e-mails verspreid en stond gedurende drie weken 

online. Net als bij de pretest werd ook hier de volledige anonimiteit van de respondenten gewaarborgd 

om zo vertekeningen in antwoorden te voorkomen. Het gebruik van enkel een online vragenlijst kan hier 

gerechtvaardigd worden aangezien het experiment poogt een verklaring te geven waarom mensen een 

bepaalde online review set een voorkeur geven bij een conflicterend review. Om een relevant resultaat 

te bekomen moeten de respondenten aldus online actief zijn.  

 

6.4. Resultaten  

Vooreerst werd een 2 (balans) x 2 (bron conflicterend review) x 2 (inhoud conflicterend review) ANOVA 

analyse uitgevoerd om H1a, b en c te testen. Deze analyse wees geen significante hoofdeffecten uit 

vanuit de bron van het conflicterend review op review impressie (RI) ((F(1, 242)= 2.35, p = 0.127) , op de 

attitude tegenover het restaurant (ATT) ((F(1, 242)= 0.12, p = 0.734) en op de aankoopintentie (PI) (F(1, 

242)= 0.60, p = 0.438). Concreet betekent dit dus dat er geen significant verschil is tussen de expert en 

de consument als bron van een conflicterend review op de RI, ATT en de PI wat aldus H1a, b en c 

bevestigt.  

 

Ten tweede wees een 2 (balans) x 2 (bron conflicterend review) x 2 (inhoud conflicterend review) 

ANOVA analyse wel een significant hoofdeffect uit van de balans (F(1, 242)= 580.363, p < 0.001) op RI. 

Concreet betekent dit dat een positieve balans (M = 5.55) resulteert in een significant grotere positieve 

RI dan een negatieve balans (M = 2.42). Bovendien bevestigen Bonferroni gecorrigeerde post hoc testen 

voor RI dat er significante verschillen zijn tussen de vier positieve condities (p < 0.001 ) en de vier 

negatieve condities (p < 0.001).  

  
Negatief 

  
Positief 

Bron van het conflicterend 
review:  

CONSUMENT 

coherent 
C1: 

n = 31 

 C2:  
n = 30 

    

incoherent 
C3:  

n = 31 

 C4: 
n = 31 

     

Bron van het conflicterend 
review:  
EXPERT 

coherent 
C5: 

n = 31 

 C6:  
n = 33 

    

incoherent 
C7: 

n = 28 

 C8: 
n = 28 

Tabel 4: Aantal respondenten per conditie 
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Alsook voor ATT  bleek er een significant hoofdeffect te zijn vanuit de balans (F(1,242) = 394.35 , p < 

0.001). Dit betekent aldus dat een positieve balans (M = 5.16) resulteert is een significant grotere 

positieve attitude dan een negatieve balans (M = 3.04). Bonferroni gecorrigeerde post hoc testen wezen 

ook hier significante verschillen uit voor ATT tussen de vier positieve condities (p < 0.001 ) en de vier 

negatieve condities (p < 0.001).  

Tot slot bleek er ook voor de PI  een significant hoofdeffect te zijn vanuit de balans van de reviews 

(F(1,242) = 383.91, p < 0.001). Net als bij de twee andere afhankelijke variabelen betekent dit dat een 

positieve balans (M = 5.19) resulteert in een significant grotere PI dan bij een negatieve balans (M = 

2.49). Bovendien werd ook voor de aankoopintentie (PI) een Bonferroni gecorrigeerde post hoc test 

uitgevoerd die bewees dat er significante verschillen zijn tussen de vier positieve condities ( p < 0.001) 

en de vier negatieve condities (p < 0.001). Ter conclusie bevestigen deze hoofdeffecten vanuit de balans 

aldus H2a, b en c namelijk dat een positieve balans van reviews resulteert in a) een positievere RI, b) een 

positievere ATT en c) een grotere PI dan een negatieve balans van reviews. 

 

Verder blijkt de interactie tussen de balans en de bron van het conflicterend review niet significant te 

zijn voor RI (p = 0.934) , ATT (p = 0.194) als voor PI (p = 0.478). Wanneer de balans positief is, is de RI 

niet significant positiever wanneer het conflicterende negatief review komt van een expert (M = 5.65) 

dan van een consument (M = 5.46). Ook wanneer de balans negatief is, is de RI niet significant 

negatiever wanneer het conflicterend positief review komt van een expert (M = 2.52) dan van een 

consument (M = 2.31). Dit geldt vervolgens ook voor de ATT  bij zowel een positieve balans (expert (M = 

5.07) versus consument (M = 5.24)) als een negatieve balans (expert (M = 3.09) versus consument (M = 

2.99)). Als voor de PI bij zowel een positieve balans (expert (M = 5.09) versus consument (M = 5.29)) als 

een negatieve balans (expert (M = 2.49) versus consument (M = 2.50)). Hypothesen 3a, b en c en 4a, b 

en c kunnen aldus bevestigd worden.  

 

Vervolgens bleek er geen significant hoofdeffect uit te gaan vanuit de inhoud van het conflicterend 

review op RI (F(1, 242)= 1.81, p = 0.181), ATT (F(1, 242)= 0.51, p = 0.475) als op PI (F(1, 242)= 0.90, p = 

0.344). Dit weerlegt aldus H5a, b en c dat een set van coherente reviews een significant grotere RI, ATT 

als PI zou betekenen dan een incoherente set van reviews.  

