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Woord vooraf 
Deze masterproef vormde het laatste obstakel in mijn queeste naar het behalen van mijn graad 

van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Alhoewel dit voor mij 

het meest zelfstandige werk is dat ik tot hiertoe heb voltooid, zou ik graag van de gelegenheid 

gebruik maken om een aantal mensen uitdrukkelijk te bedanken voor hun bijdrage in de 

totstandkoming van dit werkstuk.  

In de eerste plaats zou ik mijn promotor Prof. dr. Patrick Van Kenhove willen bedanken. Zijn 

ervaring, inzicht en kennis hebben mij grotendeels op weg geholpen. Bovendien was hij op elk 

moment bereikbaar voor advies en hij heeft mij doorheen deze ervaring met raad en daad 

bijgestaan.  

Verder wil ik ook mijn respondenten bedanken voor hun inspanning bij het invullen van mijn 

enquête.  

Tot slot wil ik expliciet mijn vrienden en familie bedanken voor hun steun en geloof in mij en 

voor de deugddoende ontspannende momenten. 
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1. Inleiding 
Op 29 januari 2014 verscheen het volgende artikel in De Standaard: “Online reviews belangrijk 

voor consumenten” (DS). Het artikel, gebaseerd op het doctoraal proefschrift van 

Purnawirawan(2014), stelt dat online reviews steeds belangrijker worden in de 

aankoopbeslissing van de consument. Maar liefst 61 % van de consumenten leest een online 

review alvorens iets aan te kopen, 72 % hiervan vertrouwt in de echtheid van deze reviews. 

Bovendien kunnen negatieve online reviews leiden tot ernstige imagoschade voor een bedrijf 

wanneer ze niet gepast reageert (DS, Purnawirawan,2014). Hiermee wil ik aantonen hoe het 

belang van online reviews op het consumentengedrag toeneemt. 

Onderzoekers en managers zijn zich reeds tientallen jaren bewust van het diepgaande effect 

van ‘traditionele’ Word-of-Mouth op het consumentengedrag. Voorgaand onderzoek heeft 

aangetoond dat Word-of-mouth een veel grotere invloed heeft op de aankoopbeslissing in 

vergelijking met commerciële advertenties (Katz en Lazerfield, 1955). Deze grote invloed wordt 

door onderzoekers vooral toegeschreven aan de hogere geloofwaardigheid van deze 

interpersoonlijke communicatievorm (Allsop, Basset en Hoskins, 2007, Schifman en Kanuk, 

2009). 

Met de opkomst van het internet werd het voor consumenten veel gemakkelijker om online 

hun mening over een bepaald product of dienst aan de rest van de wereld te verkondigen. Dit 

gaf aanleiding tot een nieuwe vorm van WoM, de zogenaamde ‘elektronische WoM’ of eWoM. 

EWoM vindt vooral zijn uitdrukking in online consumer reviews en wordt dagelijks door 

miljoenen mensen geraadpleegd bij een toekomstige aankoop. Binnen het onderzoeksdomein 

van de elektronische Word-of-Mouth zijn reeds verscheidene onderzoeken uitgevoerd. Deze 

paper zal zich focussen op een van de populairste thema’s binnen het onderzoek naar eWoM: 

review valence. Hierin worden de verschillende effecten op consumentengedrag onderzocht als 

gevolg van een verschil in valentie (positief versus negatief) van de online review.  

De basis van dit masteronderzoek ligt in het werk van Yi en Baumgartner (2009) die het effect 

van framing van berichten op overtuigingskracht van dit bericht testten bij personen met een 

verschillende zelfregulatieve focus (Higgins, 1997). 

Het begrip zelfregulatieve focus werd ontwikkeld door Higgins(1997) die in haar onderzoek een 

onderscheid maakt tussen 2 verschillende types zelfregulatieve focus: promotie- en 
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preventiefocus. Dit psychologisch begrip wordt gebruikt om mensen in te delen die verschillen 

op het gebied van basisbehoeften, die andere doelen stellen en die verschillende strategieën 

gebruiken om deze doelen te bereiken. Mensen met een promotiefocus zijn meer gericht op 

voltooiing en ambitie en gebruiken een benaderingsstrategie. Mensen met een preventiefocus 

daarentegen zijn eerder gericht op veiligheid en verantwoordelijkheid en gebruiken een 

vermijdstrategie (Higgins, 1997). 

In dit onderzoek wordt het effect van de valentie van een online review getest op 

aankoopintentie en overtuigingskracht bij mensen met een verschil in regulatieve focus. Voor 

de volledigheid is er in het onderzoek gekozen om de reacties na te gaan bij 2 producttypes: 

een utilitair en een hedonisch product. 

Deze thesis begint met een uitgebreide studie van de relevante literatuur: een deel over 

traditionele WoM, gevolgd door een vergelijkende studie over eWoM waarin dieper wordt 

ingegaan op de valentie van online reviews. Vervolgens worden kort de verschillen in 

producttype verduidelijkt en wordt het begrip zelfregulatieve focus van Higgins(1997) 

uitgebreid toegelicht. De BIS/BAS meetschaal van dit begrip wordt uitgelegd en op basis van de 

link tussen review valence en regulatieve focus worden de hypothesen gevormd. Het onderzoek 

wordt besproken en de resultaten beschreven. Tot slot wordt een algemeen besluit getrokken, 

de beperkingen meegedeeld en worden er enkele korte aanbevelingen naar toekomstig 

onderzoek gedaan. 
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2. Theoretische achtergrond en hypothesen 

2.1. Word-of-Mouth 

2.1.1. Inleiding 

In de bestaande marketing literatuur wordt WoM beschreven als “orale communicatie tussen 

een ontvanger en een verzender, die door de ontvanger wordt gezien als niet – commercieel, 

over een bepaald merk, product, dienst of leverancier. “ (Arndt, 1967, p.5; Chatterjee, 2001, 

p.129). In het eerste onderzoek naar het effect van Word-of-Mouth, vonden zowel Whyte 

(1954) en Brooks (1957) een netwerk van buren die met elkaar communiceerden. Na verder 

onderzoek concludeerden ze dat de Word-of-Mouth communicatie over producten de verkoop 

van deze producten kon beïnvloeden. De primaire drijfveer voor Word-of-Mouth werd 

gevonden in de voldoening of ontevredenheid over de consumptie van een bepaald product. 

Katz en Lazersfeld (1955) komen rond dezelfde periode in hun onderzoek terecht bij wat ze 

‘opinieleiders’ noemen. Opinieleiders geven hun eigen mening aan marketinginformatie en 

beïnvloeden zo andere consumenten. Zij concluderen in hun onderzoek ook dat WoM de meest 

invloedrijke factor is bij het beïnvloeden van een aankoopbeslissing.  

Verscheidene onderzoeken hebben reeds aangetoond dat Word-of-Mouth behoort tot de 

meest invloedrijke communicatiekanalen op de markt. Allsop, Basset en Hoskins (2007) 

schrijven deze grote invloed toe aan de grotere geloofwaardigheid van interpersoonlijke 

communicatie. WoM is stukken geloofwaardiger dan de communicatiecampagnes van 

bedrijven. Het bereikt ons via gewone mensen waarmee we een veel nauwere band hebben, 

die oprecht hun ervaringen willen delen en die niet worden gestuurd door 

verkoopsdoelstellingen. Deze onafhankelijkheid van commerciële doeleinden zorgt ervoor dat 

WoM communicatie als vertrouwelijker, betrouwbaarder en geloofwaardiger wordt 

waargenomen (Schiffman en Kanuk, 2009).  Volgens onderzoek groeit de invloed van WoM nog 

steeds, mede doordat het vertrouwen in de bedrijven afneemt (Allsop et al., 2007). 

 

Ter illustratie verwijs ik naar een onderzoek uit 2009, ontstaan uit de samenwerking tussen de 

Erasmus universiteit en het Word-of-Mouth marketingbureau ‘Buzzer’. Ze toonden aan dat de 

invloed van tv-advertenties en WoM communicatie op ons koopgedrag enorm van elkaar 

verschilt. Het onderzoek, uitgevoerd bij ruim 7000 consumenten, polste naar de blootstelling 

aan verschillende vormen van reclame, alsook aan Word-of-Mouth met betrekking tot 2 
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producten: Coca-Cola Zero en Nintendo Wii. De resultaten spraken voor zich: WoM heeft een 

sterkere invloed dan de traditionele reclamekanalen. De tv-advertentie van Coca-Cola Zero 

bleek geen enkel effect te hebben, het effect van WoM daarentegen was aanzienlijk. Bij de 

Nintendo Wii werd zelfs 6 keer meer invloed op het koopgedrag toegeschreven aan WoM dan 

aan tv-advertenties (Verlegh en Sodderland, 2009; Derksen (marketingfacts.nl),2009). 

2.1.2. Effect op aankoopbeslissing en verkopen 

Marketeers zijn echter vooral geïnteresseerd op het effect van dit fenomeen op de verkopen. 

Zoals eerder al beschreven heeft WoM een grotere invloed op verkoop dan andere vormen van 

advertentie. Dit wordt vooral toegeschreven aan de hogere geloofwaardig die aan WoM wordt 

toegedicht (Allsop et al. 2007; Schifman en Kanuk, 2009). Beck (2006) onderzocht het effect van 

WoM op verkoop met betrekking tot de Duitse boekenmarkt. In een complex model schat Beck 

(2006) de invloed van positieve WoM op de verkoopcijfers van 4 nieuwe boeken in een 

heterogene populatie. De resultaten zijn niet volledig eenduidig maar suggereren eerder een 

stereotype invloed van de geschatte WoM coëfficiënt. Het eerste boek vertoont een ‘schok’ 

effect. Een hoge WoM coëfficiënt leidt tot een snelle en grote piek in de verkopen, maar gaat 

dan over in geleidelijke daling van de verkoopcijfers. Een lage WoM coëfficiënt, vertoont een 

‘slaap’ effect. We zien geen piek in de verkopen maar de daling verloopt trager en geleidelijker.  

Murray (1991) onderzocht op zijn beurt het effect van WoM op de aankoopbeslissing van een 

dienst. Diensten zijn, in tegenstelling tot producten, veel moeilijker te vergelijken. Ze zijn niet 

tastbaar en bezitten weinig of geen vergelijkbare technische producteigenschappen. Om zijn 

risico en onzekerheid m.b.t. de consumptie te verkleinen, is de consument van een dienst dus 

eerder aangewezen om te vertrouwen op de raad van anderen. Murray (1991) toonde aan dat 

persoonlijke informatiebronnen voor diensten, in vergelijking met goederen, als effectiever en 

betrouwbaarder worden gezien. 

Bansal en Voyer (2000) gaan in hun onderzoek op zoek naar specifieke elementen van WoM die 

de aankoopbeslissing van diensten beïnvloeden. Ze maken hierin een onderscheid tussen 

interpersoonlijke en niet interpersoonlijke invloeden. De toewijding in het zoeken en de mate 

van verbondenheid behoren tot de interpersoonlijke invloeden. Het onderzoek toont aan dat 

een hogere toewijding in het zoeken en een sterkere band tussen de zender en de ontvanger 

van WoM leidt tot een hogere aankoopintentie. Tot de niet interpersoonlijke invloeden 

behoren het waargenomen risico en de expertise van respectievelijk zender en ontvanger. Het 
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waargenomen risico verschilt naargelang het soort dienst: een bezoek aan het ziekenhuis wordt 

bijvoorbeeld als risicovoller gezien dan een restaurantbezoek. Ook een hoge mate van expertise 

bij de ontvanger zal het waargenomen risico doen afnemen, een dienst waarover je veel weet 

zal namelijk minder risico inhouden.  

Het onderzoek toont verder aan dat een hoger waargenomen risico en grotere expertise van de 

zender van WoM zullen leiden tot een hogere graad van toegewijdheid bij het zoeken en 

bijgevolg tot een hogere aankoopintentie. Tot slot zal een hoge graad van expertise bij de 

ontvanger leiden tot een lagere invloed van WoM bij zijn aankoopbeslissing van een dienst 

(Bansal en Voyer, 2000). 

2.1.3. Valentie 

We zien dat het effect van offline Word-of-Mouth verschilt naargelang de valentie. Chatterjee 

(2001) concludeert dat “over het algemeen in de huidige marketing literatuur wordt 

aangenomen dat een tevreden klant aan sommige mensen vertelt over zijn ervaring, een 

ontevreden klant daarentegen zal tegen iedereen zijn misnoegen uiten.” (Chatterjee, 2001, 

p.129). Dit wordt echter tegengesproken door Naylor en Kleiser (2000) die met hun onderzoek 

in een spa-resort het tegengestelde aantonen. De tevreden klanten bleken veel actiever in het 

verspreiden van WoM dan de minder tevreden klanten. Daarenboven werden negatieve 

meningen enkel verspreid in combinatie met iets positiefs. Ook East, Hammond en Wright 

(2007) vinden in hun onderzoek 15 studies die beweren dat positieve WoM (PWoM) meer 

voorkomt dan negatieve. Gemiddeld worden positieve reacties tot 3 keer meer verspreid dan 

negatieve.  Dit komt omdat er meer personen zijn die positieve WoM verspreiden en niet 

omdat mensen die PWoM verspreiden dit meer frequent zouden doen. Zij wijzen ook op het 

feit dat negatieve WoM (NWoM) meestal iets positief inhoudt. 

