
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linda Hogenes, 0211931
Universiteit Utrecht

Master Communicatiestudies
februari 2007

Masterwerkstuk en literatuurstudie

Dát zie je niet 
over het hoofd! 

 
Een onderzoek naar de effectiviteit van 3D-elementen in  

(buiten)reclames op waardering en koopintentie 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 2

Inhoudsopgave 
 
Samenvatting ________________________________________________________ 4 
1. Inleiding ___________________________________________________________ 4 
2. Literatuur voor experiment en analyses_________________________________ 5 

2.1. Drie soorten tekens in de boodschap _______________________________ 6 
2.2. Verwerkingsproces van advertenties ________________________________ 7 
2.3. Inspelen op het verwerkingsproces_________________________________ 8 
2.4. Specifiek voor experiment________________________________________ 11 

2.4.1. Multimediaal________________________________________________ 11 
2.4.2. Creativiteit__________________________________________________ 13 
2.4.3. Schokkendheid _____________________________________________ 13 
2.4.4. Extravagantie _______________________________________________ 14 
2.4.5. Nieuw product______________________________________________ 14 
2.4.6. Buitenreclames______________________________________________ 14 

3. Meten van effectiviteit ______________________________________________ 15 
3.1. Variabelen _____________________________________________________ 16 

3.1.1. Reclameherinnering _________________________________________ 16 
3.1.2. Mening over product ________________________________________ 16 
3.1.3. Opbrengst in geld ___________________________________________ 17 

3.2. Methoden _____________________________________________________ 18 
3.2.1. Recall en herkenning_________________________________________ 19 
3.2.2. Emoties en reacties van het lichaam____________________________ 21 
3.2.3. Product testen ______________________________________________ 23 
3.2.4. Tracking____________________________________________________ 24 
3.2.5. Groepsdiscussie _____________________________________________ 24 

3.3. Testomgevingen _______________________________________________ 24 
3.3.1. Via internet _________________________________________________ 25 
3.3.2. Telefonisch _________________________________________________ 25 
3.3.3. Bij consument thuis__________________________________________ 26 
3.3.3. In een laboratorium__________________________________________ 26 
3.3.4. In de natuurlijke omgeving ___________________________________ 26 

3.4. Conclusie ______________________________________________________ 27 
4. Analyses __________________________________________________________ 28 

4.1. Categorie 1: actie van toeschouwer________________________________ 29 
4.2. Categorie 2: bestaande objecten in de omgeving ___________________ 30 
4.3. Categorie 3: de vorm van de reclame zelf___________________________ 31 
4.4. Keuze voor een categorie ________________________________________ 32 
4.5. Analyse van de experimentele poster ______________________________ 34 

5. Experiment________________________________________________________ 35 
5.1. Keuze van het onderwerp________________________________________ 35 
5.2. Vragenlijst _____________________________________________________ 35 

5.2.1. Beschrijving ________________________________________________ 36 
5.2.2. Problemen tijdens het onderzoek______________________________ 38 

5.3. Poster _________________________________________________________ 39 
5.3.1. Beschrijving ________________________________________________ 39 
5.3.2. Problemen tijdens het onderzoek______________________________ 40 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 3

5.4. Gang van zaken_________________________________________________41 
5.4.1. Beschrijving_________________________________________________41 
5.4.2. Overwegingen ______________________________________________42 

5.5. Pretest_________________________________________________________44 
5.6. Definitieve uitvoering____________________________________________45 
5.7. Verwachtingen / Hypothese ______________________________________46 

6. Resultaten _________________________________________________________46 
6.1. Algemeen______________________________________________________46 
6.2. Meten van de aandacht __________________________________________46 
6.3. Vragenlijsten ___________________________________________________47 

7. Conclusie _________________________________________________________49 
8. Discussie __________________________________________________________50 
9. Bronnen___________________________________________________________51 

9.1. Afbeeldingen___________________________________________________51 
9.2. Literatuur ______________________________________________________52 

 
Bijlagen: 
A: Analyses 
B: Vragenlijst 
C: Resultaten van turflijsten 
D: SPSS-resultaten 
E: SPSS-datafile 
F: Photoshopbestanden van poster 
 
 
Met dank aan:  
Frank Jansen 
Gwyneth Ouwehand 
Bas Slagter 
Kelvin Berghorst 
Algreet Gravenhorst (Better Bodies, Woerden) 
Margreet Bosman (Gemeentehuis Alphen a/d Rijn) 
Scouting Albert Schweitzergroep, Woerden 
 
 
  

 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 4

Samenvatting 
 

Reclames met driedimensionale elementen zouden meer moeten opvallen 

dan hun platte equivalenten. Er blijkt echter amper een verschil te zijn wat 

betreft het trekken van aandacht, blijkt uit dit onderzoek. Wel wordt de 

experimentele reclame met 3D-elementen origineler bevonden dan de platte 

versie en in het algemeen ook hoger gewaardeerd.  

Dit masterwerkstuk omvat ook de literatuurstudie, waarin alle aspecten die 

van belang zijn bij het meten van de effectiviteit van reclames worden 

besproken.  

 
1. Inleiding 
 

     
Afbeelding 1a, b en c. Artikel uit het maandblad Quest.  

 

Is reclame die veel aandacht trekt door onder andere driedimensionale (3D) 

elementen ook effectiever in het overtuigen van toeschouwers? Heeft deze extra 

dimensie een positief effect op onder andere waardering en koopintentie? Deze 

vraag wordt beantwoord in dit masterwerkstuk. Door mijn fascinatie voor 

reclame besteedde ik altijd al meer aandacht aan reclames en een artikel in het 

maandblad Quest (afbeeldingen 1a, b en c) bracht mij op het idee om dit te 

onderzoeken.  

Als verkenning op het onderwerp ben ik vervolgens op zoek gegaan naar 

advertenties die op een onconventionele wijze de toeschouwers proberen aan 

te spreken. Na een analyse van dertig reclame-uitingen (zie § 3 en bijlage A) 

bleken deze grofweg in drie categorieën te passen. Deze analyses zijn gebruikt 

als opstap voor de verdere uitwerking van het experiment.  

De overeenkomsten tussen de geselecteerde reclame-uitingen blijkt te zitten 

in de 3D-elementen: de reclame is in deze gevallen méér dan alleen de platte 

poster of het billboard. De betekenis van de reclame kan voor een groot deel 

worden ontleend aan de omgeving van de reclame. Daarom wordt in dit 

onderzoek de vraag beantwoord of het zin heeft om extra te investeren in een 

dergelijke extravagante reclame die gebruik maakt van driedimensionale 

elementen.  

Het experiment heeft als doel te meten of een reclame met een 
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driedimensionaal element beter werkt dan dezelfde reclame die slechts in twee 

dimensies (plat, 2D) is uitgevoerd. Daarvoor heb ik een poster (voorzijde en 

afbeelding 13a, b en c, § 4.5) gemaakt met een man die schreeuwt en een 

(echte) spijker in zijn hoofd heeft, als reclame voor een fictieve pijnstiller. Het 

speciale aan deze poster is zowel dat de spijker uitsteekt (dus met een derde 

dimensie) als het feit dat de spijker in één versie een echte spijker is; een 

vermenging van een afbeelding met een object dat fysiek aanwezig is.  

Van deze poster zijn er zes versies (in 3D en 2D met elk 3 replicaties). Deze zijn 

in een gemeentehuis en sportschool neergezet. Daar zijn in totaal 150 passanten 

door middel van vragenlijsten ondervraagd. De vragenlijst bevatte de volgende 

variabelen: recall (het kunnen reproduceren van de boodschap van de reclame), 

originaliteit, opdringerigheid, humor, attitude, overtuiging, (koop)intentie en de  

duidelijkheid van het verband tussen de reclame en het product. Verder werden 

uiteraard demografische gegevens gevraagd. Verdere details worden in 

paragraaf 5 behandeld.    

 

Ik zal beginnen met het behandelen van de literatuur in paragraaf 2 en 3. In 

paragraaf 2 zal ik literatuur behandelen die als achtergrond voor de analyses en 

het experiment dient. Paragraaf 3 gaat specifiek over de verschillende methoden 

om de effectiviteit van reclame te meten (de literatuurstudie). Daarna volgen drie 

voorbeeldanalyses van reclames en een analyse van de experimentele reclame  

in paragraaf 4.    

De opzet en de achtergronden van het experiment worden in paragraaf 5 

behandeld, met daaropvolgend de resultaten (§ 6). Ik sluit af met een conclusie 

en een discussie (§ 7 en 8).   
 
 

2. Literatuur voor experiment en analyses 
 

In deze paragraaf wordt de literatuur behandeld die direct relevant is voor de 

opzet van het experiment. In paragraaf 2.1. wordt de tekenleer behandeld, die 

verschillende relaties met de werkelijkheid beschrijft. Dan volgen een aantal 

theorieën over het verwerkingsproces (§ 2.2.). In paragraaf 2.3. wordt ingegaan 

op de manieren om hierop in te spelen bij het maken van reclames. Ik sluit af 

met een aantal aspecten die op een andere manier relevant zijn voor het 

onderzoek, zoals de effecten van schokkendheid, extravagantie, creativiteit en 

het belangrijkste: multimedialiteit (§ 2.4.).   

Bij het verzamelen van de literatuur voor paragraaf 2 en 3 ben ik grotendeels 

uitgegaan van het tijdschrift Journal of Advertising Research.  Hiervan heb ik alle 

uitgaven doorgekeken, waarbij ik ben teruggegaan tot 2002. Uiteraard is overige 

relevante literatuur, die ik via een andere weg heb gevonden, hierin ook 

opgenomen.   

 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 6

2.1. Drie soorten tekens in de boodschap 
 

Voor het experiment en de daaraan voorafgaande analyses zijn twee soorten 

tekens van groot belang: iconische en indexicale tekens.  

Eigenschappen van de boodschap zijn al sinds lange tijd onderdeel van de  

studiegebieden semantiek en semiotiek. In de semantiek worden het teken 

(zoals het woord of de afbeelding) en de betekenis ervan los van elkaar gezien. Er 

is een onderscheid tussen denotatie (de betekenis) en de connotatie (ligt buiten 

betekenis van woord: de associaties die men erbij heeft). Een teken kan een 

letter, een woord of een voorwerp zijn.  

De semiotiek (ook wel tekenleer genoemd) gaat terug tot de beroemde arts 

Lallenus, en de moderne vertegenwoordigers ervan zijn onder andere Charles 

Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure en Umberto Eco (Wikipedia – Semiotiek). 

Peirce stelt dat tekens drie soorten relaties met de werkelijkheid kunnen 

hebben: indexicaal (naar iets verwijzen), iconisch (een gelijkenisrelatie) en 

symbolisch (berusten op conventie). In afbeelding 2 staat dit visueel 

weergegeven. Rook veronderstelt de aanwezigheid van vuur (indexicaal), een 

afbeelding van vuur heeft een gelijkenisrelatie met het vuur in de werkelijkheid 

(in dit geval visueel) en het woord ‘vuur’ verwijst naar de werkelijkheid. Het 

verband tussen deze lettercombinatie V-U-U-R is een conventie in de 

Nederlandse taal (symbolisch). Het vuur in de werkelijkheid zou net zo goed met 

R-O-O-S kunnen worden aangeduid, er is geen verband tussen de werkelijkheid 

en de aanduiding ervan. Om die reden kan het object ‘vuur’ in andere talen ook 

met ‘fire’, ‘feu’ of ‘Feuer’ worden aangeduid (Chandler).  

 

 
Afbeelding 2. Grafische weergave van de tekenleer.  

 

De tekenleer van Peirce speelt een belangrijke rol in het ontwerp van het 

experiment (§ 5). In de experimentele poster (de 3D-versie) is er namelijk sprake 

van een  vermenging van de werkelijkheid en iconiteit (door middel van een 

teken). De afbeelding van de man is namelijk iconisch (een grafische weergave 

van een man). Deze wordt gecombineerd met iets dat in de werkelijkheid fysiek 

aanwezig is (de spijker). Er wordt de aandacht gevestigd op de iconische waarde 
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van de afbeelding, iets waar normaal aan voorbij wordt gegaan. Dit spelen met 

en het combineren van de werkelijkheid (dat dus juist geen teken is) en de 

grafische weergave ervan geeft de reclame wat extra’s en zorgt er wellicht voor 

dat de reclame meer aandacht trekt. Hier kom ik in paragraaf 2.4.1. op terug.  

 

2.2. Verwerkingsproces van advertenties 
 

We hebben al gezien dat ik geïnteresseerd ben in meer dan alleen de 

opvallendheid van reclames. Het proces dat bij de verwerking van informatie 

plaatsvindt, is daarbij erg van belang.  

De bekendste theorie over het proces van verwerking van informatie is dat 

van Richard E. Petty en John T. Caccioppo. Zij stelden het Elaboration Likelihood 

Model (ELM) op, waarin wordt gesteld dat lezers een keuze maken tussen twee 

soorten routes bij het verwerken van informatie (Petty, Caccioppo en Schumann 

en Oliver).  

Bij een lage betrokkenheid bij de boodschap of een lage motivatie, maakt 

men met name gebruik van ‘perifere cues’ die de aantrekkelijkheid van de 

boodschap verhogen; bijvoorbeeld de lengte van de boodschap, het aantal 

argumenten en afbeeldingen. Men neemt niet de tijd om alles aandachtig te 

lezen en baseert zijn mening op een eerste indruk, het gevoel bij de boodschap. 

De hieruit resulterende attitude is zwak en een slechte voorspeller van het 

gedrag.  

Bij een hoge betrokkenheid bij de boodschap (wanneer men voor een 

belangrijke beslissing staat, wil leren of ontevreden is – cognitieve dissonantie) 

doet men veel moeite en neemt dus de centrale route. Daarin worden alle 

argumenten uitgebreid afgewogen en er wordt weinig aandacht besteed aan 

de perifere cues. De attitude die hieruit voortkomt, is vrij sterk en voorspelt in 

grote mate het gedrag.  