 

Voor wat betreft de interactie tussen de bron van het conflicterend review en de inhoud van het 

conflicterend review voor RI is er wel een marginaal significant effect aanwezig (F(1, 242) = 2.93, p = 

0.088).  
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Zo blijkt dat wanneer de inhoud van het review coherent is, de RI positiever is wanneer de bron van het 

conflicterend review een expert is (M = 4.28) dan wanneer de bron van het conflicterend  review een 

consument is (M = 3.86). Als de inhoud van de reviews echter incoherent zijn dan is de RI niet significant 

positiever wanneer het conflicterend incoherent review afkomstig is van een expert (M = 3.88) dan van 

wanneer het conflicterend incoherent review afkomstig is van een consument (M = 3.91). Dit marginaal 

significant effect geldt bovendien alleen voor de RI. Voor ATT (p = 0.812) en PI (p = 0.995) is het 

interactie effect tussen de bron van het conflicterend review en inhoud van het conflicterend review 

niet significant. 

 

Uit de resultaten komt verder naar voor dat zowel voor een coherente als een incoherente inhoud de 

ATT niet significant verschilt wanneer de bron van het conflicterend review een expert is (Mcoh = 4.13, 

Mincoh = 4.03) dan wanneer de bron van conflicterend review een consument is (Mcoh = 4.14, Mincoh 

= 4.09). Vervolgens blijkt ook dat zowel voor een coherente als een incoherente inhoud de PI niet 

significant verschilt wanneer de bron van het conflicterend review een expert is (Mcoh = 3.85, Mincoh = 

3.72) dan wanneer de bron van conflicterend review een consument is (Mcoh = 3.96, Mincoh = 3.83). 

 

Hierdoor kan dus geconcludeerd worden dat H6a deels weerlegd wordt aangezien er een marginaal 

significant effect aanwezig is voor RI voor wat betreft een coherente set reviews. H6b en c als H7a,b en c 

worden wel bevestigd.  

 

Vervolgens blijkt de interactie van balans, bron van het conflicterend review en inhoud van het 

conflicterend review niet significant op RI (F(1, 242) = 1.44 , p = 0.232), op ATT (F(1, 242) = 0.64 , p = 

0.425) alsook op PI (F(1, 242) = 0.28 , p = 0.598).   

Zo blijkt dat bij een coherente en negatieve balans van reviews waarbij de bron van het conflicterend 

positief review een expert (M = 2.78) is dit niet significant verschilt dan wanneer de bron van het 

conflicterend positief review een consument (M = 2.19) is voor RI. Er blijkt ook geen significant verschil 

te zijn voor een positieve coherente balans met een expert (M = 5.78) als bron van het conflicterend 

negatief review versus een consument (M = 5.53) voor RI. Dit blijkt evenals het geval voor de ATT  

tussen de expert (Mneg = 3.17, Mpos = 5.09) en de consument (Mneg = 3.13, Mpos = 5.16)  als voor de 

PI tussen de expert (Mneg = 2.60, Mpos = 5.10) en de consument (Mneg = 2.54, Mpos = 5.38). Dit 

bevestigt aldus H8a,b en c als H9a,b en c. 

 

 

 



 

26 

 

Verder blijken er ook geen significante resultaten gevonden  te worden bij een negatieve en incoherente 

balans tussen de expert als bron van het conflicterend positief review (M = 2.26) en de consument (M = 

2.43) voor RI, ATT (expert: M = 3.01 versus consument: M = 2.85) als PI (expert: M = 2.37 versus 

consument: M = 2.45). Dit bevestigt aldus H10a,b en c. Tot slot blijken er ook geen significante effecten 

te zijn bij een positieve incoherente balans tussen de expert (M = 5.51) als bron van het conflicterend 

negatieve review en de consument (M = 5.39) voor RI, ATT (expert: M = 5.05 versus consument: M = 

5.33) als PI (expert: M = 5.07 versus consument: M = 5.20). Hierdoor wordt tot slot H11a,b en c 

bevestigt.  

 

Onderstaande figuur 1 verduidelijkt het interactie effect tussen de balans, inhoud en bron van het 

conflicterend review waaruit kan worden afgeleid dat er geen significant verschil bestaat tussen een 

expert als bron van het conflicterend review of een consument als bron van het conflicterend review 

voor RI. In deze figuur kan ook worden opgemerkt dat wanneer er sprake is van een coherente set van 

reviews, de expert als bron van het conflicterend review marginaal significant hoger scoort dan de 

consument voor wat betreft RI (p = 0.088).  

 

 

Figuur 1: Interactie effect tussen balans, inhoud en bron conflicterend review op RI 
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Onderstaande figuur 2 illustreert daarnaast dat de balans van de reviews een significant effect heeft op 

de grootte van RI. Zo is er bij een positieve balans van reviews sprake van een significant grotere RI dan 

bij een negatieve balans. Dit geldt verder ook voor ATT en PI waarvan gelijkaardige grafieken 

gegenereerd werden en in bijlage teruggevonden kunnen worden.  