Volgens de ‘uncertainty reduction theory’ (Berger en Calabrese, 1975) wordt WoM vooral 

gebruikt om het risico m.b.t. consumptie te verminderen. Een consument die een nieuw 

product wenst aan te schaffen zal actief zoeken naar informatie over dit product om zo zijn 

onzekerheid m.b.t. tot consumptie te verminderen. Hoe meer hij te weten komt over het 

product, hoe kleiner het risico en hoe groter zijn potentiële winst. Via WoM kan de consument 

actief op zoek gaan naar informatie om zo zijn onzekerheid te beperken (Hu, Liu en Zhang, 

2008). Hierbij zal volgens de ‘prospect theory’ van Tversky en Kahneman (1979) een negatieve 

mening een zwaardere invloed uitoefenen dan een positieve. Negatieve Word-of-Mouth wordt 
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ook gezien als meer diagnostisch (bruikbaarder) en is als dusdanig gemakkelijker te classificeren 

dan positieve of neutrale Word-of-Mouth, zo stelt de ‘accessibility/diagnosticity theory’ van 

Feldman en Lynch (1988). Dit zorgt ervoor dat er in de literatuur vooral wordt aangenomen dat 

aan negatieve WoM een groter ‘gewicht’ wordt toegekend en dat NWoM zo dus een grotere 

invloed uitoefent (Herr, Kardes en Kim, 1991; Arndt, 1967; Kroloff, 1988). 

East et al. (2008) beweren echter het tegenovergestelde. In hun onderzoek, uitgevoerd in 15 

verschillende studies over 2 jaar, tonen zij aan dat positieve WoM invloedrijker is dan negatieve 

bij gekende merken. De relatie of nabijheid van diegene die zijn mening verkondigde was één 

van de variabelen die het verschil in impact verklaarde. Dit is ook terug te vinden in andere 

onderzoeken die aantonen dat iemand met een sterke band een grotere invloed heeft op de 

mening van de ontvanger (Godes en Mayzlin, 2004). 

2.1.4. Drijfveren 

Algemeen wordt de relatieve (on)tevredenheid gezien als de grootste drijfveer achter het 

verspreiden van positieve of negatieve WoM (Whyte, 1954; Brooks, 1957). 

Dichter (1966) ziet echter nog 4 andere motieven waarom mensen zich met plezier uitspreken 

over producten of diensten. Het eerste is de betrokkenheid met het product. Wanneer een 

product zo goed is in het vervullen van zijn behoefte dan zal dit leiden tot een zeer positief 

beeld en een hoge betrokkenheid met het product. Deze hoge betrokkenheid zet aan om, al 

dan niet spontaan, over het product te vertellen. Een tweede motief is de eigen betrokkenheid. 

Mensen praten over het product om zichzelf te profileren of te bevestigen. Redenen om WoM 

te verspreiden zijn onder meer de aandacht trekken, sociale status aanmeten,  superioriteit ten 

toon spreiden, zich een pionier voelen, … Een derde motief is betrokkenheid met de andere. 

Men gaat over een product praten omdat men wil dat anderen dezelfde goede ervaring hebben 

of omdat men iemand wil helpen. Dit motief wordt opgewekt door liefde, vriendschap of 

kameraadschap. Een vierde en laatste motief is betrokkenheid met de boodschap. Een product 

wordt besproken wanneer het een originele boodschap brengt of zich profileert via een leuke 

reclamecampagne. Alhoewel Dichter (1966) er in slaagt 4 redelijke motieven te geven voor het 

verspreiden van WoM is er geen gedetailleerde informatie over hoe hij deze motieven heeft 

ontwikkeld. Bovendien gaat het enkel over motieven voor positieve WoM. 

Meer uitgebreid onderzoek werd uitgevoerd door Sundaram, Mitra en Webster (1983). Zij 

vonden naast 4 motieven voor positieve WoM, ook nog eens 4 motieven voor het verspreiden 
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van negatieve WoM. De 4 positieve motieven zijn gedeeltelijk in lijn met die van Dichter (1966). 

Het gaat over altruïsme (mening verspreiden om anderen te helpen), betrokkenheid met het 

product (een goed product zet aan om er over te praten), zelfverbetering (WoM gebruiken om 

zichzelf een positief imago aan te meten) en het bedrijf helpen. Sundaram et al. (1983) haalden 

uit hun onderzoek ook 4 motieven voor negatieve WoM. Een eerste is opnieuw altruïsme. Men 

wil de andere helpen door hem/haar te behoeden van een foute aankoop. Een tweede reden is 

om hun verontrusting te verminderen. Men gaat zich negatief uitlaten over het product om hun 

kwaadheid en frustraties m.b.t. het product af te koelen. Een derde reden vindt men terug in 

wraakgevoelens jegens een bedrijf. Een laatste motief werd gevonden in het zoeken naar 

advies. Door hun negatieve ervaringen te delen, hoopt men raad te krijgen over hoe men het 

probleem moet oplossen (Sundaram et al., 1983). 

2.2. Electronic Word-of-Mouth 

2.2.1. Inleiding 

Met de opkomst van het internet werd het voor consumenten veel gemakkelijker om hun 

mening over een bepaald product of dienst aan de rest van de wereld te verkondigen. Deze 

nieuwe vorm van WoM, zogenaamde ‘elektronische WoM’ of eWoM, vindt vooral zijn 

uitdrukking in online consumer reviews en wordt dagelijks door miljoenen mensen 

geraadpleegd i.v.m. een toekomstige aankoop. Henning-Thurau, Gwinner, Walsh en Gremler 

(2004) definiëren eWoM als volgt : “Any positive or negative statement made by potential, 

actual, or former customers about a product or company, which is made available to a 

multitude of people and institutions via the Internet.”(Henning-Thurau et al., p.39) 

Het effect van deze reviews in de online community kan niet onderschat worden. 59% zegt dat 

consumentenreviews een significante impact heeft op zijn/haar koopgedrag. In hetzelfde 

onderzoek vindt 48% het extreem belangrijk om reviews en ratings terug te vinden op een 

retailersite en 70% geeft geregeld een rating aan een product na aankoop (Freedman, 2011). 

Alhoewel iedereen zijn mening online kan zetten, vertrouwt maar liefst 68% in de echtheid van 

online consumer reviews volgens onderzoeksbureau Nielsen (2013) in hun ‘Trust in advertising 

report’. Het belang van deze reviews zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog 

toenemen.  
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Bickart en Schindler (2001) bewijzen in hun onderzoek bij studenten dat de invloed van online 

discussies, zoals online reviews, een grotere invloed hebben dan online marketing informatie 

verspreid door bedrijven. Online discussies door mede consumenten hebben relevantere 

informatie en zijn niet opgesteld om de lezer te manipuleren. Hierdoor worden deze als 

geloofwaardiger aangezien en slagen ze er beter in om interesse op te wekken. Ook Goldsmith 

en Horrowitz (2006) bewijzen in hun onderzoek dat een grotere invloed van eWoM over 

marketing gegenereerde informatie het gevolg is van een hogere geloofwaardigheid van andere 

consumenten.  

Steffes en Burgee (2009) onderzochten op hun beurt het verschil in het gebruik van online en 

offline informatie bij studenten in het evalueren van hun professor. In hun onderzoek vonden 

ze dat informatie verkregen via eWoM een grotere invloed heeft op deze beslissing dan 

gewone ‘offline’ WoM. Verder werd de hypothese weerlegd dat een informatiebron met een 

sterkere sociale band meer invloed uitoefent dan een met een zwakkere sociale band. Sommige 

bronnen met een zwakke band hadden zelfs een grotere invloed op het beslissingsproces.  

2.2.2. Verschil met ‘traditionele’ Word-of-Mouth 

Alhoewel we in beide gevallen over Word-of-Mouth spreken, zijn er wel enkele grote 

verschillen tussen de traditionele ‘offline’ WoM en de nieuwere elektronische WoM. Ten eerste 

is er de reikwijdte. Traditionele WoM wordt meestal verspreid tussen een kleine groep van 

kennissen en vrienden met een relatief sterke sociale band, daarentegen spreken we bij eWoM 

van een zogenaamde ‘many – to – many’ communicatie met een zeer zwakke sociale band 

(Chatterjee, 2001). Ten tweede is er het volumeverschil. Alhoewel er dagelijks duizenden 

nieuwe online reviews op het net verschijnen, vindt nog steeds 90% van alle WoM conversaties 

offline plaats (Keller en Fay ,2012). Ten derde verschilt de relatieve invloed van WoM. Meuter, 

McCabe en Curran (2013) tonen in hun onderzoek aan dat persoonlijke WoM nog steeds een 

veel grotere invloed uitoefent op het consumentengedrag dan elektronische WoM. Ten slotte 

spelen er ook verschillende emoties bij het verspreiden van WoM. Lovett, Peres en Shaher 

(2013) identificeren in hun onderzoek 3 verschillende drijfveren: functionele, sociale en 

emotionele. (p.5) De “functional driver”(Lovett et al., 2013, p. 5) heeft te maken met de 

behoefte om informatie ontvangen en te verspreiden. De “social drivers”(Lovett et al, 2013, p. 

5) draaien om ‘sociale signalisatie’: behoefte om erbij te horen, je uniekheid te verspreiden en 

je zelfbeeld te verstevigen. De “emotional driver“ (Lovett et al, 2013, p. 5) bepaalt de mate 



9 
 

waarin je emoties wil delen met anderen. Elke driver is opgebouwd uit andere behoeften of 

motieven. Lovett et al. (2013) concluderen dat alle 3 de drivers een rol spelen bij het 

verspreiden van WoM, enkel het relatieve belang verschilt. WoM wordt vooral door de 

emotionele driver beïnvloed, het verspreiden van eWoM wordt vooral door sociale motieven 

gedragen. 

 

Ook Steffes en Burgee (2009) beschrijven in hun onderzoek een aantal verschillen tussen 

traditionele en elektronische WoM. Ten eerste spreken ze bij eWoM van een asymmetrisch 

proces waarbij de informatie overdracht verschilt in zowel tijd als plaats. Ten tweede wordt 

eWoM op een veel groter platform gedeeld met elkaar. Ze maken de vergelijking tussen een 

locaal netwerk (‘one-to-one’)  bij traditionele WoM en een globaal netwerk (‘one-to-world’) bij 

eWoM. Ten derde is er de onbekendheid t.o.v. de bron van de informatie. Hierdoor wordt het 

voor de consument moeilijk om de geloofwaardigheid en drijfveer van de zender te 

beoordelen. Ten slotte wijzen ze er op dat door de omschakeling van een gekende naar een 

onbekende de kans bestaat dat er niet-altruïstische of winstgemotiveerde berichten gebruikt 

worden om een mening op te baseren. 

2.2.3. Drijfveren 

Wanneer we op zoek gaan naar de grootste drijfveren achter het plaatsen van een online 

review komen we automatisch terecht bij Henning-Thurau et al.(2004). Gebaseerd op eerder 

onderzoek naar motieven van offline Word-of-Mouth van Balasubramanian and Mahajan 

(2001) en andere relevante literatuur komen zij met mogelijke motieven voor het plaatsen van 

een online review. In een grootschalig online onderzoek bij meer dan 2000 respondenten, gaan 

zij op zoek naar de significante motieven die de bezoekfrequentie en het aantal geschreven 

reacties op de zogenaamde “opinion platforms” (Henning-Thurau et al., 2004, p. 47) kunnen 

verklaren. De onderzoekers slagen er door middel van regressie in “24,2 % van de 

bezoekfrequentie te verklaren.” (Henning-Thurau et al., 2004, p. 47) De motieven om zelf een 

online review te plaatsen komen gedeeltelijk overeen met deze voor offline WoM. Ook hier 

speelt een zeker altruïsme, de bezorgdheid om andere consumenten. Verder worden mensen 

online gemotiveerd door sociale en economische voordelen. Ook het zoeken naar advies en 

zichzelf positief kunnen profileren, werken als motivator om zelf een online review te plaatsen. 

Dit ligt in lijn met de motivatie voor het plaatsen van offline WoM. 
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Na het onderzoek van Henning-Thurau et al. (2004) naar de drijfveren achter het plaatsen van 

online reviews, zijn Goldsmith en Horrowitz (2006) op zoek gegaan naar de drijfveren voor 

consumenten om online meningen op te zoeken. Na het kwalitatief ondervragen van 68 

respondenten, vinden ze mogelijke motieven voor online zoekgedrag. Uit deze motieven maken 

ze na hun kwantitatief onderzoek een selectie van 8 algemene redenen. In lijn met de 

‘uncertainty reduction theory’ van Berger en Calabrese (1975) tonen ze aan dat consumenten 

online meningen opzoeken om hun risico m.b.t. de aankoop van een nieuw product te 

verminderen. Ook prijsbewustheid, het gebruiksgemak en het verkrijgen van informatie 

motiveren consumenten om online hun risico te beperken. Naast deze utilitarische motieven 

worden ook hedonische redenen, zoals “het is cool” (Goldsmith en Horrowitz, 2006, p. 11), 

aangehaald om online reviews te lezen. Verder blijft de invloed van anderen en ook de 

traditionele media steeds een belangrijke drijfveer. Ten slotte wijzen de onderzoekers er op dat 

alhoewel de meeste redenen om online informatie te verkrijgen gepland zijn, mensen ook 

spontaan bij online reviews terechtkomen door bv. per ongeluk op een banner te klikken. 