Volgens Hans Hoeken (181-183) zijn illustraties als perifere cue zeer geschikt: 

via de perifere route roept een aantrekkelijke (al dan niet relevante) illustratie 

positieve gevoelens op, terwijl dit bij de centrale route geen negatief effect 

heeft. Bovendien is er ook het ‘mere exposure’-effect: alleen al het herkennen 

van een product leidt tot een hogere waardering. Verwerking hoeft dus in het 

geheel niet plaats te vinden om toch effect te kunnen hebben. 

Scott Wysong en Sri Beldona (ook: Van Rooy 58-68) plaatsen bij dit model een 

kanttekening: zij stellen dat de toeschouwer naast de bereidheid om de 

informatie te verwerken, ook de kans en het vermogen moet hebben om dit te 

doen.  

Uit onderzoek van Juchems (in: Van Rooy 123-124) blijkt dat een actieve 

verwerking (‘active processing’) van campagnes een positieve invloed heeft op 

zowel het niveau en de stabiliteit van de advertising awareness (zie ook: § 3.1.1.) 

als op de attitude en het oordeel ten aanzien van het geadverteerde merk, 

product of dienst. Een campagne met een actieve verwerking wordt niet snel 
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vergeten en is dus beter bestand tegen langdurige reclame-onderbrekingen. Op 

termijn is het dus goedkoper om actieve verwerking zoveel mogelijk te 

stimuleren.  

 

Een andere bekende theorie op het gebied van verwerkingsprocessen is die 

van Martin Fishbein en Icek Ajzen, de Theory of Reasoned Action (Wikipedia – 

Theory of reasoned action). Hierbij wordt de gedragsintentie (BI) bepaald door 

een combinatie van twee factoren: de eigen attitude tegenover het gedrag (AB) 

en hetgeen de persoon denkt dat anderen van dat gedrag zullen vinden (SN). 

Het gewicht (W) van de meningen is hierbij ook bepalend: is de mening van 

bijvoorbeeld je beste vriend (W2) belangrijker dan je eigen mening (W1)? In een 

formule (Hale, Householder en Greene in: Wikipedia – Theory of reasoned action) 

kan dit als volgt worden weergegeven: BI = (AB) W1 + (SN) W2. Het effect van een 

advertentie hangt dus niet alleen af van de advertentie zelf, maar ook van 

omgevingsfactoren als de mening van vrienden en de perceptie daarvan. Een 

mening is dus ook onderhevig aan sociale wenselijkheid en meningen van 

anderen.  

 

In § 2.3. wordt behandeld op welke manieren er wordt ingespeeld op deze 

verwerkingsprocessen en manieren van verwerken van informatie.  

  

2.3. Inspelen op het verwerkingsproces 
 

Het verwerkingsproces zelf is belangrijk, zeker als het kan worden omgezet in 

een concrete manier om mensen te overtuigen. Dit is al sinds het begin van de 

twintigste eeuw een geliefd onderwerp van studie. Het AIDA-model is het 

oudste, bekendste en vooral het meest gebruikte marketingmodel dat het 

overtuigingsproces probeert te beschrijven. Het bestaat uit vier stappen 

(Attention/Awareness, Interest, Desire, Action), die elke overtuigende tekst of 

reclame zou moeten doorlopen om de lezer of toeschouwer te overtuigen.  In 

1925 werd dit bedacht door E.K. Strong (Briggs, 462 en Wikipedia – AIDA-model).  

De eerste A staat voor aandacht trekken (Attention). Als de aandacht 

getrokken is, is het belangrijk om interesse (Interest) te kweken bij de 

toeschouwer, door de behoefte van de toeschouwer te benadrukken. Desire 

gaat daar nog verder op in en biedt een manier om die behoefte te bevredigen. 

Tot slot wordt de lezer opgeroepen tot actie.  

Overigens hoeven de 4 stappen niet altijd in deze volgorde voor te komen, of 

kunnen stappen ontbreken. Dat heb ik bij een eerder onderzoek naar direct mail 

ontdekt (Hogenes) en dat wordt ook algemeen aangenomen (ook: Wikipedia – 

AIDA-model).  

Het aspect Attention uit het AIDA-model is voor mijn onderzoek het 

belangrijkste. De makkelijkste manier om aandacht te trekken is door gebruik te 

maken van absoluut interessante thema’s, zoals geld, seks, dood, macht en 
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geweld (Hoeken 175-178). Kleur wordt ook vaker opgemerkt, en hoe groter, hoe 

meer aandacht de advertentie trekt (Hoeken, 175). Deze aspecten worden 

meegenomen in de opzet in paragraaf 5.  

Verwant aan de AIDA zijn de API en de DAGMAR (Timothy Joyce, 107). De API 

(Advertising Planning Index) bestaat uit de volgende stappen: Impact, 

Awareness, Image, Rating en Purchasing. DAGMAR mist de eerste stap: deze 

bestaat uit Awareness, Comprehension, Conviction en Action. De verbanden 

staan weergeven in tabel 1 op de volgende pagina.  

 

 
Afbeelding 3. Model van Lavidge en Steiner.  

 

Robert J. Lavidge en Gary A. Steiner bespreken in het boek ‘Measuring 

Advertising Effectiveness’ (Wheatley 2-7) uit 1969 een model (afbeelding 3) dat 

lijkt op de API, DAGMAR en AIDA. Zij stellen dat “adverteren moet worden gezien 

als een kracht, waarmee men mensen een trap op kan dwingen.” (Wheatley, 2) Bij 

het verwerken van reclames doorlopen de lezers of toeschouwers zeven 

stappen (Awareness tot Purchase). Voor het ‘meten’ van elke stap moet volgens 

hen een andere onderzoeksmethode worden gebruikt. Verder komen de 

stappen overeen met een aantal stappen in het gedrag van de mens (cognitief, 

affectief en conatief).  
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Bij een reclamecampagne ontstaat dus (als alles zoals gewenst gaat) als eerste 

Awareness en Knowledge (kennis), inspelend op de cognitieve component, die 

wordt gebaseerd op feiten. Daarna ontstaat Liking en Preference. Hier wordt 

ingespeeld op de affectieve component (emoties). In het ideale geval wordt het 

waardeoordeel van de consument over het product nu bijgesteld of versterkt. 

De laatste twee stappen zijn Conviction (overtuiging) en Purchase (aankoop). 

Hier wordt ingespeeld op de conatieve component, dat de motieven voor een 

eventuele aankoop verzorgt. Met bijvoorbeeld prijsacties en testimonials kan de 

consument hier over de streep worden getrokken.  

 

In onderstaande tabel staan de verbanden tussen AIDA, API, DAGMAR en het 

zojuist genoemde model van Lavidge en Steiner weergegeven. Dit worden ook 

wel hierarchy-of-effects-modellen genoemd (Cramphorn, zie ook § 3.1.1.). De 

modellen komen dus ongeveer op hetzelfde neer: zij omschrijven alleen de 

stappen iets anders of nemen meerdere stappen samen.   

 

AIDA API DAGMAR Lavidge en Steiner 

(Attention) Impact - - 

(Awareness) Awareness Awareness Awareness 

Interest Image Comprehension Knowledge 

Desire - - Liking 

- Rating - Preference 

- - Conviction Conviction 

Action Purchasing Action Purchase 
Tabel 1. Vergelijking van AIDA, API, DAGMAR en het model van Wheatley. De eerste A in AIDA kan zowel 
staan voor Attention als Awareness, daarom zijn deze twee begrippen tussen haakjes weergegeven.  

 

Paragraaf 2.2. en 2.3. houden een sterk verband met elkaar. De API, AIDA,  

DAGMAR en het model van Lavidge en Steiner hebben als overeenkomst dat de 

informatie in stappen wordt verwerkt. Dit gaat via de cognitieve, affectieve en 

conatieve component. Bij gebruik van de centrale route van het Elaboration 

Likelihood Model wordt de informatie inderdaad weloverwogen en aandachtig 

verwerkt via deze stappen. Wanneer de perifere route wordt gebruikt, wordt er 

met name ingespeeld op de affectieve component en worden de stappen niet 

(geheel) doorlopen.  

Natuurlijk spelen ook vrienden, familie en de eigen zelfverzekerdheid (Theory 

of Reasoned Action) mee in het beslissingsproces. De AIDA-, API, en DAGMAR-

formules zijn simpelweg een manier om dit verwerkingsproces te beschrijven en 

erop in te kunnen spelen.   
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2.4. Specifiek voor experiment 
 

Er zijn een aantal aspecten die kort behandeld moeten worden, omdat ze 

belangrijk zijn voor de opzet van het experiment. Zo wordt achtereenvolgens 

behandeld: multimedialiteit (de combinatie van 3D- en 2D-elementen) in § 2.4.1., 

creativiteit (§ 2.4.2.), schokkendheid (§ 2.4.3), extravagantie (§ 2.4.4.), het feit dat 

het een nieuw product is (§ 2.4.5.) en een aantal punten met betrekking tot 

buitenreclame in paragraaf 2.4.6.  

 

2.4.1. Multimediaal 

 

 
Afbeelding 6. Tekening van M.C. Escher: ‘Tekenende handen’.   

 

 

 
Afbeelding 7: Strip voor ProRail door Jan Dirk Barreveld. 
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Afbeelding 8: Strip van Dirkjan door Mark Retera 

 

De experimentele poster is niet alleen 2D, maar heeft ook een 

driedimensionaal element. In de (populaire) kunst wordt zo nu en dan gespeeld 

met de 2D-eigenschappen van papier. Zo tekende Escher twee handen, die de 

andere hand tekenden (afbeelding 6). De handen lijken daarbij uit het papier te 

komen en ‘boven’ de tekening te staan, driedimensionaal dus.  

Ook in moderne strips wordt er gespeeld met de omlijsting van het verhaal 

(het kader). Als vanzelfsprekend spelen strips zich af in een kader. In de 

voorbeelden van DirkJan (Mark Retera – afbeelding 8) en een strip voor ProRail 

(Jan Dirk Barreveld – afbeelding 7) is dit het geval. De stripfiguren zijn zich hierin 

opeens bewust van de kaders waarin zij staan getekend en bevinden zich ook 

buiten de kaders.  

Dit komt overeen met advertenties met een 3D-aspect: naast boven/beneden 

en links/rechts wordt er een derde dimensie toegevoegd: voor/achter. In de 

twee voorbeeldstrips wordt er ook een andere dimensie toegevoegd: die naast 

of achter het kader. Natuurlijk is het op papier net iets anders: de afbeelding blijft  

tweedimensionaal.  

In mijn experiment ontmoet de werkelijkheid (de echte spijker) een 

afbeelding van de werkelijkheid (de poster). Deze combinatie is multimediaal en 

dus verrassend.  Dit werd in paragraaf 2.1. al uitgebreid behandeld.  
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2.4.2. Creativiteit 

 

Creativiteit is belangrijk in mijn onderzoek. Een groot deel van de 

‘opvallendheid’ van de poster wordt ontleend aan de ongebruikelijke 

combinatie van 3D en 2D (§ 2.1 en § 2.4.1.).  

Uit de literatuur blijkt dat wat men creatief vindt, per persoon verschilt. Scott 

Koslow, Sheila L. Sasser en Edward A. Riordan hebben onderzocht wat onder 

creativiteit wordt verstaan. Grofweg bestaat creativiteit uit drie punten: voor de 

accountmanagers is dat of het overeenkomt met de strategie van het bedrijf, 

voor de creatieve rollen of het artistiek is en voor de productierollen of het 

origineel wordt bevonden.  

Hierover verschillen de verschillende beroepsgroepen dus duidelijk van 

mening, laat staan hoe dat bij consumenten zal verschillen. Of de consumenten 

in mijn experiment de poster dus creatief of origineel zullen vinden, is dus de 

vraag: het is blijkbaar erg persoonlijk en onderhevig aan de beroepsgroepen. 

 

2.4.3. Schokkendheid 

 

De experimentele poster wordt door de gruwelijkheid of gewelddadigheid 

soms als schokkend ervaren. Volgens Darren W. Dahl, Kristina D. Frankenberger 

en Rajesh V. Manchada loont het om schokkende advertenties te maken. Zij 

testten de effectiviteit van een aantal condoomgebruik/anti-AIDS-posters. Hieruit 

kwam dat schokkende en angstaanjagende advertenties inderdaad beter 

werken dan informatieve. Voor zulke schokkende advertenties bedacht Bob 

Garfield zelfs een nieuwe term: ‘advertrocities’ (Dahl, Frankenberger en 

Manchada, 270).  

Waarschijnlijk geldt dit positieve effect van het schokken voornamelijk voor 

jongeren, of dit het geval is hebben zij niet onderzocht. Als laatste punt geven zij 

aan dat het ‘schokken’ wel een relatie met het product moet hebben: dat het 

niet puur als aandachttrekkend middel gebruikt moet worden. In mijn 

onderzoek is de relatie met het product wel degelijk duidelijk; de man heeft pijn 

door de spijker in zijn hoofd.  

Schokkendheid hangt waarschijnlijk sterk samen met de sterke toepassing van  

aandachtspijlers (o.a. seks, macht, geld en geweld, § 2.3.). Een voorbeeld van de 

pijler seks: een vrouw in bikini wordt niet als schokkend ervaren, maar als deze 

vrouw nog schaarser gekleed is in een uitdagende pose, wordt dat wel als 

schokkend ervaren.   
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2.4.4. Extravagantie 

 

De echte spijker maakt in het experiment de advertentie net even ‘anders dan 

anders’. Tim Ambler en E. Ann Hollier laten zien dat de extravagantie van een 

advertentie – die het ‘anders dan anders’ (origineel) maakt – de 

geloofwaardigheid van een merk verhoogt. Dit hebben zij getest door middel 

van tv-reclames. Hoe hoger het reclamebudget lijkt, hoe hoger een merk 

gewaardeerd wordt. Het gaat dus niet om de werkelijke reclame-uitgaven, maar 

om de perceptie ervan.  