 

 

 

Figuur 2: Interactie effect tussen inhoud, bron en balans conflicterend review op RI 
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Algemeen Besluit 

1. Discussie en conclusie   

Deze masterproef wou nagaan hoe de consument omgaat met conflicterende reviews op drie 

dimensies, namelijk op het niveau van (1) de bron, (2) de balans en (3) de inhoud van reviews  en welk 

effect deze drie variabelen hebben op de review impressie (RI), de attitude (ATT) en de aankoopintentie 

(PI)  van de consument 

 

Uit het in deze masterproef uitgevoerde experiment blijkt dat een review set waarbij de bron van het 

conflicterend review een expert is, zal resulteren in een even positieve review impressie, attitude en 

aankoopintentie als wanneer de bron van het conflicterend review een consument is. Deze conclusie  

beaamd aldus het onderzoek van Willemsen et al. (2012). Het onderzoek van deze auteurs wijst uit dat 

tegengestelde indirecte effecten van een hogere gepercipieerde expertise, maar een lagere 

gepercipieerde geloofwaardigheid bij een expert en een lagere gepercipieerde expertise, maar een 

hogere gepercipieerde geloofwaardigheid bij een consument, elkaar gaan uitschakelen. Het verschil in 

auteur bij een conflicterend review heeft dus geen significante invloed op het oordeel van de 

consument in dit onderzoek. 

 

Uit het experiment blijkt vervolgens dat een positieve balans van reviews resulteert in een significant 

positievere RI, ATT en PI dan een negatieve balans van reviews. Het lijkt er dus sterk op dat de 

consensus en de meerderheid gevolgd wordt in online reviews (Weiner 2000, Doh & Hwang, 2009). 

Verder blijkt anderzijds dat de interactie tussen de balans van de reviews en de bron van het 

conflicterend review voor zowel een positieve en een negatieve balans niet significant is voor de review 

impressie, attitude en aankoopintentie. Wanneer de balans dus positief (of negatief) is, is het oordeel 

van de consument niet significant positiever (negatiever) wanneer de bron van het conflicterend 

negatief (positief) review een expert is, dan wel een consument. Dit bevestigt aldus opnieuw het 

onderdrukkingseffect tussen gepercipieerde geloofwaardigheid en gepercipieerde expertise bij de bron 

(Willemsen et al.; MacKinnon et al., 2000).  

 

Op basis van het uitgevoerde experiment heeft de  inhoud van de reviews dan weer geen significant 

hoofdeffect op de review impressie, attitude en aankoopintentie van de consument. Een coherente set 

van reviews resulteert in het uitgevoerde experiment dus niet in een significant positiever oordeel dan 

een incoherente set van reviews. Dit resultaat spreekt evenwel  de redenering van enkele auteurs tegen 

(Doh & Hwang, 2009; Bonabeau, 2004) over het verkiezen van consensus (coherente reviews) in online 

reviews. 
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in het uitgevoerde experiment de coherente reviews over een 

bijzaak handelen (service), waardoor deze niet als relevanter worden beschouwd dan een set met een 

incoherent review dat wel over een hoofdzaak handelt (eten).  

 

Verder wees het experiment uit dat wanneer bij een coherente set van reviews de bron van het 

conflicterend review een expert is, er een marginaal significant positief verschil is in RI dan wanneer de 

bron van het conflicterend review een consument is. Dit is echter niet voor de attitude en 

aankoopintentie zo. Ook voor een incoherente set van reviews is er geen significant verschil tussen de 

bron van het conflicterend review. Een mogelijke verklaring kan alvast zijn dat wanneer de reviews allen 

over een bijzaak gaan de expertise van een expert een lichte voorkeur krijgt.  

 

Vervolgens blijkt dat bij een negatieve en coherente balans van reviews waarbij de bron van het 

conflicterend positief review een expert is dit in een gelijk negatief  oordeel van de consument 

resulteert  als wanneer de bron van het conflicterend positief review een consument is. Er werd 

bovendien ook geen significant effect gevonden wanneer er sprake is van een positieve coherente 

balans van reviews. Dit beaamd opnieuw de resultaten van Willemsen et al. (2012).  

 

Tot slot wordt bij een negatieve en incoherente balans van reviews waarbij de bron van het 

conflicterend positief review een expert is een gelijke negatieve review impressie, attitude en 

aankoopintentie gevonden als wanneer de bron van het conflicterend positief review een consument is. 

Voor een positieve en incoherente balans werd bovendien ook geen significant verschil gevonden tussen 

de expert als bron van het conflicterend review en de consument. Deze resultaten beamen dus het 

onderdrukkingseffect van de bronidentificatie op het oordeel van de consument bij een incoherente 

inhoud van reviews en een conflicterende balans.  

Mogelijks kan de studie van Yalch & Elmore Yalch (1984) en Artz & Tybout (1999)  nog een extra 

verklaring geven voor waarom er geen interactie effect is tussen de inhoud van de reviews (coherent en 

incoherent) en de bron van het conflicterend review. In de reviews van het uitgevoerde experiment gaat 

het namelijk om kwalitatieve informatie en is de motivatie van de consument om die informatie te 

verwerken nog groot. In deze situatie wordt de informatie dan via de centrale route verwerkt en laat 

men zich niet leiden door de broninformatie. Hun onderzoek wijst verder uit dat wanneer reviews uit 

kwantitatieve informatie bestaan de motivatie om het review grondig te verwerken lager is waardoor 

het oordeel sneller op broninformatie (perifeer) gebaseerd wordt.  

 



 

30 

 

Ter conclusie lijken  deze resultaten aldus het onderzoek van Willemsen et al. (2012) te beamen voor 

wat betreft het effect van bronidentificatie voor de review impressie, attitude en aankoopintentie. Doch 

werden ook enkele verrassende resultaten gevonden. Zo had een coherente set van reviews geen 

significant positiever effect op het oordeel van de consument dan een incoherente set van reviews. Dit 

resultaat wordt mogelijks verklaard doordat de coherente reviews hier om een bijzaak gingen en de 

incoherente reviews om een hoofdzaak en er daardoor geen voorkeur meer was voor een consensus 

omtrent een bijzaak. Dit spreekt aldus de redenering van Bonabeau (2004) over het volgen van de 

meerderheid en de consensus in reviews tegen. Doch blijkt het volgen van de meerderheid en 

consensus in reviews wel van belang bij de balans van de reviews.  