2.2.4. Invloed op online consumentengedrag 

De invloed van online reviews op het gedrag in de virtuele omgeving van het internet werd 

grondig onderzocht door Senecal en Nantel (2004). In hun onderzoek naar het online 

consumentengedrag stellen zij 3 determinanten voorop die de invloed van de aanbeveling 

beïnvloeden; het type product, de oriëntatie van de website en het type van aanbeveling. Door 

middel van een online vragenlijst bij ongeveer 500 respondenten tonen zij aan dat er wel 

degelijk een significant effect is van online aanbeveling op het gedrag van de consument.  

Met betrekking tot het type product wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘search’ 

producten, waarvan de consument de karakteristieken en kwaliteit voorafgaand aan de 

consumptie kan waarnemen (bv. Smartphone), en ‘experience’ producten, waarvan de 

eigenschappen maar worden waargenomen tijdens de consumptie (bv. Wijn) (Nelson, 1974). 

Senecal en Nantel (2004) bevestigen dat online reviews een sterkere invloed hebben op 

experience goederen dan op search goederen. Verder bewijzen zij dat een gepersonaliseerde 

aanbeveling een grotere impact heeft op het online gedrag en dat de geloofwaardigheid van 

andere consumenten en experten hoger wordt ingeschat dan die van elektronische 

aanbevelingssystemen. 
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2.2.5. Effect op aankoopintentie en verkoop 

Net als bij traditionele Word-of-Mouth gaan onderzoekers op zoek naar het effect van eWoM 

op de aankoopintentie en de verkoop. De kwaliteit van een review, die vooral beoordeeld 

wordt op basis van relevantie, verstaanbaarheid en objectiviteit, heeft een positieve invloed op 

de aankoopintentie. Ook het aantal online reviews beïnvloedt de aankoopintentie van de online 

consument. Een hoge kwantiteit hangt namelijk samen met de populariteit van het product en 

bijgevolg met het volume van verkochte producten. Duan, Gu en Whinston (2008) bevestigen 

dit en wijzen hier op het belang van het “awareness effect” (Duan et al., 2008, p. 1009): hoe 

meer mensen het product kennen, hoe meer er verkocht wordt.  Deze effecten worden verder 

nog gemodereerd door de mate van betrokkenheid met het product. “Deze kan tijdelijk of 

langdurig zijn en wordt bepaald door de behoeften, interesses en waarden van de individuele 

consument.”(Park, Lee en Han, 2007, p. 129) De kwaliteit van de review weegt zwaarder door 

voor mensen met een hogere betrokkenheid, de kwantiteit is dan weer belangrijker voor 

consumenten die minder betrokken zijn met het product (Park et al., 2007). 

Chevalier en Mayzlin (2006) tonen in hun onderzoek het effect aan van online consumenten 

reviews op effectieve aankopen. Door middel van een grootschalige vergelijkende studie bij 2 

grote online boek retailers (amazon.com, bn.com), komen zij tot de conclusie dat een 

verbetering in een boek review leidt tot een verhoging van de relatieve verkoop van dat boek. 

Verder wijzen zij op het feit dat de impact van een 1 ster review groter is dan die van een 5 ster 

review, er is dus sprake van een negatieve bias bij de online aankoop van boeken.  

Dit wordt echter tegengesproken door Duan et al. (2008), die in hun onderzoek naar effect van 

online reviews op ‘offline’ filmverkoop, beweren dat rating geen invloed heeft op de verkoop. 

“Een hogere rating zal volgens het onderzoek niet leiden tot een hogere verkoop.” (Duan et al, 

2008, p. 1015)  

2.3. Review valence 
De review valence, het positief of negatief zijn van een online review, is een van de meest 

onderzochte thema’s in het onderzoek naar eWoM. “Voorgaand onderzoek heeft echter een 

eerder inconsistente relatie aangetoond tussen de valentie van een online review en de 

aankoopintentie. Sommige studies wijzen op een negatieve relatie (Chevalier en Mayzlin, 

2006); terwijl andere onderzoeken een positieve relatie aantonen (Lin, Fang en Tu ,2010). Nog 

andere studies (Liu, 2006; Duan et al., 2008) beweren geen significante relatie te hebben 

gevonden tussen de valentie en de aankoop intentie.” (Zou, Yu en Hao, 2011, p. 484) 
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Oudere theorieën over het keuzeproces in consumentengedrag ondersteunen eerder een 

negatieve bias. De ‘prospect theory’ (Tversky en Kahneman, 1979) stelt dat negatieve 

informatie een sterkere invloed heeft dan positieve informatie. Mensen hebben een zeer sterke 

afkeer van verlies en willen daarom eerder verlies vermijden dan winst te verwerven. Het 

potentiële verlies wordt daardoor ook zwaarder ingeschat dan de mogelijke winst, waardoor 

aan negatieve informatie een hoger gewicht wordt toegekend dan aan positieve. 

Een andere theorie die uitgaat van een negatieve bias is de ‘accessibility/diagnosticity theory’ 

van Feldman en Lynch (1988). Hierin wordt bewezen dat consumenten negatieve informatie 

bruikbaarder (meer diagnostisch) ervaren dan is dan positieve of neutrale informatie. Positief 

gereviewde producten kunnen in de ogen van de consument nog van hoge, gemiddelde of zelfs 

lage kwaliteit zijn. Daarentegen betekent een slechte review dat het product niet geschikt is om 

de behoefte te vervullen, en dus automatisch als slecht zal worden gecatalogeerd. De negatieve 

review wordt dus als diagnostisch en geloofwaardiger gezien (Zou et al., 2011). 

De ‘uncertainty reduction theory’ (Berger en Calabrese, 1975) stelt voorop dat consumenten 

actief gaan zoeken naar informatie wanneer ze niet vertrouwd zijn met een product of met de 

mogelijke gevolgen van consumptie. Mensen zijn risico afkerig en de consument wil dus  zijn 

onzekerheid m.b.t. consumptie verminderen. Hij zal hiervoor actief op zoek gaan naar 

informatie over het product, de producent en de producteigenschappen. Ook het raadplegen 

van online reviews zal zijn onzekerheid verder beperken (Hu et al., 2008). Om het potentiële 

risico significant te verminderen, zullen consumenten eerder vertrouwen op negatieve WoM 

(Zou et al., 2011). 

Omdat er zo’n een grote inconsistentie bestaat over het effect van review valence in online 

reviews op het consumentengedrag zijn onderzoekers op zoek gegaan naar variabelen die dit 

effect modereren. Zou et al. (2011) onderzochten de modererende rol van 

consumentenexpertise. Ze toonden aan dat het effect van review valence groter is voor 

consumenten met een lagere expertise dan voor consumenten met een hoge expertise. 

Het effect van review valence kan ook verschillen naargelang het producttype. Sen en Lerman 

(2007) argumenteren dat het bestaan van een negatieve bias afhangt van het type product –

hedonisch versus utilitair - dat wordt gereviewd. Een negatief review zal zwaarder doorwegen 

voor een utilitair product. Bij het hedonisch product werd deze negatieve bias niet 

teruggevonden. 
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Ook het geslacht speelt een significante rol op het effect van review valence. Vrouwen zijn over 

het algemeen gevoeliger voor online reviews dan mannen. Een positieve review heeft een 

sterker positief effect en een negatief review een sterker negatief effect op vrouwen (Bae en 

Lee, 2010). 

2.4. Type product: Hedonisch versus Utilitair  
In de bestaande literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen producten op basis van 

hun hedonisch of utilitair karakter.  

Het begrip hedonische consumptie werd door Hirschman en Holbrook (1982) ontwikkeld en 

wordt als volgt gedefinieerd:  “Hedonic consumption designates those facets of consumer 

behavior that relate to the multisensory, fantasy and emotive aspects of one's experience with 

products.”(Hirschman en Holbrook, 1982, p.92) De hedonische waarde van een product ligt dus 

m.a.w. in het plezier, amusement, spanning, sensatie en opwinding die het de gebruiker ervan 

verschaft (Dhar en Wertenbroch, 2000). Voorbeelden hiervan zijn: luxe uurwerken, 

sportwagens, chocolade … Het doel van hedonische consumptie wordt veelal gevonden in het 

vervullen van emotionele behoeften. De evaluatie van consumptie van een hedonisch goed is 

dan ook vrij subjectief. Een hedonisch goed wordt namelijk geëvalueerd op basis van het 

vervullen van bepaalde emotionele behoeften die de consument heeft vooropgesteld en dit 

kan dus voor iedereen anders zijn (Hirschman en Holbrook, 1982; Sen en Lerman, 2007). 

Utilitaire goederen hebben daarentegen weinig of geen gevoelsmatige elementen. Utilitaire 

consumptie wordt gekenmerkt door zijn instrumenteel en functioneel karakter. De utilitaire 

waarde van een product ligt in het vervullen van een functionele of praktische taak (Dhar en 

Wertenbroch, 2000; Strahilevitz en Myers, 1998). Het doel van utilitaire goederen is het 

maximaliseren van het nut, m.a.w. het zo goed mogelijk uitvoeren van een bepaalde taak. De 

evaluatie is in tegenstelling tot een hedonisch product meer resultaatgericht en hierdoor dan 

ook eerder objectief (Sen en Lerman, 2007). Veel geciteerde voorbeelden zijn: wasmachines, 

kuisproducten, … 

Sen en Lerman (2007) toonden in hun onderzoek ook het verband tussen review valence en het 

type product – hedonisch, utilitair – aan. Zij toonden aan dat het bestaan van een negatieve 

bias afhangt van het type product. Het verschil ligt hier vooral in het consumptieproces. Bij 

hedonische producten is de evaluatie meer gericht op de verwachtingen voorafgaand aan de 
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consumptie. Utilitaire producten worden gekocht om een bepaalde taak uit te voeren. De 

consument is bijgevolg eerder geïnteresseerd in de directe gevolgen van consumptie en heeft 

het doel om zijn nut te maximaliseren, m.a.w. het product te kopen dat zijn taak het best 

vervult. De consument ziet de reviewer ook eerder als deskundig en betrouwbaar. Zijn 

motivatie om een mening te geven wordt als extern beoordeeld. Hierdoor zal een negatieve 

review voor een utilitair product zwaarder doorwegen. Deze negatieve bias werd niet 

teruggevonden bij hedonistische producten. 

2.5. Regulatieve focus 

De regulatieve focustheorie (Higgins, 1997) vindt zijn oorsprong in het hedonisch principe dat 

mensen plezier benaderen en pijn vermijden. De theorie handelt over een zelfregulatie van een 

huidige beginstaat naar een gewenste eindstaat. “Hierbij focust Higgins zich vooral op de 

benaderingsmotivatie (‘approach motivation’), de poging om verschillen tussen de huidige staat 

en de gewenste eindstaat te verkleinen.” (Higgins, 1997, p. 1281 ) Zelfregulatie wordt door 

Carver en Scheier (1998) beschreven als de verschillende processen die ertoe leiden dat 

individuen hun doelen bepalen. Om deze doelen te bereiken moet men middelen selecteren en 

zal men via zelfregulatie vooruitgang boeken naar deze doelen toe.  

Higgins (1997) maakt in haar onderzoek een onderscheid tussen 2 verschillende types 

regulatieve focus: een promotie- en een preventiefocus. Deze verschillen niet enkel op het 

gebied van basisbehoeften, maar streven ook andere doelen na en gebruiken verschillende 

strategieën om deze doelen te bereiken. Mensen met een promotiefocus worden geassocieerd 

met (op)voedingsgerelateerde basisbehoeften en zijn gericht op voltooiing en ambitie. Mensen 

die een preventiefocus bezitten, worden geassocieerd met veiligheidsgerelateerde behoeften 

en zijn bijgevolg meer gericht op veiligheid en verantwoordelijkheid. Alhoewel de theorie 

gebaseerd is op het hedonisch principe, veronderstelt het een andere werking wanneer 

fundamenteel andere behoeften vervuld moeten worden. 

Het doel dat men nastreeft in de regulatieve focustheorie is de ‘gewenste eindstaat’ (desired 

end states).  Deze doelen worden tegelijk bepaald door de persoon zelf, maar ook door de 

zogenaamde significante anderen (significant others). De mens is dus niet immuun voor zijn 

omgeving maar wordt beïnvloed door bv. Vrienden, kennissen, collega’s, … Bij kinderen wordt 

de opvoeder vaak gezien als de significante andere. Zij kunnen een andere regulatieve focus 

opleggen door bepaald gedrag te belonen of te bestraffen.  



15 
 

Wanneer de gewenste eindstaat bepaald wordt op basis van de eigen (of significante andere) 

wensen, hopen en ambities, spreekt men van ideale zelfregulatie. Mensen met een 

promotiefocus gebruiken deze ideale zelfregulatie naar een gewenste eindstaat van ambitie en 

voltooiing. Mensen met een preventiefocus daarentegen zetten hun doel op basis van eigen( of 

significante andere) taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Hier spreekt men van 

verplichte zelfregulatie, die een gewenste eindstaat van verantwoordelijkheden en veiligheid 

dient (Higgins, 1997). 