Wat betreft extravagantie past mijn experimentele poster in dit plaatje. De 

echte spijker is iets extra’s en vooral ‘anders dan anders’ (origineel), dat wellicht 

een positief effect heeft op de waardering voor het geadverteerde merk.  

 

2.4.5. Nieuw product 

 

Wat betreft het nieuwe product (een pijnstiller, Kefaline) dat in het experiment 

wordt geïntroduceerd, moet er rekening worden gehouden met het feit dat de 

consument er nog niet mee bekend is.  

Hornikx maakte aannemelijk dat als de consument wordt blootgesteld aan 

een nieuw product van een nieuw merk, de koopintentie alleen gerelateerd is 

aan het vertrouwen in een product (9), omdat het niet door het merk kan 

worden beïnvloed. De mening over de in mijn experiment geadverteerde 

pijnstillers zal dus grotendeels worden gevormd door de mening over pijnstillers 

in het algemeen. Hier kom ik op terug in paragraaf 5.1.  

 

2.4.6. Buitenreclames 

 

Het experiment is geïnspireerd op buitenreclames. Donthu, Cherian en 

Bhargava bespreken deze vorm van reclame. Zij stellen dat buitenreclames een 

stuk goedkoper zijn (ook: Wysong en Beldona) dan andere vormen van 

adverteren, terwijl de effecten ervan zelfs beter zijn: 31% meer verkoop dan bij 

televisie, radio en krant (Donthu, Cherian en Bhargava in Wysong en Beldona). 

Gemeten in kosten per procent ‘Gross Rating Point’ kosten abri’s gemiddeld € 

0,60, billboards € 1,20 tegenover € 200 voor radio en € 1500 voor televisie (Dahl, 

128). De kosten zijn dus relatief laag. Een ander voordeel is dat de hoeveelheid 

‘clutter’ heel laag is, tegenover een hoge ‘exposure frequency’.  

Qua effectiviteit van billboardreclame is er een verschil tussen 

producten/diensten met high involvement (grote uitgaven, belangrijk) of low 

involvement (dagelijkse dingen, onbelangrijk) of voor diensten of producten. 

Diensten met high involvement zijn het minst effectief, producten met low 

involvement het meest (Wysong en Beldona). Het product in het experiment – 
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pijnstillers – zou ik scharen onder een low-involvementproduct, omdat het een 

redelijk goedkoop product is, dat men makkelijk een keer kan uitproberen. Het 

product heeft wel kenmerken van high-involvement: men zal er harder over 

nadenken welke pijnstiller men gebruikt dan bij bijvoorbeeld shampoo.  

Verder bleek dat advertenties met weinig woorden, aan de rechterzijde van 

de weg en in zwart-wit het effectiefste zijn (Donthu, Cherian en Bhargava). Dit 

spreekt Hoeken tegen, die stelt dat kleur juist het beste werkt (§ 2.3.). 

 
 

3. Meten van effectiviteit 
 

In deze paragraaf wordt beschreven wat bij het meten van de effectiviteit van 

reclame(campagne)s belangrijk is. Ten eerste zal ik de factoren behandelen 

waarop onderzoekers willen testen (de variabelen - § 3.1.). Daarna volgen 

verschillende methodes om de waarde van deze variabelen te meten (§ 3.2.) en 

de locaties om het onderzoek uit te voeren (§ 3.3.).  

Soms botsen de communicatiewetenschap en het marketingvakgebied 

enigszins. Er wordt in de marketing vaak gekeken naar het geld dat het opbrengt 

in plaats van de effectiviteit van de reclame(campagne)s zelf te meten. In deze 

inleidende paragraaf richt ik mij vooral op het meten van effectiviteit. 

 

In de werkelijkheid is de effectiviteit van een reclame niet alleen af te lezen 

aan alleen verkoopcijfers. Het is erg moeilijk te onderzoeken, omdat het veel 

complexer is dan alleen dat. Hoge verkoopcijfers hoeven namelijk niet het 

gevolg te zijn van een effectieve campagne. De effecten van de 4 P’s (Promotie, 

Prijs, Product en Plaats) zijn immers niet te scheiden. Dat een product niet wordt 

verkocht, hoeft dus niet per definitie aan de reclame (Promotie) te liggen en 

andersom. Het is overigens wel waardevol andere informatie, zoals marktaandeel 

en acties van de concurrenten, in de evaluatie mee te nemen (Bronner, in: Van 

Rooy, 199). In mijn experiment is dit niet mogelijk, omdat het een fictief product 

betreft. In paragraaf 3.1.3. ga ik hier verder op in.  

 

John E. Hogan, Katherine N. Lemon en Barak Libai vestigen de aandacht op 

een vaak vergeten (extra) effect van reclame: mond-tot-mondreclame bij 

vrienden en familie. Zij stellen dat het effect van reclame erg onderschat wordt 

en stelden een rekenmodel op dat de mond-tot-mondreclame berekent. Deze is 

nogal ingewikkeld, dus die zal ik u besparen. Het komt er op neer dat dit effect 

steeds groter wordt als bijvoorbeeld 5% van de consumenten er anderen over 

vertelt. Immers, de consumenten die door de aanbevelingen van anderen klant 

worden, zullen zelf ook weer aanbevelingen aan anderen geven. In andere 

methodes wordt deze mond-tot-mondreclame niet meegenomen.  
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3.1. Variabelen 
 

Om de effectiviteit van reclame te kunnen meten zijn variabelen nodig. De 

vragen of opdrachten moeten immers iets meten. Er wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar in hoeverre een reclame wordt herinnerd (§ 3.1.1.) of wat de 

respondenten van een product vinden (§ 3.1.2.).  

Onderzoekers kunnen deze moeilijke kwestie ook omzeilen en simpelweg 

kijken naar de opbrengst uit verkoop tijdens en na de reclamecampagne, al dan 

niet in verhouding tot het bestede geld aan marketingactiviteiten (§ 3.1.3.). De 

reclame zelf wordt dan buiten beschouwing gelaten.  
 

3.1.1. Reclameherinnering 

 

Of een reclame (al dan niet spontaan) wordt herinnerd, is een belangrijke 

variabele bij veel effectonderzoek en ook in mijn experiment.  

In marktonderzoeken wordt er vaak gevraagd of mensen zich nog specifieke 

reclames herinneren (advertising saliency), welke merken zij al dan niet spontaan 

kunnen noemen (brand awareness), of zij advertenties herkennen (advertising 

recognition) en welke slogan bij welk merk hoort (slogan associations) (Häcker, 

in: Van Rooy). Dit zijn geen sluitende categorieën: elke onderzoeker meet het op 

een andere manier of heeft een andere invalshoek.  

Eén punt verdient extra aandacht: advertising image. Hierbij gaat het er onder 

andere om of de respondenten de reclames voor het merk niet verwarren met 

die van de concurrent en of de huidige campagne wordt genoemd en niet de 

voorgaande.  

Spike Cramphorn is niet tevreden met de huidige meettechnieken van de 

effecten van reclame. Methodes gebaseerd op AIDA (zie ook § 2.3.), Hierarchy-of-

effects (HOE) geven volgens hem een verkeerd beeld: men wordt zich pas echt 

bewust van een advertentie na het verwerken ervan, niet ervoor. De aandacht 

voor ‘aandacht trekken’ is volgens hem dus overdreven en misplaatst. 

Reclameherinnering is volgens Cramphorn dus overschat als te meten variabele.  

In het experiment maak ik wel gebruik van reclameherinnering (van de 

boodschap van de reclame) direct na het zien van de reclame. Het gaat mij om 

het meten van verschillen tussen de twee versies. Er kleven dan wel nadelen aan 

deze methode, maar die gelden dan voor versie A én B. Dat is dus geen 

probleem.  
 

3.1.2. Mening over product 

 

Naast reclameherinnering zijn er nog veel meer variabelen om te meten, vaak 

samenhangend met de mening over het (geadverteerde) product.   

In vrijwel al het onderzoek wordt onder andere gevraagd naar imago, 
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merkentrouw (brand loyalty), merkenvoorkeur (brand preference), het beeld van 

het merk (brand image), merkattitudes, opdringerigheid (intrusiveness, Mehta), 

en niet te vergeten: koopintentie (Häcker, in: Van Rooy). Deze worden vaak met 

gesloten vragen bevraagd. Van standaardisatie is echter nog lang geen sprake: 

elke onderzoeker gebruikt zijn eigen methodiek (Bronner, in: Van Rooy, 199-200).  

Hoeken (193-230) stelt voor om door middel van het stellen van vragen te 

achterhalen of er een (positieve) verandering is gekomen in de mening over het 

product. Dit wordt op drie vlakken gemeten: overtuiging, attitude en intentie. De 

overtuiging is te toetsen aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld of het product lekker 

smaakt. De attitude is de al dan niet positieve waardering van het product en de 

intentie verwijst naar of men van plan is het product te kopen of te gebruiken. 

Deze drie factoren komen later terug in de opzet van het experiment (§ 5). 

Van der Ven-Verhulp en Verhallen (in: Van Rooy) maken een onderscheid 

tussen descriptieve en evaluatieve beliefs (overtuigingen). Descriptieve beliefs 

betreffen de daadwerkelijke productkenmerken en evaluatieve beliefs op de 

subjectieve beoordeling van het geadverteerde. De ‘overtuiging’ die Hoeken 

bedoelt en die ik in mijn experiment ga meten, betreft de descriptieve beliefs (de 

productkenmerken die te toetsen zijn aan de werkelijkheid).  

Cramphorn stelt dat men vaak probeert ‘persuasion-shift’ (verandering van 

overtuiging) en koopintentie te meten. Het probleem is hierbij dat juist ‘bonding’ 

wordt gemeten: de verandering in attitude ten opzichte van het merk. Omdat er 

drie groepen zijn (bestaande gebruikers, ‘switchers’ en niet-gebruikers), kan 

alleen de middelste groep – de ‘switchers’ – een attitudeverandering ten 

opzichte van het merk laten zien. De overige groepen zitten namelijk al vast in 

hun patroon. Bovendien is overtuiging (persuasion) maar zwak verwant aan 

bonding, dat bleek uit het onderzoek van Cramphorn (de correlatie ertussen was 

erg klein). Door het meten van verandering van overtuiging en koopintentie 

meet men dus niet de effectiviteit van de reclame.  

Voor mijn onderzoek is de methodiek van Hoeken het meest geschikt: ik meet 

attitude, (koop)intentie en overtuiging, aangevuld met aspecten als humor, 

opdringerigheid, originaliteit en (als controle van de ‘geslaagdheid’ van de  

manipulatie) de duidelijkheid van het verband tussen de poster en het product.  
 

3.1.3. Opbrengst in geld 

 

Om duur onderzoek te vermijden, kan men bij de evaluatie van een 

reclamecampagne ook uitgaan van bestaande cijfers, zoals marktaandeel, winst 

en omzet. De boodschap zelf – de reclame(s) – wordt hierbij buiten 

beschouwing gelaten.  Op deze manier wordt er natuurlijk geen effect van de 

reclame gemeten; de op deze manier gevonden effecten zijn niet los te 

koppelen van andere factoren (zie ook § 3).  

Zo behandelen William A. Cook en Vijay S. Talluri een rekenmodel, de Return 

on Marketing Investment (ROMI). Hiermee wordt bedoeld: het aantoonbaar 
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rendement (Visterin). Kortweg: het geld dat je verdient in verhouding tot het 

geïnvesteerde geld in marketing. De ROI-M (Return on Investment of Marketing 

dollars) van Thomas J. Reynolds en Carol B. Phillips en de advertising-to-salesratio 

van Wheatley zijn vergelijkbaar met ROMI. Met de Data Envelopment Analysis 

kan men eveneens uitrekenen of het reclamegeld goed is besteed en goed 

verdeeld was over de verschillende media (Wheatley). 

 

Naast de directe inkomsten zijn er ook de toekomstige uitgaven. Trial-

aankopen zijn immers niet het ultieme doel, aldus Bruce F. Hall in ‘A new model 

for measuring advertising effectiveness’ en ‘On measuring the power of 

communications’. Hij stipt aan dat het het doel is om terugkerende gebruikers te 

werven en de merkwaardering te verhogen. Dat maakt de berekening van de 

opbrengsten van reclame moeilijk.  

‘Brand equity’ is een term voor de waarde van de terugkerende gebruikers 

(het geld dat zij in de toekomst zullen uitgeven aan producten van het merk). Dit 

omvat de waarde van een merk en is gebaseerd op de verwachte inkomsten die 

in de toekomst uit het merk gehaald kan worden ten opzichte van de 

concurrentie (Wikipedia – Brand Equity).  

Bij het bepalen van de brand equity focussen Reynolds en Phillips met name 

op de loyaliteit van consumenten. Zij meten vijf aspecten:  

• de Top Box L” Contribution (percentage van de verkopen door loyale klanten 

die de kwaliteit van het product hoog vinden en niet gevoelig zijn voor 

prijsveranderingen),  

• de Overall Loyalty Contribution (percentage van de verkopen dat door loyale 

klanten wordt gedaan, ongeacht hun attitudes),  

• de Equity Share (het percentage dat van de verkopen in de gehele markt aan 

loyale klanten kan worden toegeschreven),  

• de Leveragability Index (het relatieve belang van prijs en kwaliteit ten 

opzichte van elkaar) en  

• het marktaandeel.  

Op basis van deze factoren kan de brand equity worden bepaald.  

 
 

3.2. Methoden 
 

De in § 3.1. behandelde variabelen zijn op verschillende manieren te meten, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van recall of herkenning (§ 3.2.1.), door 

emoties te meten (§ 3.2.2.) of door niet de reclame, maar het product zelf te 

testen (§ 3.2.3.) 
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3.2.1. Recall en herkenning 

 

Of een reclame wordt herinnerd, zegt iets over de effectiviteit ervan. Deze 

herinnering (recall) is op te splitsen in twee soorten: spontane recall en geholpen 

recall. Spontane recall wordt door respondenten gegeven zonder enige hulp 

van de onderzoeker. Bij geholpen recall krijgt de proefpersoon een aanwijzing. Er 

wordt dan bijvoorbeeld gevraagd of iemand reclame heeft gezien voor een 

bepaald merk (aan de hand van een lijst). Ook kan er herkenning worden 

gemeten: dan wordt de vraag gesteld of iemand zich herinnert een in het 

onderzoek getoonde reclame gezien te hebben. Vrijwel alle onderzoeken 

gebruiken wel een vorm van recall, al dan niet in combinatie met andere 

meetmethoden (o.a. Donthu, Cherian en Bhargava).  