 

2. Management implicaties 

Dit onderzoek levert een aantal bevindingen op die, al dan niet in combinatie met ander onderzoek, 

door bedrijven aangewend kunnen worden om de consument doeltreffend te beïnvloeden aan de hand 

van online reviews.  

Vooreerst blijkt er geen significant hoofdeffect uit te gaan van de bron van de informatie. Dit impliceert 

aldus dat de expert geen grotere overtuigingskracht heeft als auteur van een conflicterend online review 

dan een consument. Dit bekrachtigt het onderzoek van Willemsen et al. (2012) en kan aldus de 

inconsistentie van vele onderzoeken verklaren. Toch dient opgemerkt te worden dat indien de 

consument gepercipieerd wordt als in het bezit zijnde van zowel geloofwaardigheid als expertise, hij 

mogelijks wel een grotere overtuigingskracht kan hebben dan een expert met een hoge expertise maar 

lage geloofwaardigheid. Dit is mogelijk wanneer er bijvoorbeeld met ratings wordt gewerkt op een 

website waardoor de consument aangeprezen wordt door andere consumenten als in het bezit zijnde 

van expertise. Dit kan echter ook zo zijn voor de expert. Het bedrijf in kwestie dient er zich dus bewust 

van te zijn hoe de auteur van een review gepercipieerd wordt door andere consumenten. Het mag met 

andere woorden niet vanzelfsprekend zijn voor een bedrijf om experten te bemoedigen of te belonen 

om positieve reviews over hun producten te schrijven. Zo verklaart de attributietheorie dat wanneer 

consumenten het gevoel krijgen dat interne motivaties (vb. geld)  aan de basis liggen bij het schrijven 

van een review, zij deze auteur zullen wantrouwen (Dou et al., 2012; Sen & Lerman, 2007). Bedrijven 

worden dus afgeraden om experten te belonen om positieve reviews over hen te schrijven.  

Vervolgens toont dit onderzoek aan dat er een significant hoofdeffect uitgaat van de balans set van 

reviews  Dit kan een aanmoediging zijn voor bedrijven om zoveel mogelijk positieve online reviews te 

verkrijgen van consumenten.  
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Zo heeft een positieve review set balans een significant positief effect op de RI, ATT en PI dan een 

negatieve set balans. De consument heeft en koopt dus graag producten die de meerderheid goedkeurt. 

Bedrijven dienen zich aldus bewust te zijn van hun online reputatie en dienen te zorgen dat de review 

set balans over hun bedrijf positief is. Dit kunnen ze verkrijgen door ten alle tijde een goede kwaliteit en 

service aan te bieden. Bovendien kunnen bedrijven ook reageren op negatieve reviews zodanig dat een 

genuanceerder beeld kan gegeven worden aan de consument. 

Tot slot blijkt er geen significant effect uit te gaan van de inhoud (coherent of incoherent) van online 

reviews . Mogelijks aangezien de meerderheid over iets schreef dat als een bijzaak gepercipieerd wordt.  

Wanneer de coherente reviews wel over een hoofdzaak handelen en de incoherente reviews over een 

bijzaak, blijkt echter wel een significante voorkeur voor de coherente reviews (Purnawiran, 2014). Dit 

kan aldus betekenen dat een bedrijf vooral kwaliteit moet bieden in zijn hoofdactiviteit zodanig dat deze 

door de consument als relevant beschouwd wordt en hierover vooral positieve eWOM verspreid wordt. 

 

3. Limitaties en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Een eerste belangrijke beperking in dit onderzoek was het gebruik van slechts vier reviews per conditie. 

In realiteit lezen consumenten veel meer dan vier reviews over een product en kan het zijn dat deze 

hierdoor geen juiste inschatting meer kunnen maken of de review set balans positief of negatief is. 

Daarnaast werd in dit experiment telkens maar gebruik gemaakt van één negatief review in de 

negatieve balans en één incoherent review bij een incoherente inhoud. Door het verhogen van deze 

reviews is het mogelijk dat er andere resultaten bekomen worden. Zo stellen Ahluwalia & Gurhan-Canli 

(2000) dat enkel wanneer de hoeveelheid positieve reviews groot genoeg zijn om de negatieve attitudes 

door negatieve reviews te overkomen, de positieve reviews een positief effect zullen hebben op de PI. 

Verder onderzoek dient de verhouding van deze reviews dus te variëren zodat effecten hiervan 

gecontroleerd kunnen worden.  

 

Bovendien werd dit onderzoek uitgevoerd in België en dus in een westers land met een kleine 

machtsafstand. Het zou echter interessant zijn om te onderzoeken of dezelfde resultaten bekomen 

worden in een andere cultuur. Zo is het mogelijk dat in een andere cultuur waar de machtsafstand 

groter is, de expert een grotere autoriteit geniet en dus verkozen wordt als auteur bij conflicterende  

online reviews versus de consument.   
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Daarnaast werd geen rekening gehouden met de impact van gepercipieerde gelijkenis tussen de bron en 

de ontvanger, terwijl dit wel een belangrijke determinant van geloofwaardigheid blijkt te zijn (Wathen & 

Burkell, 2002; Hogg, 2000). Zo blijkt dat wanneer de consument een review leest van een auteur 

waarmee hij zich kan identificeren dit een positieve invloed heeft op de geloofwaardigheid ervan. Er 

dient dus verder onderzoek uitgevoerd te worden naar de impact hiervan.  