De regulatieve focustheorie zegt niet enkel dat mensen met verschillende behoeften, 

verschillende doelen zullen stellen, zij handelt ook over hoe mensen met een verschillende 

regulatieve focus, andere strategieën gebruiken om deze doelen te bereiken. Iemand met een 

promotiefocus is gevoeliger voor positieve uitkomsten en stelt bijgevolg situaties meestal voor 

als zijnde winst – niet-winst situaties. Hierdoor zal hij streven naar vooruitgang en versterking 

en dus een benaderingsstrategie gebruiken om zijn gewenste eindstaat te bereiken (Higgins, 

1997; Shah, Higgins en Friedman, 1998). Iemand met een preventiefocus daarentegen is 

gevoeliger voor negatieve uitkomsten en bekijkt situaties vanuit een verlies -  niet-verlies 

oogpunt. Hij zal dus vooral focussen op het vermijden van een mismatch met zijn gewenste 

eindstaat, door veiligheid te verzekeren en verlies te ontwijken. Hierdoor wordt een 

preventiefocus geassocieerd met een vermijdingsstrategie (Higgins, 1997; Shah et al., 1998).  

Crowe  en Higgins (1998) gebruikt hier het volgende voorbeeld ter illustratie. “Een student wil 

goed scoren op een quiz de volgende dag (gewenste eindstaat). Hij kan hiervoor de dag voor de 

quiz een hele dag hard studeren in de bibliotheek (benaderingsstrategie) of een uitnodiging 

afslaan om op café te gaan met zijn vrienden (vermijdingsstrategie). In beide gevallen gaat het 

om hetzelfde doel, maar wordt er een verschillende strategie gebruikt naargelang de 

regulatieve focus. “(Crowe en Higgins, 1998, p. 117) 

Hoewel Higgins (1994, 1997) ervan uitgaat dat mensen een chronische regulatieve focus 

bezitten, maken bepaalde situaties het mogelijk om tijdelijk een andere regulatieve focus op te 

leggen. Zhou en Pham (2004) stellen in hun onderzoek dat elk individu zowel een promotie- als 

een preventiesysteem bezit. Er kan echter wel via experimenten tijdelijk een systeem worden 

opgewekt (Shah et al., 1998; Friedman en Förster, 2001). Als men bijvoorbeeld instructies 

formuleert in winst – niet-winst termen zal men eerder een promotiefocus activeren, terwijl 

een formulering in termen van verlies – niet verlies een preventiefocus zal opwekken (Pham en 
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Higgins, 2005). Ook chronische zelfregulatieve focus wordt gedeeltelijk extern beïnvloed door 

de cultuur waarin men leeft. Een individualistische cultuur zal eerder een promotiefocus 

opwekken, terwijl een collectivistische cultuur een preventiefocus zal uitlokken (Lee, Aaker en 

Gardener, 2000). 

2.6. BIS/BAS schaal 

Voor het meten van de regulatieve focus, heb ik in dit onderzoek geopteerd voor het gebruik 

van de BIS/BAS schaal van Carver en White (1994).  

In onderzoek naar determinanten van het consumentengedrag komt Gray (1973) met de 

verklaring dat gedrag wordt gestuurd door 2 basismechanismen, het zogenaamde BIS en BAS. 

Deze basismechanismen worden net als de regulatieve focus gezien als motivatiesystemen. Het 

eerste neurofysiologisch motivatiesysteem is het Behavourial Inhibition System, of kortweg BIS. 

Het BIS controleert de aversie - motivatie en is vooral gevoelig voor bestraffing, nieuwigheden 

en ontbreken van beloning (Gray, 1993). Dit systeem wordt door Gray (1981) als 

verantwoordelijk gezien voor negatieve emoties zoals schrik, frustratie en bedroefdheid, … 

Het 2de basismechanisme, het Behavourial Approach (of Activation) System (BAS) staat in voor 

de motivatie naar (eet)lust en actie. Het BAS is eerder tegengesteld aan het BIS en is gevoelig 

voor beloning en ontbreken/verzaken van straffen (Gray 1993). Activiteit in dit systeem zet aan 

tot het verwezenlijken van doelen en is verantwoordelijk voor opwekken van positieve emoties 

zoals blijdschap, hoop, uitgelatenheid, … (Carver en White, 1994; Franken, Muris en Rassin, 

2005) 

Om deze systemen accuraat te kunnen meten hebben Carver en White (1994) de BIS/BAS 

schaal ontwikkeld. De schaal is in staat om BIS en BAS op een aanvaardbare en significante 

manier te meten en scoort op alle meetaspecten beter dan eerder ontwikkelde schalen. De 

schaal is opgesteld met stellingen waar de respondenten op moeten reageren met een 5 punt 

Likertschaal (gaande van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord) en bestaat uit 4 

subschalen. De BIS subschaal polst naar reacties op situaties die een bestraffing inhouden. De 

BAS schaal meet vooral de gevoeligheid aan beloningen en positieve emoties en is opgesteld uit 

3 subschalen. “De ‘reward responsiveness’ subschaal, focust op de reacties uitgelokt door het 

verkrijgen van de beloning. De ‘drive’ subschaal bestaat uit items die meten naar de volharding 

in navolging van gewenste doelen. De ‘fun seeking’ subschaal ten slotte meet het verlangen 

naar nieuwe beloningen en impulsiviteit.” (Carver en White, 1994, p. 322)  

http://www.jstor.org/stable/10.1086/383429#rf10


17 
 

Franken et al. (2005) hebben op hun beurt de betrouwbaarheid, factor structuur en validiteit 

van de Nederlandstalige versie van de BIS/BAS schaal onderzocht. Dit is interessant met 

betrekking tot het eigen onderzoek, dat gebruik zal maken van een Nederlandstalige BIS/BAS 

schaal. Deze is vergelijkbaar met de Engelstalige versie. De schaal werd als betrouwbaar gezien 

en de factor structuur kwam in grote mate overeen met het origineel. Er werd echter wel een 

lichte correlatie gevonden tussen de BIS en BAS schaal, wat theoretisch eigenaardig is, maar dit 

werd toegeschreven aan het kleine aantal stellingen en had geen significante gevolgen voor de 

validiteit. 

2.7. Valentie en Regulatieve focus 

In het onderzoek van deze meesterproef zal ik nagaan hoe mensen met een verschillende 

regulatieve focus, anders omgaan met verschillen in valentie in online reviews. Algemeen wordt 

vooropgesteld dat mensen met een chronische preventiefocus hun opties eerder voorstellen 

als verlies, niet-verlies situaties. Zij zijn dus gevoeliger aan de aanwezigheid van negatieve 

uitkomsten, en maken hun beslissingen eerder met de bedoeling een zogenaamde mismatch te 

vermijden. Hierdoor zouden zij zich eerder op de negatieve aspecten van een online review 

focussen (Higgins, 1997; Shah et al., 1998). Mensen met een chronische promotiefocus 

daarentegen stellen situaties meestal voor als winst – niet-winst situaties. Hierdoor zijn zij dus 

gevoeliger voor de aanwezigheid van positieve uitkomsten en maken zij hun beslissingen met 

de bedoeling een zo groot mogelijke winst te behalen. Hierdoor zouden zij zich dus eerder 

focussen op de positieve aspecten van een online review (Higgins, 1997; Shah et al., 1998). 

Verder tonen Cesario, Grant en Higgins (2004) aan dat een overeenkomst tussen zelfregulatieve 

focus en de algemene valentie van een bericht, de overtuigingskracht verhoogt.  In hun studie 

introduceren zij tijdelijk een promotie of preventiefocus bij hun respondenten door 

respectievelijk meer verwezenlijking of veiligheid te benadrukken. Hierna gaan zij de 

overtuigingskracht testen van 2 berichten met een verschillende valentie. “Het ene bericht is 

geframed in termen van aan/afwezigheid van winst/niet-winst (positief). Het andere bericht is 

geframed in termen van aan/afwezigheid van verlies/niet-verlies (negatief).” (Cesario et al, 

2004, p. 391) Ze concluderen dat er een link is tussen regulatieve focus en valentie op de 

overtuigingskracht van een bericht. Een positief geframed bericht was overtuigender voor 

mensen met een (tijdelijke) promotiefocus, een negatief geframed bericht bleek overtuigender 

bij mensen met een (tijdelijke) preventiefocus. 
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Yi en Baumgartner (2009) hebben in hun onderzoek het verband tussen regulatieve focus en de 

framing van berichten onderzocht. Zij testten in hun onderzoek 3 manieren waarop regulatieve 

focus gerelateerd is met de framing van berichten. Er werd in het bijzonder getest naar 

verschillen in overtuigingskracht van anders geformuleerde berichten, van verschillen in 

valentie en inhoud bij een andere regulatieve focus. Met betrekking tot valentie werd 

vooropgesteld dat mensen met een promotiefocus in grotere mate overtuigd worden door een 

positief bericht en dat een negatief bericht overtuigender is voor een preventiefocus. Bij de 

inhoud werd het verschil nagegaan van prestatie- en veiligheidsgerelateerde berichten. Voor 

het meten van de chronische regulatieve focus werden 3 methodes gebruikt: De regulatieve 

focusvragenlijst (RFQ) (Higgins, 2001), regulatieve focusschaal (Lockwood, 2002) en de 

hierboven beschreven BIS/BAS schaal (Carver en White, 1994).  

Yi en Baumgartner (2009) vinden in hun onderzoek een aantal significante effecten van framing 

op overtuigingskracht zonder rekening te houden met de regulatieve focus van de 

respondenten als onafhankelijke variabele. “Berichten over een verbetering zijn overtuigender 

dan die over een verlies. Veiligheidsgerelateerde berichten overtuigen meer dan 

prestatiegerichte. Frames met een positieve valentie zijn overtuigender dan frames met een 

negatieve valentie.” (Yi en Baumgartner, 2009, p. 440) Wanneer ze de regulatieve focus van de 

respondenten wel in acht nemen, kan slechts 1 van de vooropgestelde hypothesen worden 

bevestigd. Bij individuen met een sterke preventiefocus is de grotere overtuigingskracht van 

een positief geframed in vergelijking met een negatief geframed bericht significant kleiner dan 

bij respondenten met zwakke preventiefocus. Bij een promotiefocus is eenzelfde patroon niet 

significant genoeg om te bevestigen. De onderzoekers vermoeden dat indien er meer 

respondenten waren met een relatief zwakke promotiefocus, de chronische promotiefocus wel 

een significant modererende rol zou hebben bij het effect van valentie op overtuigingskracht.  

Dit toont voor de onderzoekers aan dat er wel degelijk een verband is tussen regulatieve focus 

en valentie. 

Hierop worden de volgende hypothesen gebaseerd.  

 

H1a: Een negatief online review leidt tot een lagere aankoopintentie en heeft een grotere 

overtuigingskracht bij respondenten met een hoge preventiefocus dan voor respondenten met 

een lage preventiefocus.  
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H1b: Een positief online review leidt tot een hogere aankoopintentie en heeft een grotere 

overtuigingskracht bij respondenten met een hoge promotiefocus dan voor respondenten met 

een lage promotiefocus. 

2.8. Ambiguïteit en regulatieve focus 

Vanzelfsprekend kunnen niet alle online reviews opgesplitst worden in positieve en negatieve. 

De meeste reviews bevatten zowel positieve als negatieve elementen. De meningen over 

producten zijn ook vaak heel verdeeld.  De algemene mening over het product is dan zowat 

ambigu.  

Liu (2011) onderzocht hoe mensen met een verschillende regulatieve focus anders omgaan met 

ambiguïteit. In het bijzonder gaat hij na hoe regulatieve focus de ambiguïteitaversie beïnvloedt. 

In de literatuur wordt ambiguïteit beschreven als de staat tussen risico en onwetendheid (Yates 

en Stone 1992). “Algemeen kan ambiguïteit gezien worden als de onwetendheid over de 

waarschijnlijkheid van gebeurtenissen.” (Liu, 2011, p. 3)  

Liu (2011) bewijst in zijn onderzoek dat wanneer individuen met een promotiefocus 

geconfronteerd worden met een keuze tussen een risicovolle en een ambigue optie, er voor het 

laatste gekozen zal worden. Verder bevestigt Liu (2011) in een serie van 3 experimenten dat de 

ambiguïteitaversie groter is bij mensen met een preventiefocus. Hij bewijst ook dat mensen 

met een promotiefocus het potentiële succes van een ambigue optie groter inschatten dan die 

van de risicovolle optie, in tegenstelling tot mensen met een preventiefocus. 

Higgins (1997) en Shah et al. (1998) stellen dat mensen met een promotiefocus zich eerder 

concentreren op de positieve dingen en gefocust zijn op het benaderen van winst 

(benaderingsstrategie). Mensen met een preventiefocus zijn daarentegen meer geconcentreerd 

op de negatieve aspecten en focussen zich op het vermijden van verlies (vermijdingsstrategie). 

Wanneer de respondenten in het onderzoek worden geconfronteerd met een ambigu review 

waar de algemene mening vrij verdeeld is, worden volgende hypothesen vooropgesteld.  