Robert Heath en Agnes Nairn stellen dat recall een vertekend beeld geeft van 

de verwerking van de reclame, omdat ook bij het perifeer verwerken (zie ook: 

Elaboration Likelihood Model in § 2.2.) van de informatie de productoverweging 

wordt beïnvloed. De advertentie zelf hoeft dus niet herinnerd te worden om te 

kunnen overtuigen. Dit heeft Heath in 1993 aannemelijk gemaakt: uit zijn 

onderzoek bleek dat alleen de reclame de hoge waardering voor het merk kon 

verklaren. Recall als onderzoeksmethode wordt volgens hen dus zeer overschat.  

Ook Spike Cramphorn heeft kritiek op zelfrapportage: hij stelt dat “nearly half 

of those who claimed the recall did not recognize it [de reclame, LH] and were 

thus imagining their exposure” (173). 

Respondenten kunnen ook op andere punten niet goed over zichzelf  

rapporteren: dat toonden Arch G. Woodside en Elizabeth J. Wilson aan. Met 

name zelfrapportage over het aankoopgedrag bleek niet te kloppen. Van de 

daadwerkelijke kopers bleek de nauwkeurigheid 90%, bij de niet-kopers was dit 

slechts 60%. Dit leidt dus tot een grove overschatting van de verkopen. 

Rex Briggs behandelt in zijn artikel hetzelfde probleem: recall is volgens hem 

sterk overschat. Uit een studie over televisiereclames concludeert hij dat het 

percentage dat een reclame heeft gezien, in werkelijkheid veel groter is dan het 

percentage dat zegt de reclame gezien te hebben. Hij stelt dat “adverteren 

werkt, of consumenten het nu beseffen of niet.” (463) Verder concludeert hij dat 

veel van de reclame aan het verkeerde medium wordt toegeschreven; men doet 

een gok. Dit moet in overweging genomen worden bij het verdelen van het 

marketingbudget: niet genoemde advertenties zijn wellicht wel degelijk effectief 

geweest. 

 

Heath en Nairn pleiten voor een nieuwe methode, gebaseerd op herinnering, 

die uitgaat van het Low Attention Processing Model. Hierin vinden een aantal 

opeenvolgende processen plaats: intuïtieve keuzes, passief leren, impliciet leren, 

associaties en passief en impliciet leren als volledig automatische mentale 

processen. Om het impliciete leren te kunnen meten, stellen de auteurs voor om 

herkenning als meetmethode te gebruiken (door een reclame te laten zien en te 
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vragen of de respondent deze herkent). In tegenstelling tot recall (dat alleen het 

expliciete geheugen test), meet herkenning zowel het impliciete als expliciete 

geheugen. Uit onderzoek bleek dat herkenning een veel betere voorspeller was 

van het gezien hebben van de advertentie dan recall. Recall geeft dus een sterk 

vertekend beeld. Dit bleek uit het meten van de ‘favorability’ (merkvoorkeur). Ook 

spreken zij een voorkeur uit voor een periodieke meting ervan. Rex Briggs sluit 

zich aan bij Heath en Nairn en hun Low Attention Processing Model.  

 

Spike Cramphorn ziet een probleem met het fenomeen recall, maar dan 

specifiek in combinatie met een ‘clutter reel’ (waarop een veelheid aan 

advertenties, waaronder de te testen advertentie staat). Deze ‘preconditioning’ 

zou de natuurlijke blootstelling kunnen repliceren. Hij ziet hierbij een aantal 

problemen: de ‘clutter’ is niet gevarieerd genoeg, zoals in het echt en het 

werkgeheugen is beperkt. Het werkgeheugen kan namelijk maximaal zeven 

dingen opslaan (aldus Cramphorn) en bij het interview worden de herinneringen 

aan de reclames uit het werkgeheugen verplaatst om ruimte te maken voor het 

antwoorden op de vragen. De herinneringen aan de stimuli gaan zo verloren en 

maakt het moeilijker te antwoorden. (176) Recall werkt dus niet, omdat het niet 

allemaal in het werkgeheugen opgeslagen kan worden.  

Mehta en Purvis geven eveneens aan dat recall niet als enige meetmethode 

gebruikt kan worden, omdat het verband met ‘advertising liking’ minder sterk is 

dan wordt aangenomen. Dat iets wordt herinnerd, betekent niet dat het hoog 

gewaardeerd wordt: iets dat mensen heel irritant of slecht vinden, wordt ook 

goed onthouden. Zij adviseren daarom om meerdere meetmethoden naast 

elkaar te gebruiken.  

Volgens Van der Ven-Verhulp en Verhallen (in: van Rooy, 64-66) zijn 

reclameherinnering en product/merkattitudes niet sterk aan elkaar gerelateerd. 

Het heeft dus weinig zin om reclameherinnering te meten, het gaat om het 

gevoel bij het merk. Als alternatief geven zij cognitieve responsanalyse (CRA), 

waarbij de ontvanger tijdens de reclameconfrontatie alle gedachten en ideeën 

noemt. Deze worden geclassificeerd in positieve en negatieve uitingen. De aard 

van en de hoeveelheid reacties zijn op deze manier maten voor de effectiviteit 

van een reclame.  

Zoals eerder is aangestipt (§ 3.1.), zijn deze bezwaren bij mijn experiment op 

beide versies van toepassing. Wanneer het gaat om het meten van verschillen, is 

dit dus geen probleem.   
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3.2.2. Emoties en reacties van het lichaam 

 

Naast herinnering kunnen er ook emoties worden gemeten. Karolien Poels en 

Siegfried Dewitte (2006) geven een overzicht van alle methoden die gedurende 

20 jaar in het reclameonderzoek zijn gebruikt voor het meten van emoties bij 

reclames. Zij delen deze methoden in in twee categorieën: self-report measures 

(die subjectief gevoel meten) en autonomic measures. De autonomic measures 

omvatten methoden die veranderingen in het menselijk lichaam signaleren, 

zoals het meten van zweet op de handen, gezichtsuitdrukkingen en hartslag. De 

autonomic measures zal ik heel kort behandelen, omdat het voor dit onderzoek 

niet echt relevant is. Deze methoden zijn wel belangrijk voor een volledig 

overzicht van de beschikbare literatuur over het meten van de effectiviteit van 

reclames.  

Een eerste self-reportmethode is verbale zelfrapportage door middel van 

open vragen of het aangeven van de sterkte van emoties. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het PAD-model, dat door middel van drie bipolaire indices het 

volledige spectrum van emoties kan beschrijven (Mehrabian en Russell, in: Poels 

en Dewitte, 20). Het gaat hier om Pleasure (plezier), Arousal (opwinding) en 

Dominance (dominantie). Anderen hebben ook een poging gedaan de 

menselijke emoties te vangen: Plutchnik ontwierp een Emotion Profile Index en 

Izard een Differential Emotion Scale. Het PAD-model bleek overigens het 

effectiefste.  

De score op deze punten kan onder andere worden bepaald door visuele self-

report. Hiervoor kunnen SAM (Self-Assessment Manikin, afbeelding 4) of PrEmo 

(Product Emotion Measurement Instrument, afbeelding 5) worden gebruikt. 

PrEmo, ontworpen door Pieter Desmet, bestaat uit 14 animaties van 1 à 2 

seconden die elk een positieve of negatieve emotie voorstellen. De sterkte van 

deze emoties kan de proefpersoon weergeven door een (verborgen) 

driepuntsschaal achter de afbeelding. Voordelen van PrEmo zijn dat meer dan 

één emotie tegelijk kan worden gemeten en dat deze erg gebruiksvriendelijk is.  

De SAM (ook besproken in Morris, Woo, Geason en Kim) vereist meer 

introspectie en is dus lastiger voor de proefpersoon. Deze (SAM of PrEmo) 

visuele zelfrapportage raden Poels en De Witte aan voor papieren advertenties. 

Deze methoden worden vaak via een computer (al dan niet via internet) 

afgenomen, de bezwaren hiertegen worden besproken in § 3.3.1.  
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Afbeelding 4. Self-Assessment Manikin (SAM) meet de sterkte van drie factoren: plezier, opwinding en 
dominantie.  

 

 
Afbeelding 5. Product Emotion Measurement Instrument (PrEmo). De achtergrondkleur geeft aan in 
welke mate de emotie van toepassing is. Links de negatieve emoties, van boven naar beneden en van 
links naar rechts: irritatie, minachting, walging, onaangename verrassing, ontevredenheid, 
teleurstelling en verveling. Rechts de positieve emoties, van boven naar beneden en van links naar 
rechts: verlangen, aangename verrassing, inspiratie, plezier, bewondering, tevredenheid en fascinatie. 
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Een laatste methode van self-report zijn moment-to-momentratings. De 

simpelste manier om dit uit te voeren is door de proefpersoon met de muis of 

een potlood aan te laten geven hoe sterk hij één specifieke emotie op elk 

moment voelt, ten opzichte van een neutraal referentiepunt. Meestal wordt hier 

het aspect ‘warmte’ gemeten, dat sterk verwant is aan andere positieve emoties. 

Ambler en Hollier maakten hier gebruik van bij het testen van tv-reclames. Voor 

mijn experiment is deze methode niet praktisch. Deze methode is echt 

ontworpen voor bewegende beelden of geluiden.  

 

Antwoorden die proefpersonen zelf geven (self-report), zijn nogal 

onbetrouwbaar (zie ook § 3.2.1.). Emoties zijn namelijk niet toegankelijk voor 

introspectie. Dat wil zeggen dat mensen niet in staat zijn om rationeel over hun 

eigen gevoelens en emoties te kunnen rapporteren.  

Een manier om dit probleem te omzeilen is door reacties van het lichaam te 

meten tijdens de blootstelling aan een reclame. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

oogbeweging, hersenscans, de hartslag of het meten van de hoeveelheid zweet 

op de handen. Volgens Hall zijn deze reacties van het lichaam, waar de 

proefpersonen geen controle over hebben, de beste voorspeller van het gedrag. 

Cramphorn geeft toe dat deze methoden inderdaad resultaten geven, maar 

brengt daar tegenin dat de aard van die effecten onbekend blijft.  Voor mijn 

onderzoek zijn deze methoden niet bruikbaar: ik heb er geen beschikking over 

en de natuurlijke omgeving is in mijn experiment juist zo belangrijk.  

M. C. van der Ven-Verhulp en Th. M. M. Verhallen (in: Van Rooy 58-68) stellen 

voor om oogbeweging te gebruiken om een onderscheid te kunnen maken in 

verschillende soorten aandacht: initiële aandacht, doorgezette aandacht en 

interesse. Het gaat hen dus om het verschil tussen Attention en Interest in 

bijvoorbeeld het AIDA-model (zie ook § 2.3.) Als alternatief voor het fysieke 

meten, stellen zij dat ook gebruik gemaakt kan worden van een verbale 

methode, namelijk spontane en geholpen herkenning (zie ook § 3.2.1.).  
 

3.2.3. Product testen 

 

Bruce F. Hall suggereert om het product zelf te testen en niet de advertentie. 

Hij pleit voor een controlegroep, die de advertentie niet heeft gezien. De 

proefpersonen weten in dit geval niet dat het om het meten van het effect van 

een advertentie gaat. Een nadeel van deze methode is dat het effect van één 

advertentie op zich niet gemeten kan worden, omdat de invloed van andere 

advertenties er niet van kan worden gescheiden.  

Naast het gevoel over een merk zijn er natuurlijk ook de objectieve 

producteigenschappen. Volgens P. Punter, D. Post en J. C. M. van Trijp (in: Van 

Rooy, 117-118) kunnen deze worden onderzocht met sensorisch onderzoek. Dit 

zijn bijvoorbeeld producttesten, al dan niet bij de consument thuis (zie ook § 

3.3.3.). Vaak worden deze als aanvulling op marktonderzoek gebruikt. Bij low-
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involvementproducten (zoals tandpasta) bleek een producttest niet nodig voor 

effectief concepttesten (Dickinson en Wilby, in: Van Rooy 191-198). 

Dergelijke producttesten zijn voor mijn experiment niet mogelijk, omdat het 

product simpelweg niet (fysiek) bestaat. Het testen van pijnstillers zou overigens 

wettelijk ook niet toegestaan zijn.  

  

3.2.4. Tracking  

 

Het is ook mogelijk om respondenten gedurende langere tijd te volgen 

(tracking), iets dat voor mijn experiment niet mogelijk was. Terry Häcker (in: Van 

Rooy 119-128) vestigt de aandacht op verschillende aanbieders van tracking-

onderzoek. Dit vindt zowel telefonisch (§ 3.3.2.) als via internet (§ 3.3.1.) plaats. 

Hierbij wordt een groep mensen (een panel) periodiek ondervraagd, teneinde 

trends en effecten op de lange termijn te kunnen meten.  

In Nederland vindt er volgens Häcker weinig onderzoek op dit gebied plaats, 

maar in het buitenland is het gebruikelijk. Voorbeelden van aanbieders zijn GfK 

en Millward Brown (zie ook § 3.3.1.). 

 

3.2.5. Groepsdiscussie 

 

In een groepsdiscussie worden een aantal personen in een ruimte gezet met 

een gespreksleider. Deze stelt vragen of geeft opdrachten en vraagt reacties, 

teneinde een discussie uit te lokken.  

Hierin schuilt volgens Spike Cramphorn een gevaar: bij een panel zal de rest 

van de respondenten zich aansluiten bij of verzetten tegen het eerste antwoord: 

er wordt slechts één spontaan antwoord gegeven; dat van de eerste die 

reageert. 