 

Een volgende beperking in dit onderzoek is dat er maar één producttype besproken wordt namelijk de 

restaurantcontext.  Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het producttype (hedonisch of utilitair) het 

effect van valentie kan modereren. Enkele auteurs stellen dat wanneer een consument negatieve 

reviews leest over een hedonisch product, hij deze reviews minder zal laten doorwegen in zijn beslissing 

en deze negatieve opinies zal toeschrijven aan interne motivaties van de auteur. In het geval van 

negatieve reviews over een utilitair product worden deze echter toegeschreven aan externe factoren 

van de auteur en wegen deze negatieve reviews in het algemeen meer door in de consument zijn 

beslissing (Wertenbroch & Dhar, 2000; Sen & Lerman, 2007). 

 

Vervolgens werd in dit onderzoek geen verschil gemaakt tussen een zelf verklaarde en een rated expert.  

Zelf verklaarde experts beweren veel te weten over een bepaald product dankzij hun beroep en ervaring 

(Mackiewicz, 2010). Terwijl rated experts punten hebben verworven van andere consumenten omdat 

deze hen geholpen hebben en door hen worden aanzien als een expert. De rated experts kunnen dus 

dan als even geloofwaardig worden beschouwd als een consument waardoor het onderdrukkingseffect 

niet meer optreedt en aldus een expert als auteur verkozen wordt (Willemsen et al., 2012). Verder 

onderzoekt dient dus de effecten van dit onderscheid na te gaan.  

 

Tot slot dient ook een verdere verklaring gevonden te worden voor de effecten van conflicterende 

inhoud (coherent en incoherent) op de consument. Er dient namelijk nog meer wetenschappelijk bewijs 

gevonden te worden dat coherente reviews die over een hoofdzaak gaan een voorkeur krijgen van de 

consument in vergelijking met incoherente reviews die om een bijzaak gaan. Ook dient een verklaring 

gevonden te worden waarom de consument geen significante voorkeur meer heeft wanneer coherente 

reviews om een bijzaak gaan en incoherente reviews om een hoofdzaak.  
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Bijlagen  
 
A. Vragenlijsten 
 
1. Vragenlijst pretest 

 
Beste,   
 
In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Gent, doe ik een onderzoek naar het beoordelen 
van online reviews. Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst die slechts 10 minuutjes tijd in 
beslag zal nemen.   Ik wens dat u de vragen heel aandachtig leest en zo goed mogelijk invult. Er zijn geen 
juiste of foute antwoorden, enkel uw mening telt.  De resultaten worden volledig anoniem verwerkt en 
zullen enkel voor academische doeleinden gebruikt worden.       
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.     
Evelyne Anseeuw  
 
Hieronder wordt een situatie geschetst en 13 online beoordelingen van 13 verschillende mensen. 
Gelieve de tekst zorgvuldig te lezen.   
 
U hebt afgesproken met een paar vrienden om samen te gaan eten. U hebt beslist om naar een 
brasserie/restaurant (prijs van een hoofdgerecht is maximaal €25) te gaan, waar niemand van u ooit al is 
geweest. U krijgt de taak om een brasserie te kiezen en u zoekt op het internet via een website naar 
brasserieën/restaurants in de buurt. Op deze website vindt u online beoordelingen van mensen, die 
daar al eens gegeten hebben.   Graag wil ik uw mening weten over in welke mate u elke review 
belangrijk vindt en in welke mate u elke review positief of negatief vindt.    
 
Review 1:Enkele dagen geleden hier voor het eerst geweest. Heel gezellig, leuke sfeer en topbediening. 
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 2: Net hier voor de eerste keer gegeten. Een floprestaurant als je het mij vraagt. Was niet 
aangenaam, de service was slecht en slechte muziek. Zeker geen  aanrader! 
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 3: Dit restaurant is heel druk en ongezellig. Je wordt hier nauwelijks bediend. Ik kom hier zeker 
niet meer terug. 
 



 

41 

 

Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 4: Ik had grote verwachtingen van dit restaurant en deze zijn zeker ingelost. Je voelt je er erg 
gemakkelijk dankzij het vriendelijk personeel. Ik heb hier dan ook een hele leuke avond gehad.   
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 5: Hier voor het eerst gegeten vorige week. Er is een erg uitgebreid menu en brede wijnkeuze. 
Heel lekker gegeten en mooie presentatie van de gerechten  Ik vind deze review: 

 
Review 6: Ben hier met een hele hoop vrienden naar toe geweest en is niet goed meegevallen. Slechte 
sfeer en trage bediening.  
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 7: Een heel lelijk restaurant als je het mij vraagt. Geen toffe sfeer, trage bediening en 
onaangename uitbaters. 
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

Review 8: Samen met mijn ouders ben ik hier onlangs geweest om mijn verjaardag te vieren. We zijn 
hier hartelijk ontvangen geweest en hebben een enorm leuke avond beleefd.   
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  
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Review 9: Dit restaurant is werkelijk top! Ik heb hier een  heel leuke avond beleefd met enorm 
vriendelijk personeel en een heel snelle service. 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
 
Review 10: Ik zocht een speciaal restaurant om met de familie te gaan eten en de keuze viel al snel op 
dit restaurant.  Ik heb hier helaas heel slecht  gegeten en alles zag et wat onverzorgd uit. Ik kom hier 
zeker niet meer terug.   
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
 
Review 11:Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond eindelijk 
gelukt. Ik ben hier echter onvriendelijk ontvangen geweest en ook traag bediend. Bovendien is het 
restaurant heel ouderwets ingericht. 
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 12: Ik had al veel gehoord over dit restaurant en was dan ook erg enthousiast om er eens naar 
toe te gaan. Gelukkig hebben we hier heel goed gegeten en was er ook een enorme keuze aan wijn en 
desserts. 
 
Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  

 
Review 13:Heb hier onlangs heel lekker gegeten, alles was heel mooi gepresenteerd en afgewerkt.  
 
 Ik vind deze review: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Onbelangrijk               Belangrijk  

Negatief               Positief  
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In welke mate schat u het eten in een brasserie in als hoofdzaak/bijzaak: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Bijzaak               Hoofdzaak  

 
In welke mate schat u de service in een brasserie in als hoofdzaak/bijzaak: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Bijzaak               Hoofdzaak  

 
Het gedeelte over online beoordelingen is afgelopen. Tot slot nog enkele korte vragen.  
 
U bent:  
 Man  

 Vrouw  

 
Uw geboortejaar is:  
 
U bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

2. Vragenlijst Experiment  
 
Beste,   
 
In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Gent, doe ik een onderzoek naar het beoordelen 
van online reviews. Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst die slechts 10 minuutjes tijd in 
beslag zal nemen.   
Ik wens dat u de vragen heel aandachtig leest en zo goed mogelijk invult. Er zijn geen juiste of foute 
antwoorden, enkel uw mening telt. De resultaten worden volledig anoniem verwerkt en zullen enkel 
voor academische doeleinden gebruikt worden.    
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.   
 
Evelyne Anseeuw 

 
Dit onderzoek heeft betrekking op het beoordelen van online reviews.  In welke mate gaat u akkoord 
met de volgende stellingen over online reviews:  
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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Ik ben niet 
vertrouwd 
met online 
reviews 
 

              

Ik ben heel 
vertrouwd 
met online 
reviews  

Ik heb nog 
nooit online 
reviews 
gelezen ter 
informatie 
voor een 
toekomstige 
aankoop 

              

Ik heb al veel 
online 
reviews 
gelezen ter 
informatie 
voor een 
toekomstige 
aankoop  

Ik heb nog 
nooit een 
online review 
geschreven 

              

Ik heb al veel 
online 
reviews 
geschreven 

 
 
Hieronder wordt een situatie geschetst en krijgt u vervolgens vier online beoordelingen van 4 
verschillende mensen te zien. Gelieve zorgvuldig de tekst te lezen.  U hebt afgesproken met een paar 
vrienden om samen te gaan eten. U hebt beslist om naar een brasserie/restaurant (prijs van een 
hoofdgerecht is maximaal €25) te gaan, waar niemand van u ooit al is geweest.  
 U krijgt de taak om een brasserie te kiezen en u zoekt op het internet via een website naar 
brasserieën/restaurants in de buurt. Op deze website vindt u online beoordelingen van vier mensen, die 
daar al eens gegeten hebben.     
 
(hieronder de 8 condities waarvan telkens at random 1 conditie getoond) 
 
Conditie 1: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:    
Klant zegt: Dit restaurant is heel druk en ongezellig. Je wordt hier nauwelijks bediend. Ik kom hier zeker 
niet meer terug.   
Culinair recensent zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond 
eindelijk gelukt. Ik ben hier echter onvriendelijk ontvangen geweest en ook traag bediend. Bovendien is 
het restaurant heel ouderwets ingericht. 
Klant zegt: Ik had grote verwachtingen van dit restaurant en deze zijn zeker ingelost. Je voelt je er erg 
gemakkelijk dankzij  het vriendelijk personeel. Ik heb hier dan ook een hele leuke avond gehad.  
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is geen mooi restaurant als je het mij vraagt. Geen toffe 
sfeer, trage bediening en onaangename uitbaters. 
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Conditie 2: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:   
Klant zegt: Dit restaurant is heel knus en gezellig. Je wordt hier op uw wenken bediend. Ik kom hier zeker 
nog eens terug.   
Culinair recensent zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond 
eindelijk gelukt. Ik ben hier heel vriendelijk ontvangen geweest en snel bediend geweest. Bovendien is 
het restaurant heel  modern ingericht.   
Klant zegt: Ik had grote verwachtingen van dit restaurant maar deze zijn helemaal niet ingelost. Je voelt 
je er erg ongemakkelijk door het onvriendelijk personeel. Ik heb hier dan ook een minder leuke avond 
gehad.   
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is een mooi restaurant als je het mij vraagt. Toffe sfeer, 
vlotte bediening en aangename uitbaters.   
 
Conditie 3: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:  
Klant zegt: Dit restaurant is heel druk en ongezellig. Je wordt hier nauwelijks bediend. Ik kom hier zeker 
niet meer terug.   
Culinair recensent zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond 
eindelijk gelukt. Ik ben hier echter onvriendelijk ontvangen geweest en ook traag bediend. Bovendien is 
het restaurant heel ouderwets ingericht. 
Klant zegt: Hier voor het eerst gegeten vorige week. Er is een erg uitgebreid menu en brede wijnkeuze. 
Heel lekker gegeten en mooie presentatie van de gerechten.   
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is geen mooi restaurant als je het mij vraagt. Geen toffe 
sfeer, trage bediening en onaangename uitbaters. 
 