H2a: Wanneer respondenten worden geconfronteerd met een ambigu online review, zullen 

respondenten met een hoge preventiefocus een lagere aankoopintentie hebben als 

respondenten met een lage preventiefocus.  
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H2b: Wanneer respondenten worden geconfronteerd met een ambigu online review, zullen 

respondenten met een hoge promotiefocus een hogere aankoopintentie hebben als 

respondenten met een lage promotiefocus.  
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3. Onderzoek 

3.1. Inleiding 
Het volgende onderzoek heeft als doel een antwoord te formuleren op de volgende 

onderzoeksvraag: 

“ De invloed van online reviews op het consumentengedrag.” 

 

Deze algemene onderzoeksvraag wordt verder ontleed in een aantal elementen.  

- Met betrekking tot de consumenten wordt er een onderscheid gemaakt door middel 

van Higgins’ regulatieve focustheorie(1997). Er wordt getracht ze onder te verdelen in 2 

groepen, namelijk diegenen met een promotiefocus en diegenen met een 

preventiefocus. Binnen deze groepen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

respondenten met een hoge of lage promotie- of preventiefocus. 

- Verder stappen we af van het té algemene begrip online reviews en focussen we ons 

meer op de valentie van deze reviews.  

- Bij de invloed op het consumentengedrag leggen we de focus op de invloed op het 

aankoopgedrag en de overtuigingskracht van online reviews.  

3.1.1. Hypothesen 

Gebaseerd op eerder onderzoek van Yi en Baumgartner (2009) en Cesario, Grant en Higgins 

(2004) werd de link gelegd tussen valentie en regulatieve focus (Zie infra. p. 17). Hieruit werden 

volgende hypothesen ontwikkeld.  

- H1a: Een negatief online review leidt tot een lagere aankoopintentie en heeft een 

grotere overtuigingskracht bij respondenten met een hoge preventiefocus dan voor 

respondenten met een lage preventiefocus.  

- H1b: Een positief online review leidt tot een hogere aankoopintentie en heeft een 

grotere overtuigingskracht bij respondenten met een hoge promotiefocus dan voor 

respondenten met een lage promotiefocus. 
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Liu (2011) legt de link tussen regulatieve focus en ambiguïteit. In combinatie met wat we weten 

van Higgins(1997) en Shah et al. (1998) zelfregulatieve focus werden volgende hypothesen 

ontwikkeld bij confrontatie met een ambigu online review.  

- H2a: Wanneer respondenten worden geconfronteerd met een ambigu online review, 

zullen respondenten met een hoge preventiefocus een lagere aankoopintentie hebben 

als respondenten met een lage preventiefocus. 

- H2b: Wanneer respondenten worden geconfronteerd met een ambigu online review, 

zullen respondenten met een hoge promotiefocus een hogere aankoopintentie hebben 

als respondenten met een lage promotiefocus.  
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3.2. Methode 

3.2.1. Steekproef 

In het onderzoek is er gebruik gemaakt van een gemakkelijkheidssteekproef om zoveel mogelijk 

respondenten te verzamelen. In totaal zijn er 229 respondenten aan de vragenlijst begonnen. 

Hiervan hebben 78,6 % of 180 respondenten de vragenlijst vervolledigd. Tabel 1 geeft een 

overzicht van de socio – demografische karakteristieken. 

De man – vrouw verhouding bleek vrij evenwichtig met 53,9 % mannelijke respondenten en 

46,1 % vrouwelijke. De leeftijd reikte van 18 tot 66 jaar en de gemiddelde respondent was 31 

jaar oud. Om dit overzichtelijk weer te geven is er gekozen de respondenten in te delen in 

leeftijdsklassen van 10 jaar. Meer dan de helft van de respondenten (56,7) is tussen 21 en 30 

jaar oud. Om nog een beter inzicht te krijgen in de karakteristieken van de respondenten is er 

verder ook gepolst naar ‘hoogst behaalde diploma’ en beroep. Drie vierde (77,2 %) van de 

respondenten bleek in het bezit van een diploma hoger onderwijs. Met betrekking tot beroep, 

valt op dat iets minder dan de helft (47,2 %) van de respondenten student is. 

 

N = 180 Aantal Percentage 

Geslacht. 180 100 

Man 
Vrouw 

97 
83 

53,9 
46,1 

Leeftijd   

18 - 20 
21 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
60 + 

21 
102 
12 
14 
27 
4 

11,7 
56,7 
6,7 
7,8 
15,0 
2,2 

Diploma   

Lager secundair of geen diploma 
Hoger secundair 
Bachelor (Hoger onderwijs van het korte type) 
Master (Universitair of hoger onderwijs van het lange 
type) 
Andere (Granduaat en PhD) 

1 
40 
74 
63 
 
2 

0,6 
22,2 
41,1 
35,0 
 
1,1 

Beroep   

Student 
Arbeider 
Ambtenaar 

85 
3 
26 

47,2 
1,7 
14,4 
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Kaderfunctie 
Middenkaderfunctie 
Bediende 
Zelfstandige 
Vrij beroep 
Gepensioneerd 
Werkloos 
Andere 

6 
10 
26 
12 
4 
1 
3 
4 

3,3 
5,6 
14,4 
6,7 
2,2 
0,6 
1,7 
2,2 

Tabel 1: Socio –demografische karakteristieken. (Bron: eigen resultaten via SPSS 22) 

De respondenten werden bij aanvang van elk online review gelijkmatig verdeeld over de 

verschillende condities (positief, negatief, ambigu). Uiteindelijk kregen 229 respondenten de 

utilitaire review te zien en werden ze als volgt verdeeld: 77 positief, 78 negatief en 74 ambigu. 

Van deze 229 klikten 190 door naar de hedonische review. Hier werden ze als volgt verdeeld: 

62 positief, 67 negatief en 61 ambigu. Het verschil in aantal respondenten in de verschillende 

condities blijft dus relatief beperkt.  

3.2.2. Experimenteel ontwerp 

Bij de gegevensverzameling werd er gekozen voor een online vragenlijst. Er werden 2 

variabelen gemanipuleerd. De eerste, producttype, werd gemanipuleerd op 2 niveaus namelijk 

utilitair en hedonisch. De tweede variabele, valentie, werd op 3 niveaus gemanipuleerd 

(positief, negatief en ambigu). Elke respondent kreeg achtereenvolgens een willekeurige 

(positief, negatief of ambigu) online review voorgesteld van een utilitair en een hedonisch 

product.  

Om vertekening tegen te gaan is er op zoek gegaan naar producten die “niemand kent en 

niemand heeft”. Voor het utilitair product viel de selectie op de fitness band (LG lifeband 

touch). Dit nieuw hoogtechnologisch product is ontwikkeld als fitnesshulp en houdt via een GPS 

trackingsysteem alle gegevens bij wanneer je gaat lopen. De spannende thriller ‘Ik ben pelgrim’ 

van debuterend auteur Terry Hayes werd verkozen als hedonisch product. Het hedonisch 

karakter van dit boek werd bevestigd in een pretest. 

Binnen de productcategorie werd de valentie gemanipuleerd. Elke respondent werd willekeurig 

een positief, negatief of ambigu review gegeven. Om een duidelijke analyse te kunnen maken 

werd er voor gezorgd dat per productcategorie het aantal respondenten zo gelijk mogelijk werd 

verdeeld over de 3 valenties. 

Vervolgens werd er via een schaal van 5 items gevraagd naar de ervaring met online reviews 

om deze te kunnen opnemen als covariaat in de analyse. 
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Ten slotte werd via de hierboven besproken BIS/BAS schaal van Carver en White (1994) de 

regulatieve focus (Higgins, 1997) van elke respondent gemeten om als onafhankelijke variabele 

in de analyse te gebruiken. Omdat het onderzoek werd uitgevoerd bij een Vlaamse populatie is 

er gekozen om de Nederlandstalige versie van deze BIS/BAS schaal (Franken et al. 2005) te 

gebruiken. Respondenten die hoog scoren op de BIS schaal hebben een hoge preventiefocus, 

respondenten die hoog scoren op de BAS schaal hebben een hoge promotiefocus. 

3.2.3. Procedure 

Elke respondent kreeg dezelfde introductietekst voorgelegd. Deze begon met een korte 

beschrijving van de beweegreden voor het onderzoek en verzekering van anonimiteit van de 

antwoorden. Hierna werden ze doorverwezen naar een korte tekst die hen duidelijk maakte dat 

de enquête hen over online reviews ging bevragen. Verder werd de respondent aangespoord 

om zich zo goed mogelijk in te leven in de geschetste situatie en de reviews met de nodige 

aandacht te lezen. Hierna werd de respondent gevraagd zich zo goed mogelijk in te leven in een 

bepaalde situatie. In de eerste situatie zou de respondent graag wat extra sporten om zijn 

conditie op peil te houden. Hij is hierdoor van plan een fitness band, een elektronische 

armband die via GPS tracking allerlei gegevens bijhoudt, te kopen. Het product werd uitvoerig 

beschreven zodat de respondent voldoende geïnformeerd het product zou kunnen beoordelen. 

Tot hiertoe verliep voor elke respondent de vragenlijst gelijkaardig. Vervolgens kreeg de 

respondent een tekstje te lezen waarin werd uitgelegd dat er reeds tientallen reviews over dit 

product verschenen zijn en dat het niet mogelijk is deze allemaal weer te geven. In plaats 

hiervan werd aan de respondenten een frequentietabel van de reeds verschenen reviews 

getoond. Deze tabel bestond uit 5 balkjes die voor elke ‘sterrencategorie’ (1 tot 5) de relatieve 

frequentie weergaf. Zodoende kreeg de respondent een goed overzicht van de algemene 

mening over het product.  

De respondenten werden in 3 gelijke groepen onderverdeeld. Elke groep kreeg een andere 

review te lezen met bijhorende aangepaste frequentietabel. Er werd een onderscheid gemaakt 

tussen een positief, een negatief en een ambigu online review. Alvorens door te klikken naar de 

volgende pagina werd nog eens expliciet gevraagd of de review met de nodige aandacht was 

gelezen.  

Na het lezen van de review werd de respondent doorverwezen naar een pagina waar er werd 

gepolst naar zijn aankoopintentie en naar de overtuigingskracht van de review. De 



26 
 

aankoopintentie werd getest op 4 items ( ‘Ik zou dit product wel eens willen uitproberen, ik 

denk dat dit product ook bij anderen in de smaak zal vallen, …) , gebaseerd op de ‘purchase 

intention scale’ van Dodds, Monroe & Grewal (1991), die de respondent moest beoordelen op 

een 7 punt Likertschaal (helemaal niet akkoord – niet akkoord – eerder niet akkoord – neutraal 

– eerder akkoord – akkoord – helemaal akkoord). De overtuigingskracht werd ook gemeten op 

4 items (Deze review bevatte overtuigende elementen, deze review heeft mij overtuigd om het 

product te kopen, …) op een 7 punt Likertschaal. Hierna werden 2 vragen gesteld om na te gaan 

hoe de review werd waargenomen door de respondent. Op een 5 punt Likertschaal moest de 

respondent beoordelen of de review overwegend positief was of evenveel positieve als 

negatieve elementen bevatte. Vervolgens werden er nog 3 vragen gesteld over de interesse, 

bezit en vertrouwdheid met het concept van een fitness band om eventuele vertekening in de 

mening na te gaan. (Bv. Wanneer je het al bezit, zou je jezelf minder laten leiden door online 

reviews.) 

Na het invullen van alle vragen rond de 1e online review over een utilitair product werd de 

respondent nu doorverwezen naar een online review over een hedonisch product. Hier werd 

gekozen voor het boek ‘Ik ben pelgrim’, een spannende thriller van debuterend auteur Terry 

Hayes. De respondent werd gevraagd zich in te leven in een situatie waarin hij een fervent fan 

was van thrillerboeken. Hij kreeg een afbeelding van de cover te zien en om een beeld te 

krijgen waarover het boek gaat, werd de flaptekst van het boek bijgevoegd.  Vervolgens werd 

gelijkaardig als bij de fitness band willekeurig een positief, negatief of ambigu review 

weergegeven met bijhorende frequentietabel. Hierna werd de respondent weer ondervraagd 

naar zijn aankoopintentie en de overtuigingskracht van de review door middel van een 7 punt 

Likertschaal (helemaal niet akkoord – niet akkoord – eerder niet akkoord – neutraal – eerder 

akkoord – akkoord – helemaal akkoord). Verder werd opnieuw gevraagd om de review te 

beoordelen op het positieve/negatieve/ambigue karakter en werd ook opnieuw de interesse, 

bezit en vertrouwdheid met het boek bevraagd.  

Na het beoordelen van de 2 online reviews werd de respondent gepolst naar zijn ervaring met 

online reviews. De respondent werd gevraagd 5 algemene vragen m.b.t. online reviews  (‘Ik lees 

geregeld online reviews’, ‘Online reviews beïnvloeden mijn aankoopgedrag’, …) te beoordelen 

op een 5-punt Likertschaal (niet akkoord – eerder niet akkoord – neutraal – eerder akkoord – 

akkoord). 