Bovendien is niet iedereen even mondig: zo kunnen de meningen van de 

meest extraverte personen de reacties kleuren, omdat deze mensen het eerst 

hun mening geven.  

In mijn onderzoek gaat het om individuele oordelen, dus een groepsdiscussie 

is daarvoor niet geschikt.  

 
 

3.3. Testomgevingen 
 

De methoden uit 3.2. kunnen op verschillende locaties worden toegepast: via 

internet (§ 3.3.1.), telefonisch (§ 3.3.2.), bij de persoon thuis (§ 3.3.3.), of door 

gebruik te maken van de natuurlijke omgeving en op een later moment de 

vragen te stellen (§ 3.3.4.).  
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3.3.1. Via internet 

 

Vragenlijsten kunnen ook via internet aan respondenten worden voorgelegd. 

Dit is volgens Cramphorn (2004) een ongeschikte methode, omdat mensen nog 

niet gewend zijn tegen hun computer te praten. De reacties zijn namelijk anders, 

minder spontaan en meer georganiseerd dan praten in de werkelijkheid (176). 

Mensen antwoorden meer weloverwogen dan bij een face-to-face interview en 

dat kan de resultaten beïnvloeden. Met de opkomst van Hyves, MSN en weblogs 

verandert dit wellicht en blijkt praten tegen de computer steeds natuurlijker te 

gaan. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 jaar verder.  

 

Nigel Hollis van het onderzoeksbureau Millward Brown stelt het gebruik van 

BrandImpact en AdIndex voor. Hij stelt dat dit inmiddels de standaard is voor 

het meten van de effecten van online adverteren.  

BrandImpact werkt als volgt: een testgroep en een controlegroep krijgen door 

middel van Javascript respectievelijk de te testen advertentie en een niet-

relevante advertentie te zien. De ene helft krijgt de de testen advertentie dus wel 

te zien tijdens het surfen, de andere helft krijgt een andere, niet-relevante 

advertentie te zien. Zij weten niet dat ze aan een onderzoek meedoen. Na afloop 

van het surfen op de site krijgen zij een verzoek om mee te werken aan een 

onderzoek. Vervolgens worden de verschillen tussen de test- en controlegroep 

gemeten.  

AdIndex heeft hetzelfde verloop, maar met één verschil: AdIndex telt het 

aantal keer dat de respondent de advertentie heeft gezien. Voor het testen van 

internetreclames (zoals banners) is dit een zeer geschikte methode, waarbij 

natuurlijke internetomgeving sterk wordt nagebootst. 

 

3.3.2. Telefonisch 

 

Telefonisch interviewen lijkt verouderd, maar wordt nog wel degelijk gebruikt; 

met name bij trackingonderzoek, waarbij personen gedurende langere tijd 

worden gevolgd (§ 3.2.4). Donthu, Cherian en Bhargava gebruikten ook de 

telefoon voor het afnemen van de interviews, maar dat was in 1993.  

Toch is internet is een prima alternatief, dat de respondenten in de 

gelegenheid stelt mee te werken op een moment dat het hem of haar uitkomt, 

in tegenstelling tot een interview via de telefoon. Bovendien is er bij onderzoek 

via internet geen (duur) callcenter nodig. Een nadeel van telefonie is dat visuele 

uitingen niet kunnen worden getoond. Bovendien is het steeds moeilijker om 

een representatieve steekproef te verkrijgen uit telefoonnummers omdat er 

steeds meer geheime nummers zijn, men via internet gaat bellen of de vaste 

telefoon geheel opzegt.   
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3.3.3. Bij consument thuis 

 

Mensen zijn het meest op hun gemak in hun eigen huis, zo is de gedachte. 

Daarom proberen onderzoekers soms hun onderzoek zo in te richten, dat men 

gewoon thuis (al dan niet wetend dat het een onderzoek is) aan een experiment 

mee kunnen doen.  

Zo gebruikt Abhilasha Metha voor zijn onderzoek G & R’s Magazine Impact 

Research System (MIRS), een verzameling van een aantal tijdschriften met daarin 

advertenties (een soort leesmap). Proefpersonen denken dat ze meewerken aan 

een test van een aantal nieuwe tijdschriften, die wordt thuisgestuurd. Een dag na 

de ontvangst van de tijdschriften worden zij gebeld met een aantal vragen over 

de inhoud, niet wetend dat het om 15 geselecteerde advertenties gaat. Uit  de 

geholpen recall (zie ook § 3.2.1.) wordt de opdringerigheid (‘intrusiveness’) 

afgeleid. Ook vragen zij naar de mate van overtuiging en koopintentie. 

Timothy Joyce gebruikt het zogenaamde quota-streetsampling. Hierbij kiest 

hij een wijk en belt bij elke zoveelste deur aan met de vraag om een interview te 

mogen afnemen. Dit is op wisselende tijdstippen en steeds op zoek naar een 

bepaalde categorie (niet-werkende huisvrouwen, werkende huisvrouwen, 

andere vrouwen 16+ en mannen 16+). Quota wil hierbij zeggen dat de 

onderzoekers van elke groep een bepaald aantal personen moeten 

ondervragen, om zo tot een representatieve afspiegeling van de doelgroep te 

komen. Bij hen meet hij naast een aantal merkafhankelijke factoren onder andere 

de Brand Awareness (spontaan en met aanwijzingen), Brand Rating (waardering) 

en Brand Use (gebruik).  

 

3.3.3. In een laboratorium 

 

Niet erg natuurlijk, maar wel goed controleerbaar is het afnemen van het 

experiment in een laboratorium. Dit is misschien een groot woord dat meteen 

associaties oproept met steriele ruimtes en witte jassen, maar dat is zeker niet 

het geval. In de meeste gevallen zal het een kamer zijn in een 

universiteitsgebouw of een hotel of restaurant. 

Een nadeel hiervan is dat de proefpersoon zich hier zeer bewust wordt van 

het feit dat het een experiment is. Het is meestal het beste om dit zoveel 

mogelijk verborgen te houden. Dat kan door zoveel mogelijk gebruik te maken 

van de natuurlijke omgeving (§ 3.3.4).  

 

3.3.4. In de natuurlijke omgeving 

 

Het kan lastig zijn om een natuurlijke omgeving te gebruiken. Dat houdt vaak 

in dat er concessies moeten worden gedaan bij de uitvoering van het 

experiment. Deze bezwaren vallen vaak echter in het niet bij de voordelen.  



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 27

Zo maakten Donthu, Cherian en Bhargava in 1993 gebruik van bestaande 

reclames langs de snelweg en op straat. Deze werden in een aantal categorieën 

verdeeld, waarbij niet alle gewenste combinaties mogelijk waren. Deze 

natuurlijke omgeving komt het meest overeen met de werkelijkheid, waarin 

mensen meerdere keren met dezelfde reclame worden geconfronteerd. De 

vragen werden vervolgens telefonisch gesteld (ook: § 3.3.2.) 

In mijn experiment maak ik ook gebruik van een natuurlijke omgeving waar 

mensen nietsvermoedend langslopen, voor zover dat mogelijk is. Een 

sportschool en gemeentehuis is natuurlijk geen ideale omgeving voor een 

poster, maar het is wel aannemelijk dat daar reclame hangt.  Het was dus de best 

mogelijke oplossing, omdat ik van de buitenruimte geen gebruik kon maken.  
 

3.4. Conclusie 
 

De beste methode is uiteraard een mix van de hiervoor genoemde 

methoden. Er wordt dan gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve methoden met een test- en controlegroep. Bijvoorbeeld door 

middel van een één-op-één-interview, waarin de advertentie wordt getoond. De 

spontane reacties en antwoorden op een aantal open vragen worden dan 

opgenomen en later getranscribeerd. Er volgt dan een vragenlijst. Uit de 

kwalitatieve data wordt dan gehaald hoe het verwerkingsproces werkt en de 

kwantitatieve zijn voor de cijfermatige onderbouwing. 

Voor mijn experiment is een uitgebreid interview niet nodig en is ook de 

vragenlijst erg kort gehouden, om de simpele reden dat het onderzoek dan veel 

minder tijd kost. Op die manier is het mogelijk om meer mensen te ondervragen. 

Het is een zo compact mogelijke samenvatting, die elementen van vrijwel alle 

genoemde methoden in zich heeft. Ook heeft deze onderzoeksopzet als 

voordeel dat de natuurlijke situatie zoveel mogelijk wordt nagebootst; dit in  

tegenstelling tot in een laboratorium, waar men zich zeer bewust is van het feit 

dat men aan een onderzoek meedoet.  
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4. Analyses 
 

Ter inspiratie en om de onderzoeksvraag uit te kristalliseren, heb ik eerst van 

dertig (in mijn ogen) zeer originele reclames een analyse gemaakt. Deze zijn in 

drie categorieën ingedeeld. Van elk van deze wordt hier een voorbeeldanalyse 

gegeven. De overige 27 analyses zijn te vinden in bijlage A. De experimentele 

poster wordt ter verduidelijking op dezelfde manier geanalyseerd in § 4.5. 

De reclame-uitingen worden op twee punten geanalyseerd: de tekenleer van 

Peirce (de relatie) en de gedachtegang van de toeschouwer bij het bekijken van 

de uiting. Ook wordt de advertentie (locatie, betekenis, etc.) nader toegelicht.   

De tekenleer van Peirce is in paragraaf 2.1. al kort behandeld. De 

gedachtegang van de toeschouwer behoeft nog wat uitleg. Het gaat er hier om 

welke gedachtestappen de toeschouwer moet maken om de uiting te kunnen 

begrijpen en welke associaties die erbij kan hebben.  

Op basis hiervan zijn er drie categorieën onderscheiden; reclames die:  

• een actie van de toeschouwer vereisen (§ 4.1.); 

• bestaande objecten uit de omgeving gebruiken (§ 4.2.) of 

• door de vorm van de reclame zelf betekenis krijgen (§ 4.3.). 

Bij de eerste categorie moet de toeschouwer iets met de reclame doen (een 

fysieke actie of het waarnemen daarvan bij een ander) om betekenis te geven 

aan de reclame, zoals bij de IWC Pilotenhorloges (analyse volgt in § 4.1.). De 

reclame krijgt bij deze categorie pas betekenis op het moment dat iemand 

bijvoorbeeld een hand door de lussen van de Pilotenhorloges steekt, tot die tijd 

zijn het slechts een paar lussen met daarop een afbeelding van een horloge.  

De tweede categorie gebruikt bestaande objecten uit de omgeving, zoals een 

lantaarnpaal (Advil, bijlage en afbeelding 12 in § 4.4.) of een prullenbak (Café 

Brazil, besproken in § 4.2.). Hierbij voegt het bestaande object betekenis toe aan 

de reclame.  

Bij de laatste categorie wordt er juist geen gebruik gemaakt van de omgeving. 

De fysieke vorm van de reclame (bijvoorbeeld een prismabillboard) geeft iets 

extra’s en voegt betekenis toe, bijvoorbeeld bij het prismabillboard van de Fresh 

Baker (zie bijlage).  

Deze categorieën zijn niet helemaal sluitend, omdat sommige reclames zowel 

actie van de toeschouwer vereisen als gebruik maken van bestaande objecten 

(zoals de IWC Pilotenhorloges). In dergelijke gevallen heb ik deze in de voor mijn 

gevoel meest passende categorie geplaatst.  
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4.1. Categorie 1: actie van toeschouwer 
 

 
Afbeelding 9. Reclame voor IWC Pilotenhorloges met de tekst “Try it here: the Big Pilot’s Watch. IWC 
Schaffhausen since 1864.” 

 

Deze reclame-uiting  bevindt zich op een vliegveld in Duitsland. Het is voor 

een horlogemerk, IWC Schaffhausen. Op de lussen waar men zich aan vasthoudt 

in de bus naar het vliegtuig zijn stickers bevestigd met daarop een afbeelding 

van een pilotenhorloge. Zo kunnen de passagiers de Big Pilot’s Watch alvast 

uitproberen op weg naar het vliegtuig. 
 
Gedachtegang van de toeschouwer 

Wat een rare lussen! Het lijken wel horloges! Lees tekst “Try it here. the Big 

Pilot’s Watch”. Ik kan hem dus hier proberen, door mijn hand erdoorheen te 

steken. Dan lijkt het net of ik het horloge draag. 

Piloten verdienen veel geld, zijn belangrijk, hebben een hoge status, zijn 

omringd door mooie vrouwen (stewardessen), zien de hele wereld en hebben 

overal een liefje. Zij dragen dit horloge ook. Misschien kan ik door het dragen van 

dit horloge ook een graantje van dit succes meepikken. Ik wil dus dit horloge 

hebben, omdat het mij status verleent.   

Niet-gebruikers, maar toeschouwers van de lussen zien de humor er wel van 

in. Zij zien hoe anderen het horloge ‘proberen’ en concluderen dat het horloge 

goed of juist niet goed staat.  

De lussen staan ook voor veiligheid: bij abrupte bewegingen van de bus kun 

je je eraan vasthouden, het zorgt er dan voor dat je niet omvalt. Het voorkomt 

dus nare ongelukken. Dit horloge geeft dus ook veiligheid. 
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Analyse aan de hand van de tekenleer 

Deze lussen in de bus stellen horloges voor: de afbeeldingen in combinatie 

met de lussen imiteren een horloge. Dit is dus een iconische relatie. Er is ook 

sprake van een andere iconische relatie: horloges worden gedragen om de pols 

en dat wordt hier ook fysiek (visueel) uitgebeeld. 
 
 

4.2. Categorie 2: bestaande objecten in de omgeving  
 

 
Afbeelding 10. Reclame voor Café Brazil met de tekst: “COFFEE TASTE LIKE CRAP? BRAZIL K’RD’s BEST.” 