Conditie 4: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:   
Klant zegt: Dit restaurant is heel knus en gezellig. Je wordt hier op uw wenken bediend. Ik kom hier zeker 
nog eens terug.   
Culinair recensent zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond 
eindelijk gelukt. Ik ben hier heel vriendelijk ontvangen geweest en snel bediend geweest. Bovendien is 
het restaurant heel  modern ingericht.   
Klant zegt: Hier voor het eerst gegeten vorige week. Er is een heel beperkt menu en weinig wijnkeuze. 
Slecht gegeten en geen mooie presentatie van de gerechten.    
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is een mooi restaurant als je het mij vraagt. Toffe sfeer, 
vlotte bediening en aangename uitbaters. 
 
Conditie 5: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:  
Klant zegt: Dit restaurant is heel druk en ongezellig. Je wordt hier nauwelijks bediend. Ik kom hier zeker 
niet meer terug.        
Klant zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond eindelijk 
gelukt. Ik ben hier echter onvriendelijk ontvangen geweest en ook traag bediend. Bovendien is het 
restaurant heel ouderwets ingericht.       
Culinair recensent: Ik had grote verwachtingen van dit restaurant en deze zijn zeker ingelost. Je voelt je 
er erg gemakkelijk dankzij  het vriendelijk personeel. Ik heb hier dan ook een hele leuke avond gehad.         
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is geen mooi restaurant als je het mij vraagt. Geen toffe 
sfeer, trage bediening en onaangename uitbaters 
 
 



 

46 

 

Conditie 6: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:   
Klant zegt: Dit restaurant is heel knus en gezellig. Je wordt hier op uw wenken bediend. Ik kom hier zeker 
nog eens terug.   
Klant zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond eindelijk 
gelukt. Ik ben hier heel vriendelijk ontvangen geweest en snel bediend geweest. Bovendien is het 
restaurant heel  modern ingericht.   
Culinair recensent zegt: Ik had grote verwachtingen van dit restaurant maar deze zijn helemaal niet 
ingelost. Je voelt je er erg ongemakkelijk door het onvriendelijk personeel. Ik heb hier dan ook een 
minder leuke avond gehad.   
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is een mooi restaurant als je het mij vraagt. Toffe sfeer, 
vlotte bediening en aangename uitbaters. 
 
 
Conditie 7: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:   
Klant zegt: Dit restaurant is heel druk en ongezellig. Je wordt hier nauwelijks bediend. Ik kom hier zeker 
niet meer terug.   
Klant zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond eindelijk 
gelukt. Ik ben hier echter onvriendelijk ontvangen geweest en ook traag bediend. Bovendien is het 
restaurant heel ouderwets ingericht.   
Culinair recensent zegt: Hier voor het eerst gegeten vorige week. Er is een erg uitgebreid menu en brede 
wijnkeuze. Heel lekker gegeten en mooie presentatie van de gerechten.   
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is geen mooi restaurant als je het mij vraagt. Geen toffe 
sfeer, trage bediening en onaangename uitbaters. 
 
Conditie 8: Dit vinden vier mensen van deze brasserie:   
Klant zegt: Dit restaurant is heel knus en gezellig. Je wordt hier op uw wenken bediend. Ik kom hier zeker 
nog eens terug.   
Klant zegt: Ik had al langs eens naar dit restaurant willen komen en dit is mij gisterenavond eindelijk 
gelukt. Ik ben hier heel vriendelijk ontvangen geweest en snel bediend geweest. Bovendien is het 
restaurant heel  modern ingericht.   
Culinair recensent zegt: Hier voor het eerst gegeten vorige week. Er is een heel beperkt menu en weinig 
wijnkeuze. Slecht gegeten en geen mooie presentatie van de gerechten.    
Klant zegt: We zijn hier onlangs geweest. Het is een mooi restaurant als je het mij vraagt. Toffe sfeer, 
vlotte bediening en aangename uitbaters 
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Ik vind deze vier online reviews: 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Niet belangrijk               
Heel 
belangrijk  

Niet relevant               Heel relevant 

Niet 
geloofwaardig 

              
Heel 
geloofwaardig  

Niet betrouwbaar               
Heel 
betrouwbaar 

Niet overtuigend               
Heel 
overtuigend  

Niet authentiek               
Heel 
authentiek  

 
Ik denk dat de meeste mensen:  

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Ontevreden zijn 
over deze 
brasserie 

              

Tevreden 
zijn over 
deze 
brasserie  

Deze brasserie 
slecht vinden 

              

Deze 
brasserie 
goed 
vinden  

Een negatief 
oordeel hebben 
over deze 
brasserie 

              

Een 
positief 
oordeel 
hebben 
over deze 
brasserie  

Deze brasserie 
zullen afraden bij 
vrienden of 
familie 

              

Deze 
brasserie 
zullen 
aanraden 
bij 
vrienden 
of familie  
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 Ik vind de klanten die deze reviews geschreven hebben:  

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Niet 
geloofwaardig 

              
Heel 
geloofwaardig  

Niet competent               
Heel 
competent 

Niet overtuigend               
Heel 
overtuigend 

Niet leuk               Heel leuk 

 
Ik vind de culinaire recensent die deze review geschreven heeft:  

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Niet 
geloofwaardig 

              
Heel 
geloofwaardig  

Niet competent               
Heel 
competent  

Niet overtuigend               
Heel 
overtuigend  

Niet leuk               Heel leuk 

 
 
In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken?  