Vervolgens werd de onafhankelijke variabele, de zelfregulatieve focus van de respondent, 
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getest. De zelfregulatieve focus wordt gemeten aan de hand van de door Carver en White 

(1994) ontwikkelde BIS/BAS schaal (supra, p24). Omdat deze in het Engels is opgesteld, is er 

voor de Nederlandstalige versie van Franken et al.. (2005) gekozen. De BIS/BAS schaal bestaat 

uit 4 subschalen. De BIS subschaal (Bv. ‘Kritiek of uitbranders raken mij behoorlijk.’) polst de 

respondent in 7 items naar reacties op situaties die een bestraffing inhouden en meet dus de 

preventiefocus. De BAS schaal meet vooral de gevoeligheid aan beloningen en positieve 

emoties en meet de promotiefocus. Ze is opgesteld uit 3 subschalen. De ‘reward 

responsiveness’ subschaal bestaande uit 5 items (Bv. ‘Als ik iets goed doe, wil ik er graag mee 

doorgaan.’), focust op de reacties uitgelokt door het verkrijgen van de beloning. De ‘drive’ 

subschaal (Bv. ‘Als ik iets van plan ben dan laat ik mij door niets weerhouden.’) bestaat uit 4 

items die meten naar de volharding in navolging van gewenste doelen. De ‘fun seeking’ 

subschaal (Bv. Ik verlang naar spanning en sensatie.’) bestaat uit 4 items en  meet het verlangen 

naar nieuwe beloningen en impulsiviteit (Carver en White, 1994). 

Ten slotte werd aan de respondent nog 4 socio-demografische vragen gesteld (leeftijd, 

geslacht, hoogst behaalde diploma, beroep) om elementen in de steekproef te catalogeren en 

om een beter overzicht te krijgen in de resultaten.  
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3.3. Resultaten 

3.3.1. Inleiding 

In het onderzoek wordt nagegaan hoe mensen met een verschillende regulatieve focus 

(Higgins, 1997) anders omgaan met verschillen in valentie bij online reviews. In het bijzonder 

wordt getoetst of mensen die hoog preventiegericht zijn zich meer laten leiden door negatieve 

elementen in een online review in vergelijking met mensen die laag preventiegericht zijn. Met 

betrekking tot positieve elementen wordt dit getest tussen mensen met een hoge 

promotiegerichtheid en mensen met een lage promotiegerichtheid. In dit opzicht wordt er ook 

gekeken naar de reactie op een ambigu review.  Om dit te meten maken we gebruik van 2 

afhankelijke variabelen, namelijk de aankoopintentie na het lezen van een review en de 

waargenomen overtuigingskracht van deze review. Omdat elke respondent eerst een utilitair 

en dan een hedonisch product te zien krijgt, wordt deze verdeling behouden voor het testen 

van de hypothesen.  

Eerst wordt kort de pretest besproken, die is uitgevoerd om het hedonisch karakter van het 

boek ‘Ik ben pelgrim’ na te gaan. Daarna wordt de analyse beschreven en worden de resultaten 

besproken.  

3.3.2. Pretest 

Om het hedonisch karakter van de spannende thriller ‘Ik ben pelgrim’ na te gaan, is er een 

korte pretest uitgevoerd. De respondenten kregen eerst een beschrijving van wat een utilitair 

en een hedonisch product eigenlijk inhoudt. Hier kregen ze voldoende informatie om het 

verschil tussen deze twee types duidelijk te maken. Vervolgens werd aan hen gevraagd om voor 

10 producten op een semantische differentiaal met 5 mogelijkheden aan te duiden of het 

eerder om een hedonisch (1) of om een utilitair (5) product ging.  

De resultaten bewijzen dat ‘een spannende thriller’ wel degelijk gezien wordt als een hedonisch 

product. Over 36 respondenten is de gemiddelde score 1,22 en de standaardafwijking 0,485. 

Via een t-test vergelijken we het hedonisch karakter (1) met het neutrale (3). Er is een 

significant verschil (t(35) = -22,007, p < 0,001). We kunnen dus met zekerheid zeggen dat ‘een 

spannende thriller’ wordt gezien als een hedonisch product. 
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3.3.3. Analyse 

Alvorens de resultaten te bespreken, testen we de betrouwbaarheid van de gevormde 

constructen d.m.v. Cronbach α.  

Construct Oorspronkelijk 

# items 

Uiteindelijk  

# items 

Gemiddelde St. afw. Cronbach 

α 

AankoopintentieUTIL 4 4 4,05 1,41 0,91 

OvertuigingskrachtUTIL 4 3 3,76 1,20 0,72 

AankoopintentieHED 4 4 4,05 1,42 0,93 

OvertuigingskrachtHED 4 3 3,95 1,32 0,81 

BIS 7 7 3,71 0,65 0,83 

BAS 13 13 3,73 0,49 0,81 

Ervaring reviews 5 5 3,17 0,78 0,79 

Tabel 2: Cronbach α van de gevormde constructen. (Bron: eigen resultaten via SPSS 22) 

Tabel 2 toont ons de verschillende gevormde constructen met bijhorende Cronbach α. Enkel bij 

de overtuigingskracht van het utilitair en hedonisch review is een item (‘Na het lezen van deze 

review heb ik een andere mening dan voorheen.’) hieruit verwijderd door lage 

betrouwbaarheid. Naast het construeren van de afhankelijke variabelen, doen we hetzelfde 

voor de onafhankelijke variabelen, promotie- en preventiefocus. Deze worden gemeten via de 

hierboven beschreven Nederlandstalige BIS/BAS schaal (Franken et al., 2005). We maken 2 

constructen uit 20 items: BIS en BAS. Een hoge score op BIS betekent een hogere 

preventiefocus, een hoge score op BAS wijst op een hogere promotiefocus. 

Om na te gaan hoe de BIS/BAS schaal de onafhankelijke begrippen preventie- of promotiefocus 

meet, testen we de correlatie tussen deze 2 constructen. Hieruit blijkt dat BIS en BAS significant 

positief zijn gecorreleerd met elkaar (r=0,158, p=0,034 < 0,05). Dit is theoretisch gezien 

eigenaardig omdat zij geconstrueerd zijn om 2 onafhankelijke begrippen te meten. We 

verwachtten een nulcorrelatie. Franken, Muris en Rassin (2005), de ontwerpers van deze 

Nederlandstalige BIS/BAS schaal, stootten in hun onderzoek op hetzelfde probleem maar zij 

schreven dit toe aan het kleine aantal stellingen en besloten dat dit geen significante gevolgen 

had voor de validiteit (Franken et al., 2005). 
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Door deze correlatie in de meting naar preventie en promotiefocus lijkt het weinig 

waarschijnlijk om hierin significante verschillen te vinden in combinatie met aankoopintentie en 

overtuigingskracht.  

In onze hypothesen zijn we echter op zoek naar verschillen tussen mensen met een hoge of 

met een lage preventie- of promotiefocus. Hiervoor gaan we de bestaande constructen 

omvormen. Van BIS en BAS wordt telkens het gemiddelde berekend, dit wordt van de 

bestaande waarden afgetrokken en de uitkomst wordt gehercodeerd (negatieve waarden: 0, 

positieve waarden: 1). Als uitkomst bekomen we 2 nieuwe variabelen. BISbin, waar een waarde 

0 staat voor ‘lage preventiegerichtheid’ en een waarde 1 staat voor ‘hoge 

preventiegerichtheid’. In BASbin staat een waarde 0 voor ‘lage promotiegerichtheid’ en 1 voor 

‘hoge promotiegerichtheid’.  

De vooropgestelde hypothesen worden afzonderlijk getest voor de twee producttypes: utilitair 

en hedonisch. Om te testen of een negatief (positief) online review leidt tot een lagere (hogere) 

aankoopintentie en als overtuigender wordt gezien door respondenten met een hoge preventie 

(promotie) focus t.o.v. respondenten met een lage preventie (promotie) focus (H1 a en b), 

maken we gebruik van een General Lineair Model (GLM). Hiermee kunnen we voor 

aankoopintentie en overtuigingskracht van elk producttype de significante hoofd en interactie-

effecten blootleggen.  

Utilitair 

Aankoopintentie Df F Sig. Eta 

ValentieUTIL 2 50,852 ,000 ,377 

BISbin*ValentieUTIL 2 ,109 ,897 ,001 

BASbin*ValentieUTIL 2 1,129 ,326 ,013 

BISbin*BASbin*ValentieUTIL 2 3,208 ,043 ,037 

Overtuigingskracht      

ValentieUTIL 2 65,613 ,000 ,439 

BISbin*ValentieUTIL 2 ,137 ,872 ,002 

BASbin*ValentieUTIL 2 ,180 ,836 ,002 

BISbin*BASbin*ValentieUTIL 2 4,081 ,019 ,046 
Tabel 3: Overzicht resultaten GLM bij utilitair product voor aankoopintentie en overtuigingskracht. (Bron: eigen 

resultaten via SPSS 22) 
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In tabel 3 vinden we de resultaten van het GLM voor de afhankelijke variabelen 

aankoopintentie en overtuigingskracht van het utilitair product. We merken vooreerst dat een 

significant hoofdeffect van valentie wordt vastgesteld voor zowel aankoopintentie (Mpos = 5,09 

, Mneg = 2,97, Mamb =4,15) als overtuigingskracht (Mpos = 4,76 , Mneg = 2,85, Mamb = 3,65). Dit 

bevestigt dat voor het utilitaire product de 3 opgestelde online reviews significant van elkaar 

verschilden. Deze significante verschillen gelden voor alle combinaties tussen de valenties. 

Verder merken we op dat er geen significant interactie-effect is tussen de mate van 

preventiefocus en de valentie van utilitaire reviews op aankoopintentie en overtuigingskracht. 

Een verschil in preventiefocus zal dus niet leiden tot een significant verschil in aankoopintentie 

of overtuigingkracht bij een negatief review. Als gevolg hiervan verwerpen we hypothese 1a 

voor een utilitair product. 

Ook tussen de mate van promotiefocus en de valentie wordt geen significant interactie-effect 

gevonden op aankoopintentie en overtuigingskracht. Een positief online review heeft dus geen 

significant verschillende impact op aankoopintentie of overtuigingskracht voor mensen met een 

verschil in promotiefocus. Hierdoor verwerpen we ook hypothese 1b voor een utilitair product.  

Hedonisch 

Aankoopintentie Df F Sig. Eta 

ValentieHED 2 26,034 ,000 ,237 

BISbin*ValentieHED 2 ,044 ,957 ,001 

BASbin*ValentieHED 2 ,238 ,789 ,003 

BISbin*BASbin*ValentieHED 2 ,246 ,782 ,003 

Overtuigingskracht      

ValentieUTIL 2 33,718 ,000 ,286 

BISbin*ValentieHED 2 ,409 ,665 ,005 

BASbin*ValentieHED 2 ,695 ,501 ,008 

BISbin*BASbin*ValentieHED 2 ,057 ,944 ,001 
Tabel 4: Overzicht resultaten GLM bij hedonisch product voor aankoopintentie en overtuigingskracht. (Bron: eigen 

resultaten via SPSS 22) 

In tabel 4 vinden we de resultaten van het GLM terug van het hedonisch product. Deze 

resultaten zijn gelijkaardig aan de voorgaande. Opnieuw wordt bevestigd dat de drie 

opgestelde hedonische online reviews significant van elkaar verschillen in aankoopintentie 

(Mpos = 4,95 , Mneg = 3,24 , Mamb = 4,053) en overtuigingskracht (Mpos = 4,85 , Mneg = 3,11 , 
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Mamb = 3,96) door middel van het significante hoofdeffect van valentie. Deze significante 

verschillen gelden voor alle combinaties tussen de valenties. 

Verder zien we ook dat bij het hedonisch product een verschillende mate van preventiefocus 

geen significant effect heeft op aankoopintentie en overtuigingskracht bij een negatief online 

review. Hypothese 1a wordt dus evenwel verworpen voor een hedonisch product.  

Hetzelfde geldt voor verschillen in de mate van promotiefocus. Ook hier kan niet bevestigd 

worden dat een hoge promotiefocus zal leiden tot een significant hogere aankoopintentie of 

overtuigingskracht bij een positief review in vergelijking met een lage promotiefocus. 

Hypothese 1b vindt bij het hedonisch product dus ook onvoldoende bewijs en wordt als 

dusdanig verworpen.  

Na de analyse van hypothesen 1a en 1b, kunnen we uit dezelfde tabellen conclusies trekken 

m.b.t. hypothese 2a en 2b. Hier wordt vooropgesteld dat wanneer respondenten 

geconfronteerd worden met een ambigu online review, deze met een hoge preventie 

(promotie) focus een lagere (hogere) aankoopintentie zouden hebben als respondenten met 

een lage preventie (promotie) focus. We gaan dit afzonderlijk na voor het utilitair en het 

hedonisch product.  

Bij het utilitair product vallen we weer terug op het niet significante interactie-effect tussen de 

mate van preventie- of promotiefocus en de valentie van de review op de aankoopintentie. Ook 

hier kunnen we dus de hypothesen 2a en 2b verwerpen voor het utilitair product.  

Bij het hedonisch product vinden we ook geen significante effecten voor het ambigu review. 

Hypothesen 2a en 2b worden dus ook verworpen voor het hedonisch product. 