 

Bestaande prullenbakken (waarvan één voor de deur van Starbucks, een 

beroemd en goed bekend staand koffie-café, de concurrent) werden aangekleed 

als meeneembekers koffie in Australië. Alleen prullenbakken in de buurt van Café 

Brazil werden gebruikt. Om de prullenbak werd een kartonnen band (sterk 

gelijkend op een bekerhouder) geplaatst met de tekst “COFFEE TASTE LIKE 

CRAP? BRAZIL K’RD’s BEST.”, en in de prullenbak een houten staaf, die lijkt op een 

roerstaafje. Op de stoep was een pijl gezet in de richting van Café Brazil, met de 

tekst: "Brazil, K Road's best." Het woord “crap” betekent afval. Dat hoort ook in de 

prullenbak. Dus als je koffie daarnaar smaakt, is dat niet goed.  
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Gedachtegang van de toeschouwer 

Daar staat een vuilnisbak, aangekleed als een beker meeneemkoffie met 

roerstaafje erin. De tekst luidt: “COFFEE TASTE LIKE CRAP? BRAZIL K’RD’s BEST.” Als 

ik koffie niet lekker vind, gooi ik hem weg als afval (‘crap’) (zonder hem voor de 

rest op te drinken). Een beker koffie is hier gevuld met afval, dus smaakt het vast 

ook erg smerig. Het is (toevallig?) voor de deur van een Starbucks-filiaal waar ze 

koffie verkopen, dus dan zal de koffie van Starbucks wel slecht zijn. De pijl met de 

tekst "Brazil, K Road's best." wijst naar een andere koffiezaak. Daar is de koffie vast 

beter. Daar moet ik mijn koffie dus halen.   

 

Analyse aan de hand van de tekenleer 

De prullenbakken vertonen een iconische (gelijkenis-)relatie met een beker 

meeneemkoffie. 
 
 

4.3. Categorie 3: de vorm van de reclame zelf  
 

 
Afbeelding 11. Reclame voor Robijn Color met de tekst: “Robijn Color”. 

 

Deze taxi is beplakt met een oranje sticker met daarop “Robijn Color”. De 

wielen bevatten een (gekleurd) kledingstuk, wasmiddel en water. Bij het rijden 

wordt de was heel snel rondgedraaid in water en wasmiddel, net zoals bij een 

wasmachine. Deze reclame speelde in Nederland en heeft een Eurobest, twee 

gouden wereldmedailles op het New York Festival en een London International 

Award in de categorie Poster & Outdoor - Transport gewonnen.  
 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 32 

Gedachtegang van de toeschouwer 

Daar rijdt een auto/taxi met grote reclame van Robijn Color op de zijkant. In 

de wielen zit iets speciaals. Het is kleding in zeepsop. Als een auto rijdt, draaien 

de wielen. Dus als de auto gaat rijden, wordt de was rondgedraaid in het 

zeepsop. Dat heeft overeenkomsten met een wasmachine. Daar draait de was 

ook rond achter een raampje. Deze Robijn-taxi wast dus terwijl hij rijdt. 

Een taxi maakt veel kilometers (dus de wielen zijn al heel vaak rondgedraaid). 

De was is dus al heel vaak ‘gewassen’. Toch blijft de kleur van de kledingstukken 

mooi en het water is nog helder. De kleur van de kleding is dus niet afgegeven 

aan het water. Dus als ik mijn kleren met Robijn was, blijven mijn kleren ook mooi 

en behouden ze hun kleur, zonder af te geven.   

 
Analyse aan de hand van de tekenleer 

Er is een sterke gelijkenisrelatie (iconisch) tussen de wielen van de taxi die 

ronddraaien en een draaiende wasmachine (met wasmiddel, water en 

kledingstukken). 

 

 

4.4. Keuze voor een categorie 
 

Deze analyses (en die in de bijlage) heb ik gebruikt om grip te krijgen op de 

stof. Daaruit kon ik concluderen dat voor experimenteel onderzoek: 

• Categorie 1 (IWC) niet geschikt is, omdat interactiviteit nodig is. Het is de 

vraag of respondenten vrijwillig hieraan mee zullen werken en het is de 

vraag of het idee dan overkomt. Verder kan ik geen gebruik maken van de 

buitenruimte, omdat men dan vergeefs op zoek kan gaan naar het product. 

Dit ethische dilemma werd in de literatuur ook al aangestipt (Wysong en 

Beldona).  

• Categorie 2 (Café Brazil) niet geschikt is, omdat ik om dezelfde ethische 

reden geen gebruik kan maken van bestaande objecten in de buitenruimte.  

• Categorie 3 (Robijn) het meest geschikt is, omdat deze op zichzelf staan en 

dus overal geplaatst kunnen worden. Het experiment is dus geïnspireerd op 

deze categorie.  

 

Verder hebben de analyses als inspiratie gediend voor het ontwerp van het 

experiment. De belangrijkste inspiratiebron is de reclame voor Advil geweest, die 

in de bijlage wordt behandeld (afbeelding 12), naast vele andere afgekeurde 

ideeën.  

Ik wil benadrukken dat de experimentele poster geen kopie van de Advil-

reclame is geweest en dat ook de betekenis en uitvoering ervan sterk verschillen: 

• De Advil-reclame valt in categorie 2 (gebruik makend van bestaande 

objecten op straat), terwijl de experimentele poster in categorie 3 (staat op 

zichzelf) zou vallen.  
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• De afbeelding van de man totaal anders: in de Advil-reclame is hij naar 

binnen gekeerd, terwijl hij het bij de experimentele poster uitschreeuwt.  

• De kleuren zijn bij de Advil-poster veel somberder; het gevoel erbij is dus 

anders.  

• Het formaat is anders: de Advilreclame zal (naar schatting) 1 x 2 meter zijn, de 

experimentele poster heeft een afmeting van 54,9 x 42 cm, grofweg een 

kwart van de grootte dus.  

• Bij de Advil-reclame valt de lantaarnpaal het eerste op, bij de experimentele 

reclame ziet men eerst de poster zelf en daarna de spijker, simpelweg omdat 

een lantaarnpaal veel groter is.  

• De man van de Advil-reclame heeft geen hoofdwond of bloed; dat is bij de 

experimentele poster wel het geval. De reden om bloed toe te voegen vloeit 

voort uit logica: hoe kan een spijker in een hoofd gaan zonder een wond 

achter te laten? 

 

 
Afbeelding 12. Reclame voor Advil met de tekst: “More Powerful Than Pain”. 

 

Ter verduidelijking volgt in § 4.5. een analyse van de experimentele poster.  
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4.5. Analyse van de experimentele poster 
 

   
Afbeelding 13a, b, c. Afbeelding van de experimentele posters.  

 

Deze poster is uitgevoerd in totaal zes versies met drie verschillende teksten 

onderaan. Met elke tekst is er een versie waarin een echte spijker is gestoken en 

een versie waarin de spijker alleen wordt afgebeeld. Er is dus een 3D-versie (met 

echte spijker) en een platte versie met alleen de afbeelding van een spijker.  

 

Gedachtegang van de toeschouwer  

Daar staat een poster met een schreeuwende man. Hij heeft een (échte) 

spijker in zijn hoofd die uitsteekt, dat moet pijn doen. (Dat is origineel!) Er staat 

tekst onder (Hoofdpijn?, Kater? of Migraine?) en een doosje met de tekst Kefaline. 

Blijkbaar moet ik dat (een pijnstiller waarschijnlijk) dus nemen tegen hoofdpijn.   

Het is overigens ook mogelijk dat de toeschouwers de spijker in het hoofd 

zien als een metafoor: ‘een spijker in je kop hebben’ betekent ‘hoofdpijn na 

teveel alcoholische drank’, een kater dus (www.spreekwoord.nl).   

 

Analyse aan de hand van de tekenleer  

De afbeelding van de man is een visuele weergave van de werkelijkheid 

(iconisch teken). De tekst is een symbolisch. De echte spijker (3D-versie) is geen 

teken, maar bestaat in de werkelijkheid. Het wordt dus niet uitgebeeld. In de 

platte versie is de spijker wel een iconisch teken (een visuele weergave van een 

spijker).  In de platte versie is die tegenstelling tussen het verbeelden van de 

werkelijkheid en de werkelijkheid zelf dus niet aanwezig. Die tegenstelling maakt 

de poster zo onconventioneel, ‘anders dan anders’.  
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5. Experiment 
 

In deze paragraaf zal ik alle overwegingen die ten grondslag lagen aan het 

ontwerp van het experiment en de uitvoering ervan bespreken. Ten eerste de 

keuze voor het onderwerp (§ 5.1.). Daarna behandel ik de vragenlijst in paragraaf 

5.2. Vervolgens de poster in § 5.3., gevolgd door de gang van zaken bij het 

afnemen van het onderzoek in § 5.4. Ik sluit af met een bespreking van de pretest  

(§ 5.5.) en de definitieve uitvoering (§ 5.6.). 

De experimentele posters staan in § 4.5. afgebeeld. Van elke poster is er zowel 

een platte versie als één met een echte spijker; in totaal dus zes versies (zie ook: § 

5.3.1.)  
 

5.1. Keuze van het onderwerp 

 
De experimentele reclame heeft natuurlijk een onderwerp nodig: een product 

waarvoor het adverteert. Ik heb gekozen voor een pijnstiller als product. Vrijwel 

iedereen maakt hier namelijk gebruik van; iedereen heeft wel eens pijn. 

Overigens verschilt de intensiteit van gebruik van persoon tot persoon.  

Verder is het voor proefpersonen makkelijk om zich voor te stellen dat hij of zij 

hoofdpijn heeft: het is immers een bekend gevoel. Ook is het aannemelijk dat er 

een nieuw (in dit geval fictief) merk op de markt verschijnt; er is veel innovatie in 

dit productsegment. Eventuele verschillen tussen respondenten op het gebied 

van pijnbestrijding worden gemeten met een vraag naar hoe vaak men 

pijnstillers gebruikt.    

De poster (afbeelding 13a, b en c) wordt waarschijnlijk als gewelddadig 

ervaren. Dat vormt wellicht een probleem voor de generaliseerbaarheid van de 

resultaten: vind je dezelfde resultaten bij een sexy poster of een poster die met 

macht speelt?  

Daarentegen is geweld een goede insteek wat betreft het trekken van 

aandacht: het is immers één van de aandachtspijlers (sex, macht, geweld, 

enzovoort, zie ook § 2.3.). Verder zijn schokkende advertenties ook effectiever 

dan informatieve (Dahl, Frankenberger en Manchada).  
 

5.2. Vragenlijst 
 

In § 5.2.1. behandel ik de vragenlijst en in § 5.2.2. de problemen die zich tijdens 

het onderzoek voordeden.  
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5.2.1. Beschrijving 

 

 
Afbeelding 14. De opmaak van de vragenlijst. 

 

Bij het maken van de vragenlijst (afbeelding 14) heb ik uitdrukkelijk geprobeerd 

het op één pagina te houden, want dan zijn mensen eerder bereid om mee te 

werken. Daarom zijn er ook geen controlevragen. Het voordeel van meer 

mensen interviewen is groter dan het nadeel van geen controlevragen.  

 

De gestelde vragen zijn bij deze uitleg cursief, de toelichting niet.  

 

Kunt u kort omschrijven wat de boodschap van deze poster is? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Deze open vraag heeft een stippellijn als antwoordruimte, zodat het zichtbaar is 

dat er iets ingevuld moet worden. Daarom is het ook in de vorm van een vraag 

gesteld en niet als opdracht. De antwoorden worden gescoord door middel van 

een puntensysteem waarmee het begrip van de poster wordt gescoord. In 

trefwoorden is dat: 0 = fout / weet niet, 1 = hoofdpijn, 2 = middel voor hoofdpijn. 

 

De volgende vragen zijn op een schaal van oneens tot eens met 5 

antwoordmogelijkheden:  

 

 oneens                              eens 

  

Deze poster is origineel 

 

�        �        �        �        � 
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Deze vragen zijn bewust door elkaar gezet, dat de vragen die min of meer 

hetzelfde zijn niet bij elkaar staan.  

De drie vragen naar intentie, attitude en overtuiging zijn gesteld op basis van 

eerder eigen onderzoek. De overtuiging is te checken met de werkelijkheid. De 

andere aspecten (originaliteit, aandacht, verband tussen product en reclame, 

opdringerigheid en humor) zijn andere aspecten die van belang leken voor dit 

onderzoek.  

 

Originaliteit - Deze poster is origineel 

Attitude - Dit product spreekt mij aan 

Verband product en reclame - Het verband tussen de afbeelding en het product is 

duidelijk 

Aandacht - Deze poster trok sterk mijn aandacht 

Intentie - Ik zou dit product zeker proberen 

Opdringerigheid - Deze poster blijft hangen in mijn geheugen 

Overtuiging - Ik denk dat dit product goed werkt tegen hoofdpijn (eerste indruk) 

Humor - Deze poster is grappig 

 

Voor elke vraag staat vermeld welk construct deze beoogt te meten. De keuze 

voor 1-5-schaalvragen is omdat een 7-puntsschaal moeilijker te begrijpen is voor 

mensen, 5-punts is gebruikelijker. Het nadeel daarvan is wel dat mensen 1 en 5 

mijden, dus dat er eigenlijk nog maar 3 hokjes overblijven. Dit bleek in dit 

onderzoek overigens niet het geval.  

 

Hier staat een lijn om duidelijk te maken dat het een ander soort vragen zijn, 

namelijk demografisch. 

 

Ik gebruik pijnstillers: 

� 1x per week of vaker 
� 1 tot 3x per maand 
� minder dan 1x per maand 
� nooit 
 

Deze vraag leek me belangrijk, omdat de intensiteit van het gebruik van een 

product invloed heeft op de mening erover. Dat bleek uit eerder onderzoek dat 

ik heb gedaan in samenwerking met Remke van Veelen.   

 

Geslacht: man / vrouw 

 

Opleidingsniveau (afgerond of mee bezig): …………………………………………… 

 

Het scheelt veel ruimte door naar de opleiding te vragen in plaats van 

aankruishokjes. Bovendien voelt men zich zo minder ‘in een hokje gestopt’. De 
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antwoorden worden ingedeeld naar hoog- en laagopgeleid:  laag = t/m MBO, 

hoog = HAVO en hoger). 