 
 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Ik zal de 
suggesties van 
de negatieve 
reviews volgen 

              

Ik zal de 
suggesties van 
de positieve 
reviews 
volgen  

Ik ga akkoord 
met de 
negatieve 
aanbevelingen 

              

Ik ga akkoord 
met de 
positieve 
aanbevelingen  

Mijn beslissing 
zal vooral 
gebaseerd zijn 
op de negatieve 
reviews: 

              

Mijn 
beslissing zal 
vooral 
gebaseerd zijn 
op de 
positieve 
reviews  
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Uw mening tegenover de brasserie:   

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Mijn 
houding ten 
opzichte van 
de brasserie 
is negatief 

              

Mijn 
houding 
ten 
opzichte 
van de 
brasserie 
is positief  

Ik vind deze 
brasserie 
slecht 

              

Ik vind 
deze 
brasserie 
goed  

Deze 
brasserie is 
niet de 
moeite 
waard 

              

Deze 
brasserie 
is wel de 
moeite 
waard  

Uw mening tegenover de brasserie:   

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Het is erg 
onwaarschijnlijk 
dat ik naar deze 
brasserie zal 
gaan 

              

Het is erg 
waarschijnlijk 
dat ik naar 
deze 
brasserie zal 
gaan  

Ik zal deze 
brasserie zeker 
niet kiezen 

              

Ik zal deze 
brasserie 
zeker wel 
kiezen  

De kans is klein 
dat ik voor deze 
brasserie zal 
kiezen 

              

De kans is 
groot dat ik 
voor deze 
brasserie zal 
kiezen  

 
De online reviews die u daarnet gelezen hebt zijn allen afkomstig van dezelfde website. In welke mate 
gaat u akkoord met de volgende uitspraken over deze website?  

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Ik vind deze 
website 
onbetrouwbaar 

              
Ik vind deze 
website 
betrouwbaar  

Ik vind deze 
website niet 
objectief 

              
Ik vind deze 
website 
objectief  

Ik vind deze 
website niet 
kwaliteitsvol 

              
Ik vind deze 
website 
kwaliteitsvol  
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Ik vind deze 
website partijdig 

              
Ik vind deze 
website niet 
partijdig  

 
Ik heb  deze reviews:   

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Niet grondig 
bestudeerd 

              
Grondig 

bestudeerd  

Niet lang bij 
stilgestaan 

              
Lang bij 

stilgestaan  

Snel beoordeeld               
Niet snel 

beoordeeld  

 
In welke mate gaat u al dan niet akkoord met de volgende uitspraken?  

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoor

d  

Eerder 
niet 

akkoord  

Noch 
akkoord 

noch niet 
akkoord  

Eerder 
akkoord  

Akkoord  Helemaal 
akkoord  

Ik zou liever iets 
doen dat veel 
nadenken vergt 
in plaats van  
iets dat weinig 
nadenken vergt  

              

Ik vermijd geen 
situaties waarin 
er een grote 
kans is dat ik 
diep zal moeten 
nadenken  

              

Ik denk soms 
harder na dan 
noodzakelijk  

              

Abstract 
nadenken 
spreekt mij aan  

              

 
Het gedeelte over online beoordelingen is afgelopen. Tot slot nog enkele korte vragen.  
U bent:  
 Man  

 Vrouw  

Uw geboortejaar is:  
 
U bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen. Alvast bedankt voor uw medewerking! Vergeet niet 
nog één keer door te klikken zodanig dat uw antwoorden verwerkt worden.  
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B. SPSS output 
 
1. Reliability Analysis 
 

 Items  Chronbach’s Alpha 

RI 4  0.983 

ATT 3 0.927 

PI 3 0.972 
 

2. Anova resultaten: impact van bron, balans en inhoud op RI, ATT en PI 

 
Variabelen 

Review Impressie Attitude Aankoopintentie 

F Sig. F Sig. F Sig. 

Bron 2.347 0.127 0.116 0.734 0.603 0.438 

Balans 580.363 0.000 394.350 0.000 383.907 0.000 

Inhoud 1.802 0.181 0.513 0.475 0.898 0.344 

Balans x bron 0.007 0.934 1.700 0.194 0.505 0.478 

Bron x inhoud 0.53 0.818 0.057 0.812 0.000 0.995 

Bron x balans x 
inhoud 

1.436 0.232 0.638 0.425 0.279 0.598 

 
  
3. Review Impressie :  
 
3.1. Interactie effect tussen balans, inhoud en bron conflicterend review op RI 
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3.2. Interactie effect tussen inhoud, bron en balans conflicterend review op RI 

 

 
 

 

 
3.3. Interactie effect tussen balans, bron en inhoud conflicterend review op RI 
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4. Attitude:  

 
4.1. Interactie effect tussen balans, inhoud en bron conflicterend review op ATT 

 

  
 
 
 
 
4.2. Interactie effect tussen inhoud, bron en balans conflicterend review op ATT 
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4.3. Interactie effect tussen balans, bron en inhoud conflicterend review op ATT 
 
 

 
 

 

5. Aankoopintentie 
 
5.1. Interactie effect tussen balans, inhoud en bron conflicterend review op RI 
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5.2. Interactie effect tussen inhoud, bron en balans conflicterend review op PI 
 
 

  
 

 

 
5.3. Interactie effect tussen balans, bron en inhoud conflicterend review op PI 
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