3.3.3.1. Derde variabelen 

Voor de volledigheid nemen we ook nog enkele 3e onafhankelijke variabelen mee op in de 

analyse.  

3.3.3.1.1.  Leeftijd en geslacht 

De variabele leeftijd wordt gehercodeerd via median split. Zo komen we bij 2 groepen terecht 

die we ‘jong’ en ‘oud’ hebben benoemd. De 3e variabele geslacht wordt rechtstreeks 

overgenomen. We testen of er verschillen zijn op aankoopintentie en overtuigingskracht van 

een utilitair of hedonisch product.  

Enkel bij de aankoopintentie van het utilitair product vinden we een significant hoofdeffect van 

leeftijd (F(1) = 8,728, p = 0,004). De jonge respondenten hebben een significant hogere 
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aankoopintentie bij het utilitair product (Mjong: 4,294, Moud: 3,776). In de andere gevallen werd 

zowel voor geslacht als leeftijd geen significante invloed terug gevonden. 

3.3.3.1.2. Ervaring reviews 

Om het effect van de voorgaande ervaring met online reviews van de respondenten op te 

nemen als covariaat in het GLM, is er beslist een construct aan te maken van 5 items (Cronbach 

α: 0,787, zie tabel 2). 

De ervaring met online reviews heeft een significante invloed op de aankoopintentie van het 

utilitair product (F(1) = 4,196, p = 0,042) en op de overtuigingskracht van het hedonisch product 

( F(1) = 6,864, p = 0,01). Alhoewel beide effecten significant zijn, verandert er na het toevoegen 

van het covariaat niets aan de hoofd- of interactie-effecten. 

3.3.3.1.3. Utilitair – Hedonisch 

Sen en Lerman (2007) gingen in hun onderzoek het verband tussen review valence en het type 

product – utilitair, hedonisch – na. Zij toonden aan dat een negatieve review zwaarder zou 

doorwegen voor een utilitair product dan voor een hedonisch. We testen dit door de 

aankoopintentie te vergelijken tussen de 2 producttypes bij een negatief review. We vinden 

hier geen significante verschillen.  

3.3.4. Interpretatie 

De vooropgestelde hypothesen die de link testten tussen zelfregulatieve focus (Higgins, 1997) 

en de valentie van online reviews, kunnen niet worden bevestigd. Er is wel sprake van een 

significant hoofdeffect van de valentie van de reviews. Dit betekent dat er wel degelijk 

verschillen zijn in aankoopintentie en overtuigingskracht tussen de verschillende reviews bij 

zowel het utilitaire als het hedonische product. De vragenlijst werd dus correct opgebouwd en 

zorgde voor voldoende verschil tussen de reviews.  

Het probleem situeert zich echter bij de regulatieve focus. Bij de meting via de Nederlandstalige 

BIS/BAS schaal (Franken, et al., 2005) vinden we een significante positieve correlatie tussen het 

BIS en BAS construct. Dit houdt in dat wanneer een respondent hoog(laag) scoort op de BIS 

schaal, er ook hoog(laag) wordt gescoord op de BAS schaal. Er zijn mensen die zowel een hoge 

preventie- als een hoge promotiefocus bezitten, maar meestal is dit eerder de uitzondering dan 

de regel. Een significante positieve correlatie is dan theoretisch gezien eigenaardig, aangezien 

BIS en BAS onafhankelijke neurofysiologische systemen zijn (Gray, 1973). Door deze correlatie is 

er onvoldoende verschil tussen de regulatieve focus om als onafhankelijke variabelen 
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significante verschillen bloot te leggen. 

De derde variabelen tonen ons een significant effect van leeftijd op aankoopintentie bij het 

utilitair product. Dit leefdtijdseffect kan te maken hebben met het utilitair product zelf. De 

fitness band is een hoogtechnologische gadget die eerder een jong publiek aanspreekt.  

Ten slotte werd ook een klein significant effect gevonden van het covariaat ‘ervaring met online 

reviews’. Dit covariaat veranderde echter niks aan voorgaande hoofd- en interactie-effecten.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4. Algemeen besluit 
Met de opkomst van het internet werd het voor de consument een stuk gemakkelijker om 

online zijn mening te verkondigen. Deze nieuwe vorm van Word-of-Mouth, zogeheten 

elektronische Word-of-Mouth (eWoM), heeft net als de traditionele tegenhanger een grote 

invloed op het consumentengedrag. Er zijn echter ook enkele verschillen tussen deze 2 

communicatievormen. De reikwijdte van een online bericht is veel groter, de 

informatieoverdracht gebeurt via een asymmetrisch proces waarbij zender en ontvanger 

kunnen verschillen in zowel tijd als plaats en er is de onbekendheid van de bron bij eWoM 

(Chatterjee, 2001, Steffes en Burgee, 2009). Dit zijn enkele van de verschillen die het 

interessant maken om dit relatief nieuwe domein verder te onderzoeken.  

Deze studie focust zich op de valentie van online reviews. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat negatieve WoM sterker doorweegt in de aankoopbeslissing dan positieve 

WoM. Meer bepaald wordt nagegaan of mensen met een verschillende regulatieve focus 

(Higgings, 1997) anders omgaan met verschillen in de valentie van een online review.  

De zelfregulatieve focustheorie werd ontwikkeld door Higgins (1997) en stelt dat mensen 

zichzelf reguleren naar een gewenste eindstaat. Higgins (1997) maakt in haar onderzoek een 

onderscheid tussen 2 verschillende types regulatieve focus: een promotie- en een 

preventiefocus. Deze verschillen niet enkel op het gebied van basisbehoeften, maar streven ook 

andere doelen na en gebruiken verschillende strategieën om deze doelen te bereiken. Mensen 

met een promotiefocus worden geassocieerd met (op)voedingsgerelateerde basisbehoeften en 

zijn gericht op voltooiing en ambitie. Ze zijn gevoeliger aan positieve uitkomsten en gebruiken 

een benaderingsstrategie naar hun gewenste eindstaat. Mensen die een preventiefocus 

bezitten, worden geassocieerd met veiligheidsgerelateerde behoeften en zijn bijgevolg meer 

gericht op veiligheid en verantwoordelijkheid. Ze zijn gevoeliger aan negatieve uitkomsten en 

gebruiken een vermijdingsstrategie naar hun gewenste eindstaat (Higgins, 1997, Shah et al. 

1998). 

Dit onderzoek testte het verband tussen de valentie van een online review en de regulatieve 

focus van  de respondent bij zowel een utilitair als een hedonisch product. Er werd gevraagd 

naar aankoopintentie en overtuigingskracht van het online review.  Er kon niet worden 

bevestigd dat mensen met een hoge preventiefocus zich meer laten leiden door negatieve 

elementen in online reviews dan mensen met een lage preventiefocus. Ook de hypothese dat 
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mensen met een hoge promotiefocus zich meer laten leiden door positieve elementen in online 

reviews dan mensen met een lage promotiefocus, kreeg geen bijval.  

Er werd enkel een significant hoofdeffect gevonden van de valentie op zowel aankoopintentie 

als overtuigingskracht bij beide producten. Dit bevestigt dat de vragenlijst goed werd opgesteld 

en dat de algemene valentie van een review (positief, negatief of ambigu) een duidelijk effect 

heeft op het consumentengedrag.  

4.1. Beperkingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Tot slot is het belangrijk om te wijzen op de beperkingen van het onderzoek en hierbij ook 

enkele aanbevelingen te geven naar toekomstig onderzoek. 

Ten eerste vormt de gebruikte schaal een beperking voor het onderzoek. De Nederlandstalige 

BIS/BAS schaal van Franken et al. (2005), blijkt in dit onderzoek niet in staat om voldoende 

onderscheid te maken tussen de 2 onafhankelijke systemen BIS en BAS. Bijgevolg beperkt de 

schaal het onderzoek door niet accuraat genoeg de zelfregulatieve focus te meten. In 

toekomstig onderzoek zou men naast deze BIS/BAS schaal voor de volledigheid ook nog andere 

meetinstrumenten kunnen gebruiken voor het zo effectief mogelijk meten van de 

zelfregulatieve focus, zoals daar zijn de RFQ van Higgins (2001) of de zelfregulatieve focus 

schaal van Lockwood, Jordan en Kunda (2002).  

Met betrekking tot de gemanipuleerde variabelen producttype en valentie van de review 

kunnen zich ook enkele beperkingen voordoen. De gekozen producten, een fitness band en een 

spannende thriller, kunnen een invloed uitoefenen op de beslissing van de respondent. Een 

aankoopbeslissing wordt namelijk gedreven door allerlei factoren en het product dat wordt 

gereviewed kan een duidelijke impact hebben, los van de valentie van deze review. Bovendien 

bleken er 7 respondenten reeds in het bezit van een product gelijkaardig aan de fitness band en 

was de spannende thriller door 1 respondent gelezen. Dit kan voor een lichte vertekening 

zorgen in de resultaten. Hier zou het aangewezen zijn om het effect van valentie eens te testen 

voor andere utilitaire en hedonische producten. 

De valentie van de review kan eveneens een beperking vormen. De negatieve of positieve 

review zou door de respondenten als te extreem kunnen waargenomen worden en hierdoor te 

weinig onderscheid maken tussen mensen die eerder promotie of preventiegericht zijn. Een 

uitgebreide pretest zou kunnen helpen met deze extremen op te sporen. 
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Ten slotte zijn er de respondenten. Alhoewel er is getracht een zo breed en groot mogelijke 

groep te ondervragen hebben er (slechts) 180 respondenten de vragenlijst volledig afgemaakt. 

Hiervan bleek ongeveer de helft student te zijn. De genomen steekproef is hierdoor niet 

volledig representatief voor de Vlaamse/Belgische bevolking. Een toekomstig onderzoek zou 

een grotere en meer representatieve steekproef kunnen nemen om de resultaten beter te 

kunnen veralgemenen.  
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6. Bijlagen 

6.1. Bijlage 1: BIS/BAS schaal (Carver en White, 1994) 
Vertaald door: Franken, Murris en Rassin (2005). 

BIS: 

- Ik voel zelden angst of zenuwen, zelfs als me iets vervelends staat te wachten  

- Kritiek of uitbranders raken mij behoorlijk  

- Ik voel me bezorgd of overstuur als ik denk of weet dat iemand boos op mij is  

- Ik raak enigszins gestrest als ik denk dat er iets vervelends staat te gebeuren  

- Ik voel me bezorgd als ik denk dat ik slecht heb gepresteerd  

- Ik ervaar weinig angsten vergeleken met mijn vrienden  

- Ik pieker wel eens over het maken van fouten  

BAS Reward Responsiveness: 

- Als ik iets leuks meemaak heeft dat duidelijk invloed op me  

- Als ik iets goed doe, wil ik er graag mee doorgaan  

- Als ik iets krijg wat ik wil, voel ik me opgewonden en energiek  

- Als ik ergens een buitenkansje zie dan word ik meteen enthousiast  

- Als ik een wedstrijd zou winnen, zou ik erg enthousiast zijn 

BAS Drive: 

- Als ik de kans zie iets te krijgen wat ik wil, zal ik die kans meteen grijpen  

- Als ik iets wil, zal ik er gewoonlijk alles voor doen om dit te krijgen  

- Ik zal mijn grenzen overschrijden om de dingen te krijgen die ik wil  

- Als ik iets van plan ben dan laat ik mij door niets weerhouden 

BAS Fun: 

- Ik ben altijd bereid iets nieuws te proberen als ik denk dat het leuk zal zijn  

- Ik doe vaak dingen in een vlaag van opwelling  

- Ik verlang naar spanning en sensatie  

- Vaak doe ik dingen alleen voor de lol 
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6.2. Bijlage 2: Online vragenlijst 

Intro 
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Negatief utilitair 

Ambigu utilitair  



XVI 
 

Vragen utilitair 

 

 



XVII 
 

Hedonisch Product 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

Positief hedonisch 
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6.3. Bijlage 3: Vragen pre-test 
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6.4. Bijlage 4: Output SPSS 

Pretest hedonisch product 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hieronder staan een tiental product. 

Het is aan u om te beslissen of deze 

eerder een hedonisch dan wel een 

utilitair karakter hebben. -Spannende 

thriller (boek):. 

36 1,22 ,485 ,081 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Hieronder staan een tiental product. 

Het is aan u om te beslissen of deze 

eerder een hedonisch dan wel een 

utilitair karakter hebben. -Spannende 

thriller (boek):. 