 

Geboortejaar: 19.…. 

 

Mensen zijn eerder geneigd een geboortejaar in te vullen dan een leeftijd, 

omdat de leeftijd dan niet direct blijkt.  

 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Met deze vraag wilde ik de proefpersonen de gelegenheid geven om eventuele 

opmerkingen te kunnen melden, dat stelt men op prijs. 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
 

5.2.2. Problemen tijdens het onderzoek 

 

Er waren een aantal (kleine) problemen met de vragenlijst. Het bleef een 

probleem dat de proefpersonen de open vraag en de vraag naar de opleiding 

over het hoofd zagen, ondanks de pogingen dit zo zichtbaar mogelijk te maken. 

Een andere vraag die een enkele keer wat problemen opleverde, was deze: “Ik 

zou dit product zeker proberen”. Een aantal mensen hadden nooit hoofdpijn en 

zij vroegen me dan wat ze in moesten vullen.  

Ook werd het woord ‘origineel’ in ‘Deze poster is origineel’ soms anders 

opgevat dan ik oorspronkelijk bedoelde. Ik gaf het de betekenis ‘anders dan 

anders’, maar sommige respondenten vatten het woord ‘origineel’ op als 

‘bestaand’. Het vragen van het geboortejaar in plaats van de leeftijd was 

succesvol, niemand weigerde dit in te vullen of gaf aan zich hiervoor te 

schamen. 

Omdat sommige mensen geen leesbril bij zich hadden, heb ik ongeveer vijf 

keer de vragenlijst voorgelezen. Dat probeerde ik overigens wel zoveel mogelijk 

te vermijden, om zo min mogelijk te beïnvloeden. Verder viel het me op dat de 

tijd voor het invullen bij personen zeer sterk wisselde: het kon in één à twee 

minuten, maar sommige personen deden er wel vijf minuten of langer over. 
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5.3. Poster 
 

Afbeeldingen van de drie gebruikte posters staan in paragraaf 4.5. (afbeelding 

13a, b en c). 
 

5.3.1. Beschrijving 

 

Omdat het een poster op A2 (42 x 54,9 cm) moest worden (formaat is erg 

belangrijk, A3 is wel erg klein, groter laten printen is erg duur), moest de foto van 

zeer goede kwaliteit zijn. Dat beperkte mijn keuze aanzienlijk. Uiteindelijk heb 

een rechtenvrije foto gebruikt van http://www.sxc.hu. Zowel de test- als de 

controleversie zijn door mijzelf gemaakt, zodat ze zo vergelijkbaar mogelijk zijn.  

 

De tekst op de poster luidt: ‘Hoofdpijn?’, ‘Kater?’ of ‘Migraine?’. Dit zijn drie 

soorten hoofdpijn. Om de verschillen zo klein mogelijk te houden is de spijker 

steeds op dezelfde plek in het hoofd geplaatst. Er zijn dus zes versies (tabel 2). 
 
 Hoofdpijn? (1) Kater? (2) Migraine? (3) 

Echte spijker (a) x x x 

In poster zelf (b) x x x 

Tabel 2. Overzicht van de versies.  

 

De posters heb ik laten drukken op de TU Delft bij de faculteit Bouwkunde. Uit 

bezuinigingsoverwegingen is de onderkant van de poster verwisselbaar. Op die 

manier heb ik maar twee in plaats van zes posters nodig.  

De poster werd opgesteld op een kleine constructie: een houten lat met daar 

bovenop een dun plaatje meranti van ongeveer 4 mm met een geboord gat 

voor de spijker. De poster bevestigde ik met punaises. Deze constructie is niet te 

zwaar, makkelijk mee te nemen, demontabel en blijft zonder hulp staan. Ik moest 

zelf wel een achtergrond aanleveren: ik kan niet in elke muur zomaar een spijker 

slaan. De poster kon ik zo overal opstellen.  
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5.3.2. Problemen tijdens het onderzoek 

 

Het viel niet iedereen op dat de poster een 

reclame-uiting voor een product was. Of dat 

probleem ook bij de echte reclames die ik 

geanalyseerd heb (§ 4 en bijlage A) speelt, is niet 

bekend. Niemand heeft de productnaam gemeld 

bij de open vraag. Wellicht heeft dit te maken met 

het feit dat de poster erg donker was afgedrukt en 

de (donker)blauwe verpakking daardoor niet tot 

zijn recht kwam. Ook was de tekst op de 

verpakking misschien wat klein: mensen konden 

het zonder leesbril vaak niet lezen.  

De groene kleur gaf bij één persoon de 

associatie met een Heineken-flesje (dit was de 

“Hoofdpijn?”-versie en niet de katerversie, zoals te 

verwachten is). In de katerversie werd de poster 

niet altijd begrepen zoals ik het bedoeld had: men 

dacht soms dat het voor een anti-

alcoholcampagne of een anti-katermiddel (dat 

men vooraf moet innemen) was.  

Sommige andere personen gaven aan hoofdpijn 

te krijgen van de poster. Wat dat betreft werkte de 

poster dus wel, maar of dat positief is, betwijfel ik. 

Het roept een negatief gevoel op, maar het 

product biedt wel een oplossing.   

Van met name jongeren kreeg ik complimenten 

voor het bedenken van de poster.  

Voor een eventueel vervolgonderzoek raad ik aan om het een stuk groter aan 

te pakken: een zeer belangrijk aspect van opvallendheid is de maat ervan.  A2 is 

toch wat klein voor een poster. Bovendien zou het in een wat natuurlijkere 

omgeving moeten worden gehouden, bijvoorbeeld buiten op een plein of een 

station. Immers, in een sportschool of gemeentehuis zal niet vaak een 

advertentie voor een nieuwe pijnstiller hangen. 
 
 

Afbeelding 15. Foto van de 
constructie waarop de poster 
werd bevestigd.  
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5.4. Gang van zaken 
 

5.4.1. Beschrijving 

 

De poster wordt opgesteld op de zelfgemaakte constructie (in de bar/hal van 

de sportschool en in de grote hal in het gemeentehuis, in beide gevallen tegen 

een pilaar).  

Het onderzoek wordt met twee personen uitgevoerd. Eén observator (een 

vriend/vriendin) turft de mensen die langslopen, of deze kijken of niet. De ander 

(ikzelf) spreekt de mensen na het langslopen aan met de vraag of ze een paar 

minuten de tijd hebben om mee te werken aan een kort onderzoek, in ruil voor 

een kleine attentie (een doosje snoep of kauwgom).  

De proefpersonen krijgen vervolgens nog de kans om 5 à 10 seconden naar 

de poster te kijken. Hierbij wordt niet vermeld waarvoor dit is, ik vertel niets over 

de achtergrond van het onderzoek.  

Vervolgens laat ik de proefpersoon de vragenlijst invullen. Ze mogen niet 

meer terugkijken naar de poster tijdens het invullen. Bij het inleveren krijgen ze 

de attentie.  

Op het enquêteformulier noteerde ik het proefpersoonnummer, de locatie, 

de tijd en uiteraard de versie. Ook maakte ik per locatie een foto van de 

opstelling (afbeelding 18 en 19 in § 5.6.) om eventuele verschillen tussen de 

locaties te kunnen verklaren.  

Oorspronkelijk was het plan om per proefpersoon op de vragenlijst te 

vermelden of deze wel of niet naar de poster had gekeken, maar dat bleek in 

praktijk niet te doen. Deze factor is ook ondervangen met vraag 4 uit de 

vragenlijst (“deze poster trok sterk mijn aandacht”).  

 

Door de gemeente Alphen a/d Rijn werd de poster als erg heftig ervaren, 

omdat het een openbare ruimte was. Ik mocht doorgaan, maar alleen onder de 

voorwaarde dat ik geen mensen met (kleine) kinderen aan zou spreken en uit de 

buurt van het kinderhoekje zou blijven. Qua geweld vergeleek mevrouw Bosman 

(mijn contactpersoon bij de gemeente Alphen a/d Rijn) het met een anti-

vuurwerkcampagne (afbeelding 16), die immers ook in het gemeentehuis zou 

kunnen hangen.  
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Afbeelding 16. Foto van een vuurwerkcampagne uit 1994 van SIRE. 

  

Bij Better Bodies waren er geen problemen. Nadat ik een voorbeeld van de 

posters per e-mail had gestuurd, kreeg ik toestemming om de locatie te 

gebruiken. 

Tijdens de uitvoering bleek het lastig om een goede plek binnen het gebouw 

te vinden. Bas en Gwyneth, die mij hielpen bij de uitvoering, kwamen hier met 

goede ideeën. Uiteindelijk zijn de twee locaties redelijk vergelijkbaar: elk tegen 

een pilaar waar veel mensen langs komen lopen.   

Zonder opgaaf van reden gaf de bibliotheek Woerden geen toestemming, 

nadat ik alle gegevens daar had afgegeven.  

 

5.4.2. Overwegingen 

 

Op locatie probeerde ik de proefpersonen niet te laten vermoeden dat het 

een experiment was. Dit zou de resultaten namelijk erg kunnen beïnvloeden. De 

achtergrond van het experiment laat ik in het midden bij het aanspreken van de 

personen. Dat het een experiment is, valt natuurlijk niet te verbergen.  

In verband met het meten van de aandacht stelden wij ons verdekt op. Het 

doel van het onderzoek is immers niet om te meten hoeveel aandacht een 

poster trekt als er iemand met pen en papier naast staat, ik wil weten wat er in 

een natuurlijke omgeving gebeurt.  

Wanneer er een aantal mensen tegelijk de enquête invulden, gaf ik hen de 

instructie om niet te overleggen. Zo konden ze elkaar niet beïnvloeden.  

 

Er zijn 6 versies (2 manipulaties per stuk, 3 replicaties). Om te kunnen 

generaliseren, is het erg belangrijk dat elke versie op elke locatie ongeveer onder 

evenveel personen wordt onderzocht. Zo is een eventueel verschil niet aan de 

locatie toe te schrijven. Door elk uur of na een X aantal proefpersonen de 

opstelling te wijzigen, wordt dit ondervangen.  

Dit geldt ook voor de tijdstippen. Het is ook belangrijk de volgorde van de 

versies in de tijd onderling te wisselen, bijvoorbeeld op locatie 1: 1A, 3B, 2A, 1B, 
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3A, 2B en op locatie 2: 3B, 1A, 2B, 2A, 1B, 3A. 

Het gebruiken van een medeplichtige die aandachtig naar de poster staat te 

kijken, is niet nodig geweest. De poster trok (in alle versies) van zichzelf al 

genoeg aandacht.  

 

De keuze voor locaties is ook lastig: er moeten namelijk personen uit alle 

lagen van de samenleving langskomen. Qua gemeente zit ik in Woerden dan 

goed: het wordt beschouwd als de meest gemiddelde gemeente van Nederland 

(Wikipedia – Woerden). Een logische keuze voor een locatie is een (openbare) 

bibliotheek: een rustig halletje waar mensen langsdruppelen. Andere 

mogelijkheden zijn het gemeentehuis (bijvoorbeeld van Alphen a/d Rijn, twee 

familieleden werken daar) of een niet al te dure supermarkt als C1000. De laatste 

twee vormen wel een goede afspiegeling van de bevolking: iedereen kan bij het 

gemeentehuis of een supermarkt binnenlopen. Uiteindelijk kreeg ik 

toestemming van mijn sportschool (Better Bodies in Woerden) en het 

gemeentehuis van Alphen a/d Rijn.  

Bij de keuze voor de locatie heb ik rekening gehouden met de vraag of het 

een logische plek is voor een reclame: hangen er al meer posters omheen of is 

het de eerste poster op die plek? Bij een omgeving van andere posters kunnen 

deze invloed hebben (dat blijkt uit de Gestaltpsychologie) op de betekenis of het 

begrip van de poster. Met name qua aandacht is dit belangrijk: in een omgeving 

van groene posters valt een groene poster niet op, maar tussen bijvoorbeeld 

rode posters springt die ene groene poster er juist wel uit. In het experiment was 

er wat dit betreft geen probleem: op beide locaties waren er geen andere 

posters in de directe omgeving van de opstelling.  

Verder heb ik ervoor gekozen de meeste mensen (vrijwel) frontaal op de 

poster af te laten lopen, omdat dat op locatie het beste uitkwam. Op beide 

locaties kwamen de mensen overigens wel uit verschillende richtingen. Omdat 

de spijker in versie A uitsteekt, zal de poster vanaf de zijkant in versie A meer 

opvallen dan in versie B zonder 3D-spijker. Versie A is hierbij in het voordeel. 

Deze wisselende hoek bij het bekijken is geen probleem; in de realiteit hebben 

reclamemakers deze factor toch ook niet in de hand. Uiteindelijk zijn de posters 

beiden op een vergelijkbare plek geplaatst: tegen een pilaar midden in de 

ruimte. Mensen liepen er min of meer frontaal op af (zie afbeelding 18 en 19).  
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5.5. Pretest 
 

Vóór het definitieve printen van de 

poster en om de vragenlijst te testen, 

heb ik de poster met 10 vragenlijsten 

meegenomen naar de bar van 

scouting (Albert Schweitzergroep) in 

Woerden. Daar heb ik de poster min of 

meer onopvallend neergezet en 

geobserveerd wanneer mensen ernaar 

keken. Daarna heb ik ze gevraagd de 

vragenlijst in te vullen en eventueel 

commentaar te melden.  

Hieruit bleek dat er een aantal 

dingen veranderd moesten worden. 

Als eerste de naam van het product 

(Doleocure van PSN). Doleocure 

(betekenis: pijngenezer, afgeleid van 

het Latijnse doleo – pijn hebben en 

cura - genezen) werd als een erg 

moeilijke naam ervaren en bovendien gaf de (willekeurig gekozen) afkorting PSN 

een associatie met PoiSoN, 'vergif' in het Engels. De definitieve naam is 

geworden: Kefaline (van het Griekse κηϕαλη, dat hoofd betekent) van Medicon.  