-22,007 35 ,000 -1,778 -1,94 -1,61 

 

Correlatie BIS/BAS 

Correlations 

 BIS BAS 

BIS Pearson Correlation 1 ,158
*
 

Sig. (2-tailed)  ,034 

N 180 180 

BAS Pearson Correlation ,158
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,034  

N 180 180 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

General Lineair model: Utilitair 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 147,804
a
 11 13,437 10,275 ,000 ,402 

Intercept 2800,393 1 2800,393 2141,373 ,000 ,927 

BISbin1 2,026 1 2,026 1,549 ,215 ,009 
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BASbin1 1,152 1 1,152 ,881 ,349 ,005 

ValentieUTIL 133,003 2 66,501 50,852 ,000 ,377 

BISbin1 * BASbin1 3,380E-6 1 3,380E-6 ,000 ,999 ,000 

BISbin1 * ValentieUTIL ,285 2 ,142 ,109 ,897 ,001 

BASbin1 * ValentieUTIL 2,953 2 1,476 1,129 ,326 ,013 

BISbin1 * BASbin1 * 

ValentieUTIL 
8,390 2 4,195 3,208 ,043 ,037 

Error 219,703 168 1,308    

Total 3348,375 180     

Corrected Total 367,507 179     

a. R Squared = ,402 (Adjusted R Squared = ,363) 

Estimates 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Positief 5,093 ,148 4,801 5,385 

Negatief 2,967 ,151 2,670 3,264 

Ambigu 4,147 ,158 3,834 4,459 

6. BISbin1 * ValentieUTIL 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

BISbin1 ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag preventiegericht Positief 4,934 ,186 4,568 5,300 

Negatief 2,855 ,219 2,423 3,287 

Ambigu 4,089 ,214 3,667 4,510 

Hoog preventiegericht Positief 5,252 ,230 4,797 5,707 

Negatief 3,079 ,207 2,670 3,487 

Ambigu 4,204 ,233 3,743 4,665 

7. BASbin1 * ValentieUTIL 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

BASbin1 ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag promotiegericht Positief 4,956 ,223 4,515 5,397 

Negatief 2,753 ,213 2,333 3,174 

Ambigu 4,249 ,217 3,822 4,677 

Hoog promotiegericht Positief 5,230 ,194 4,847 5,613 

Negatief 3,180 ,213 2,760 3,600 

Ambigu 4,044 ,230 3,589 4,499 
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8. BISbin1 * BASbin1 * ValentieUTIL 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

BISbin1 BASbin1 ValentieUTIL Mean 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval 

95% 

Confide

nce 

Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Laag preventiegericht Laag promotiegericht Positief 4,487 ,262 3,969 5,005 

Negatief 2,778 ,270 2,246 3,310 

Ambigu 4,365 ,317 3,739 4,992 

Hoog promotiegericht Positief 5,382 ,262 4,864 5,900 

Negatief 2,932 ,345 2,251 3,613 

Ambigu 3,812 ,286 3,248 4,377 

Hoog preventiegericht Laag promotiegericht Positief 5,425 ,362 4,711 6,139 

Negatief 2,729 ,330 2,077 3,381 

Ambigu 4,133 ,295 3,550 4,716 

Hoog promotiegericht Positief 5,078 ,286 4,514 5,643 

Negatief 3,429 ,250 2,936 3,921 

Ambigu 4,275 ,362 3,561 4,989 

 

 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 
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Dependent Variable:   OvertuiginskrachtUTILITAIR   
 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 119,792
a
 11 10,890 13,185 ,000 ,463 

Intercept 2383,953 1 2383,953 2886,344 ,000 ,945 

BISbin1 ,197 1 ,197 ,239 ,626 ,001 

BASbin1 ,889 1 ,889 1,077 ,301 ,006 

ValentieUTIL 108,384 2 54,192 65,613 ,000 ,439 

BISbin1 * BASbin1 ,007 1 ,007 ,008 ,928 ,000 

BISbin1 * ValentieUTIL ,226 2 ,113 ,137 ,872 ,002 

BASbin1 * ValentieUTIL ,297 2 ,148 ,180 ,836 ,002 

BISbin1 * BASbin1 * 

ValentieUTIL 
6,741 2 3,370 4,081 ,019 ,046 

Error 138,758 168 ,826    

Total 2819,889 180     

Corrected Total 258,550 179     

 

Estimates 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtUTILITAIR   

ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Positief 4,762 ,118 4,530 4,994 

Negatief 2,850 ,120 2,614 3,087 

Ambigu 3,649 ,126 3,401 3,898 

6. BISbin1 * ValentieUTIL 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtUTILITAIR   

BISbin1 ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag preventiegericht Positief 4,746 ,147 4,455 5,037 

Negatief 2,909 ,174 2,566 3,252 

Ambigu 3,710 ,170 3,375 4,045 

Hoog preventiegericht Positief 4,779 ,183 4,418 5,141 

Negatief 2,792 ,164 2,467 3,116 

Ambigu 3,589 ,186 3,223 3,955 
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7. BASbin1 * ValentieUTIL 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtUTILITAIR   

BASbin1 ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag promotiegericht Positief 4,633 ,178 4,283 4,984 

Negatief 2,792 ,169 2,457 3,126 

Ambigu 3,620 ,172 3,280 3,960 

Hoog promotiegericht Positief 4,891 ,154 4,587 5,196 

Negatief 2,909 ,169 2,575 3,243 

Ambigu 3,679 ,183 3,318 4,041 

 

 

General Lineair model: hedonisch 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   AankoopintentieHEDONISCH   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 102,510
a
 11 9,319 5,920 ,000 ,279 

Intercept 2843,465 1 2843,465 1806,382 ,000 ,915 

BISbin1 2,168 1 2,168 1,377 ,242 ,008 

BASbin1 1,867 1 1,867 1,186 ,278 ,007 

8. BISbin1 * BASbin1 * ValentieUTIL 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtUTILITAIR   

BISbin1 BASbin1 ValentieUTIL Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag preventiegericht Laag promotiegericht Positief 4,333 ,208 3,922 4,745 

Negatief 3,000 ,214 2,577 3,423 

Ambigu 3,795 ,252 3,297 4,292 

Hoog promotiegericht Positief 5,158 ,208 4,746 5,570 

Negatief 2,818 ,274 2,277 3,359 

Ambigu 3,625 ,227 3,176 4,074 

Hoog preventiegericht Laag promotiegericht Positief 4,933 ,287 4,366 5,501 

Negatief 2,583 ,262 2,065 3,101 

Ambigu 3,444 ,235 2,981 3,908 

Hoog promotiegericht Positief 4,625 ,227 4,176 5,074 

Negatief 3,000 ,198 2,608 3,392 

Ambigu 3,733 ,287 3,166 4,301 
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ValentieHED 81,961 2 40,980 26,034 ,000 ,237 

BISbin1 * BASbin1 3,220 1 3,220 2,046 ,154 ,012 

BISbin1 * ValentieHED ,137 2 ,069 ,044 ,957 ,001 

BASbin1 * ValentieHED ,749 2 ,374 ,238 ,789 ,003 

BISbin1 * BASbin1 * 

ValentieHED 
,774 2 ,387 ,246 ,782 ,003 

Error 264,452 168 1,574    

Total 3321,438 180     

Corrected Total 366,962 179     

a. R Squared = ,279 (Adjusted R Squared = ,232) 

 

Estimates 

Dependent Variable:   AankoopintentieHEDONISCH   

ValentieHED Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Positief 4,948 ,166 4,620 5,275 

Negatief 3,239 ,169 2,904 3,573 

Ambigu 4,053 ,164 3,730 4,376 

6. BISbin1 * ValentieHED 

Dependent Variable:   AankoopintentieHEDONISCH   

BISbin1 ValentieHED Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag preventiegericht Positief 4,820 ,240 4,347 5,293 

Negatief 3,166 ,206 2,759 3,573 

Ambigu 3,915 ,230 3,462 4,368 

Hoog preventiegericht Positief 5,075 ,229 4,623 5,527 

Negatief 3,312 ,269 2,781 3,843 

Ambigu 4,191 ,233 3,731 4,651 

7. BASbin1 * ValentieHED 

Dependent Variable:   AankoopintentieHEDONISCH   

BASbin1 ValentieHED Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag promotiegericht Positief 4,800 ,243 4,320 5,280 

Negatief 3,229 ,259 2,717 3,740 

Ambigu 3,897 ,230 3,444 4,351 

Hoog promotiegericht Positief 5,095 ,225 4,650 5,540 

Negatief 3,249 ,219 2,818 3,680 

Ambigu 4,209 ,233 3,749 4,669 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtHEDONISCH   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 107,217
a
 11 9,747 7,713 ,000 ,336 

Intercept 2696,809 1 2696,809 2134,081 ,000 ,927 

BISbin1 1,557 1 1,557 1,232 ,269 ,007 

BASbin1 3,105 1 3,105 2,457 ,119 ,014 

ValentieHED 85,219 2 42,609 33,718 ,000 ,286 

BISbin1 * BASbin1 1,934 1 1,934 1,531 ,218 ,009 

BISbin1 * ValentieHED 1,034 2 ,517 ,409 ,665 ,005 

BASbin1 * ValentieHED 1,756 2 ,878 ,695 ,501 ,008 

BISbin1 * BASbin1 * 

ValentieHED 
,145 2 ,072 ,057 ,944 ,001 

Error 212,299 168 1,264    

Total 3125,333 180     

Corrected Total 319,516 179     

a. R Squared = ,336 (Adjusted R Squared = ,292) 

Estimates 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtHEDONISCH   

ValentieHED Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Positief 4,853 ,148 4,560 5,146 

Negatief 3,110 ,152 2,810 3,409 

Ambigu 3,957 ,147 3,668 4,247 

6. BISbin1 * ValentieHED 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtHEDONISCH   

BISbin1 ValentieHED Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laag preventiegericht Positief 4,694 ,215 4,271 5,118 

Negatief 3,125 ,185 2,760 3,490 

Ambigu 3,814 ,206 3,408 4,220 

Hoog preventiegericht Positief 5,011 ,205 4,606 5,416 

Negatief 3,094 ,241 2,619 3,570 

Ambigu 4,101 ,209 3,688 4,513 

7. BASbin1 * ValentieHED 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtHEDONISCH   

BASbin1 ValentieHED Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
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Laag promotiegericht Positief 4,597 ,218 4,167 5,027 

Negatief 3,104 ,232 2,646 3,562 

Ambigu 3,814 ,206 3,408 4,220 

Hoog promotiegericht Positief 5,108 ,202 4,710 5,507 

Negatief 3,115 ,196 2,729 3,502 

Ambigu 4,101 ,209 3,688 4,513 

 

Effect 3e variabelen, leeftijd op aankoopintentie utilitair 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 152,225
a
 11 13,839 10,799 ,000 ,414 

Intercept 2715,637 1 2715,637 2119,207 ,000 ,927 

ValentieUTIL 124,368 2 62,184 48,527 ,000 ,366 

Q10.1 1,362 1 1,362 1,063 ,304 ,006 

LeeftijdMEDIAN 11,184 1 11,184 8,728 ,004 ,049 

ValentieUTIL * Q10.1 ,017 2 ,008 ,007 ,993 ,000 

ValentieUTIL * 

LeeftijdMEDIAN 
3,808 2 1,904 1,486 ,229 ,017 

Q10.1 * LeeftijdMEDIAN 2,654 1 2,654 2,071 ,152 ,012 

ValentieUTIL * Q10.1 * 

LeeftijdMEDIAN 
1,519 2 ,759 ,593 ,554 ,007 

Error 215,282 168 1,281    

Total 3348,375 180     

Corrected Total 367,507 179     

a. R Squared = ,414 (Adjusted R Squared = ,376) 

Estimates 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

LeeftijdMEDIAN Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Jong 4,294 ,120 4,057 4,530 

Oud 3,776 ,128 3,523 4,029 

 

Covariaat ervaring reviews 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   AankoopintentieUTILITAIR   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 
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Corrected Model 153,189
a
 12 12,766 9,947 ,000 ,417 

Intercept 222,810 1 222,810 173,617 ,000 ,510 

ErvaringReview 5,385 1 5,385 4,196 ,042 ,025 

BASbin1 2,024 1 2,024 1,577 ,211 ,009 

BISbin1 1,930 1 1,930 1,504 ,222 ,009 

ValentieUTIL 130,415 2 65,207 50,811 ,000 ,378 

BASbin1 * BISbin1 ,001 1 ,001 ,001 ,981 ,000 

BASbin1 * ValentieUTIL 2,703 2 1,352 1,053 ,351 ,012 

BISbin1 * ValentieUTIL ,197 2 ,099 ,077 ,926 ,001 

BASbin1 * BISbin1 * 

ValentieUTIL 
9,441 2 4,720 3,678 ,027 ,042 

Error 214,318 167 1,283    

Total 3348,375 180     

Corrected Total 367,507 179     

a. R Squared = ,417 (Adjusted R Squared = ,375) 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   OvertuiginskrachtHEDONISCH   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 115,598
a
 12 9,633 7,889 ,000 ,362 

Intercept 84,834 1 84,834 69,475 ,000 ,294 

ErvaringReview 8,381 1 8,381 6,864 ,010 ,039 

BASbin1 1,901 1 1,901 1,557 ,214 ,009 

BISbin1 1,559 1 1,559 1,277 ,260 ,008 

ValentieHED 86,229 2 43,114 35,309 ,000 ,297 

BASbin1 * BISbin1 1,704 1 1,704 1,395 ,239 ,008 

BASbin1 * ValentieHED 1,033 2 ,517 ,423 ,656 ,005 

BISbin1 * ValentieHED 1,008 2 ,504 ,413 ,663 ,005 

BASbin1 * BISbin1 * 

ValentieHED 
,396 2 ,198 ,162 ,850 ,002 

Error 203,918 167 1,221    

Total 3125,333 180     

Corrected Total 319,516 179     

a. R Squared = ,362 (Adjusted R Squared = ,316) 

 

 

 

 