Ook is het invulvak veranderd in stippellijntjes, zowel bovenaan als onderaan. 

De bovenste vraag "omschrijf de boodschap van deze poster" werd namelijk 

vaak in eerste instantie overgeslagen. Daarom is de formulering daarvan iets 

aangepast naar een vraagvorm.  

Verder gaven de proefpersonen aan moeite te hebben met de stelling "Dit 

product werkt goed tegen hoofdpijn". Zij vonden dat zij dat niet konden 

beoordelen. Het blijft een lastige vraag, maar om deze zoveel mogelijk te 

verduidelijken, is deze veranderd in "Ik denk dat dit product goed werkt tegen 

hoofdpijn (eerste indruk)".  
 
 

 
Afbeelding 17. Foto van pretest-poster.  

 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 45

5.6. Definitieve uitvoering 
 

 
Afbeelding 18. Foto van opstelling in gemeentehuis van Alphen a/d Rijn.  

 

 
Afbeelding 19. Foto van opstelling bij Better Bodies in Woerden.  
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Voor het onderzoek waren minimaal 100 proefpersonen nodig, maar ik heb 

gestreefd naar 150. Dat is uiteindelijk gelukt. Er zijn in totaal 761 personen 

geturfd.  

Op woensdagavond 13 december 2006 heb ik van 19.00 tot 22.30 50 

proefpersonen ondervraagd en 166 geturfd. De volgende dag, op 14 december, 

heb ik van 09.30 tot 17.00 in het gemeentehuis van Alphen a/d Rijn gestaan, met 

een opbrengst van ongeveer 100 vragenlijsten en 429 geturfde personen.  
 

5.7. Verwachtingen / Hypothese 

 
Het eerste contact bij deze gemanipuleerde poster is dus meer dan alleen 

een afbeelding of tekst, er zit een 3D-aspect (en vermenging van de 

werkelijkheid met een afbeelding daarvan) aan. Dit geldt alleen voor de 3D-

versie.  

De verwachting is dat deze speciale manieren van reclamemaken niet alleen 

superieur zijn in het trekken van aandacht, maar ook tot een betere verwerking 

en dus grotere aankoopdrang leiden. Concreet betekent dat de hypothese luidt: 

de 3D-versie scoort hoger op alle gemeten aspecten (recall van boodschap, 

originaliteit, attitude, verband product en reclame, aandacht, intentie, 

opdringerigheid, overtuiging en humor) dan de platte versie.  

 
6. Resultaten 
 
6.1. Algemeen 

 
Er was een mooie verdeling van de proefpersonen over de condities: de 

oudste persoon was 84, de jongste 14. De gemiddelde leeftijd was 40 jaar, met 

een mediaan van 36. Er waren ongeveer evenveel hoog- als laagopgeleiden en 

ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 
 

6.2. Meten van de aandacht 
 

Uit de turflijsten (waarop werd aangegeven hoeveel mensen uitgebreid 

keken, vluchtig keken of niet keken bij het langslopen) bleek dat er vrijwel geen 

verschillen waren in aandacht trekken tussen de 3D-versie en de platte versie. De 

overschrijdingskans bij het grootste verschil bedroeg 0,949 bij een chi-kwadraat 

van 0,000. De resultaten waren dus bijna exact gelijk. Qua aandacht maken de 

twee versies dus geen verschil. 
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6.3. Vragenlijsten 
 

De data van de vragenlijsten heb ik geanalyseerd met het 

computerprogramma SPSS. Als significantieniveau heb ik gekozen voor 5%.  

Er waren geen significante verschillen tussen de drie replicaties, dus er was 

ook geen sprake van een metaforische interpretatie van de Kater?-poster (§ 4.5.).  

In de verdere berekeningen zijn alle resultaten samengenomen.  

Om verschillen op te sporen heb ik een multi-variantieanalyse gedaan. Met 

leeftijd, geslacht, opleiding, gebruik van pijnstillers en wel of geen aandacht als 

covariaten en versie A of B als Fixed Factor komt er één significant resultaat uit 

op vraag 1: “Deze poster is origineel”. Met een p-waarde van 0,0485 (0,097 / 2) 

scoort de 3D-versie beter dan de platte versie (4,03 vs 3,75). De 3D-versie wordt 

dus origineler bevonden.  

Uit een correlatietest blijkt dat alle vragen samen sterk samenhangen met een 

alpha van 0,647. Daarom heb ik een extra variabele gemaakt van de som van 

deze vragen. Ook de variabele ‘totaal van de schaalvragen’ (dus niet de vragen 

afzonderlijk) blijkt significant met een p-waarde van 0,047 (0,094 / 2). Hierbij 

scoort ook de 3D-versie weer het beste (3,20 vs 3,03).  

De gemiddelden zijn in tabel 3 en grafiek 1 weergegeven.  
 
 3D Plat 

 gem. SD gem. SD 
1: origineel 4,03 1,007 3,75 1,325 
2: spreekt mij aan 2,44 1,281 2,45 1,400 
3: verband duidelijk 3,90 1,218 3,77 1,414 
4: aandacht 3,06 1,361 2,98 1,458 
5: proberen 2,37 1,206 2,13 1,251 

6: hangen in geheugen 3,29 1,276 3,00 1,297 
7: denk dat goed werkt 3,19 0,982 2,91 1,366 
8: grappig 3,31 1,280 3,25 1,517 
totaal schaalvragen 3,20 0,667 3,03 0,734 
Tabel 3. Gemiddelden en standaarddeviaties voor de twee versies, gecorrigeerd naar de covariaten 
leeftijd, geslacht, opleiding, gebruik van pijnstillers en wel of geen aandacht. De hoogste scores zijn 
gecursiveerd.  

 

De standaarddeviaties van de platte versie zijn vreemd genoeg groter dan die 

bij de 3D-versie. Dit betekent dat er over de 3D-versie meer overeenstemming 

was onder de respondenten dan over de platte versie. Dat is vreemd: de 3D-

versie is immers niet conventioneel (‘anders dan anders’, zie o.a. § 2.4.4.) en 

daarom is te verwachten dat de meningen daarover sterker zouden verschillen 

dan bij de conventionelere, platte versie. Voor de 3D-versie is er immers geen 

referentiekader, voor de platte versie wel.  
 



 
Dát zie je niet over het hoofd! 
Linda Hogenes 

 48 

 
Grafiek 1. Weergave van de gemiddelde score per vraag (gegevens uit tabel 3).  

 

Eén van de vragen mat ook het begrip van de boodschap (recall). De 

antwoorden hiervan zijn gecodeerd: iets met de strekking ‘middel tegen 

hoofdpijn’ werd goed gerekend, alleen ‘hoofdpijn’ of een ander antwoord was 

fout. Geen van de proefpersonen noemde de merknaam of de fabrikant.  Tussen 

versie A en B bleek geen significant verschil te zitten wat betreft de herinnering 

van de boodschap.  

In de 3D-versie gaf exact 50% het goede antwoord (39/78), in de platte versie 

42,4% (28/66), een verschil van 7,6 procent. Dit verschil is niet significant. 

DATATAAL geeft hierbij een overschrijdingskans van 0,364 bij een chi-kwadraat 

van 0,82.  
 

De manipulatie is overigens geslaagd: het verband tussen het product en de 

reclame was duidelijk met een hoge gemiddelde score van 3,90 (3D) en 3,77 (2D) 

op een schaal van 1 tot 5. De ervaren ‘gewelddadigheid’ heeft weinig of geen  

negatief effect gehad: de score op ‘grappig’ is 3,31 (3D) en 3,25 (2D), iets boven 

het gemiddelde. Originaliteit scoort ook hoog met een gemiddelde van 4,03 

(3D) en 3,75 (2D). Men kon de poster blijkbaar dus wel waarderen.   

Dat de score op ‘proberen’ laag is (2,37 en 2,13), is gebruikelijk bij dit soort 

onderzoek. Een reclame zal iemand niet na één keer overtuigen om het te kopen 

of proberen en zeker niet als het iets belangrijks als pijnstillers betreft.  
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7. Conclusie 
 

De manipulatie bleek geslaagd (zie § 6.3.): het verband tussen het product en 

de reclame was duidelijk en de poster werd als origineel en grappig gezien. De 

manipulatie leverde echter geen verschillen in aandacht op; de resultaten zijn 

dus alleen aan andere aspecten toe te schrijven. Dat kan het 3D-element 

geweest zijn, maar ook de aandachtspijler geweld (zie ook: § 2.3.) of dat het een 

mix is van een afbeelding (een teken) met een object uit de werkelijkheid (dat 

geen teken is, § 2.3.).  

De 3D-versie wordt dus (volgens verwachting) zowel origineler gevonden als 

in het algemeen beter gewaardeerd. Door de grotere originaliteit gaat wellicht 

de waardering op de andere punten omhoog. De echte spijker voegt dus wel 

iets toe en zorgt voor een hogere waardering. Het verschil is echter zo klein dat 

het in een commerciële omgeving maar de vraag is of het de moeite is extra 

geld uit te geven aan een 3D-element. De boodschap lijkt in een platte versie 

immers maar iets slechter (50% vs 42,4%) over te komen. De vraag is ook of het 

hetzelfde werkt bij een veel grotere versie ervan.  

Een onconventionele 3D-reclame is waarschijnlijk een stuk duurder dan een 

platte versie. Toch zou het door de relatief lage kosten ten opzichte van nieuwe 

media (zie paragraaf 2.4.6.) best wel rendabel kunnen zijn, maar daar heb ik geen 

gegevens over. Een ander probleem met 3D-elementen is dat ze nogal 

kwetsbaar zijn en dus erg gevoelig zijn voor vandalisme. De reclame moet dus 

op een onbereikbare plek staan of heel stevig zijn. Het simpelste is waarschijnlijk 

om een 3D-illusie in 2D te vatten (zoals M.C. Escher dat bijvoorbeeld deed:  

afbeelding 6 in § 2.4.1.). Zo kan met een beperkt budget toch worden 

geprofiteerd van de voordelen van 3D-reclame.  
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8. Discussie 
 

Dat er maar zo’n klein verschil is gevonden, is wellicht te danken aan het 

formaat. Het is zeker de moeite waard het onderzoek nogmaals te doen met een 

reclame op minstens A0-formaat (118,9 x 84,1 cm), maar het liefst nog veel 

groter. Deze wordt dan opgesteld ergens op een plein in een grote stad, waar 

erg veel mensen langskomen. Dan wordt het voordeel van aandachttrekken en 

3D pas echt op de proef gesteld. De omgeving is in dat geval ook wat 

natuurlijker dan in mijn experiment.  

De resultaten van dit onderzoek zijn niet per definitie te generaliseren naar 

alle vormen van 3D-reclame of waarin een vermenging van een echt object met 

de werkelijkheid plaatsvindt. Er is slechts één soort speciale reclame getest. Ik 

heb nu bijvoorbeeld alleen gekeken naar categorie 3, waarin reclames door de 

eigen vorm betekenis krijgen, dus niet naar het gebruik van objecten in de 

omgeving (categorie 2) of een reclame waar interactiviteit voor is vereist 

(categorie 1).  Wellicht hebben die een heel ander effect op respondenten. 

Overigens is de experimentele poster nog specifieker ingegaan op aspecten uit 

reclames in categorie 3; niet alle geanalyseerde reclames maken op dezelfde 

manier gebruik van 3D-effecten.  

Verder zijn er ook beperkingen wat betreft de generaliseerbaarheid, omdat 

deze poster als gewelddadig werd gezien. Gebruik van één van de andere 

aandachtspijlers (o.a. seks, geld, macht) heeft misschien een heel ander effect.  

Bovendien is het slechts getest met één product: pijnstillers. Deze zijn 

goedkoop, maar de werking ervan is wel zeer belangrijk. Wellicht hebben veel 

mensen al een vaste pijnstiller gekozen en zullen ze niet snel een nieuwe 

proberen. Enkele mensen gaven ook aan hiervoor het advies van de apotheker 

of dokter op te volgen. Ook heeft niet iedereen last van hoofdpijn en dus geen 

behoefte aan dit product. De invloed hiervan is zoveel mogelijk ondervangen 

met de vraag naar hoe vaak men pijnstillers gebruikte. Toch kan er niet 

gegeneraliseerd worden over alle soorten producten.  

Om echt sluitende uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van 3D-

reclame, lijken 150 proefpersonen niet genoeg. In wetenschappelijk onderzoek is 

men echter altijd op zoek naar grote, significante effecten. Als er bij 150 

personen nog geen verschil is gevonden, is er zeker geen groot effect. Bij meer 

personen zou er dan wellicht een verschil net significant zijn, maar dat effect is 

dan zo klein, dat het niet echt meer relevant is.  

Verder was het in dit onderzoek niet mogelijk om ook verkoopcijfers in de 

evaluatie mee te nemen, omdat het een fictief product betreft. In het 

bedrijfsleven gebeurt dit uiteraard wel.  
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9. Bronnen 
 

9.1. Afbeeldingen 
 
Voorpagina: zelf gemaakt mbv eigen foto’s en rechtenvrije foto van 

<http://www.sxc.hu/photo/578234>.  
Afbeelding 1a, 1b en 1c (artikel uit Quest): Gruyter, Maartje de. ‘Groter, hoger, 

echter en nog in drie dimensies ook’. Quest. Oktober 2006. 110-114. 
Afbeelding 2 (uitleg tekenleer): zelf gemaakt. Afbeelding van vuur via Microsoft 

Office. Afbeelding van rook via 
<http://www.belgiumdigital.com/images/article/tips/Marc%20Vossen%20Tut
orials/rook/rook_002.jpg> 

Afbeelding 3 (model van Lavidge en Steiner): Wheatley, John J., ed. Measuring 
Advertising effectiveness. Selected readings. Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey 
Limited, 1969. 5.  

Afbeelding 4 (SAM): Zelf kwaliteit verbeterd van afbeelding. Afkomstig uit: Kim, 
Jooyoung, James A. Geason, Chongmoo Woo en Jon D. Morris. ‘The Power of 
Affect: Predicting Intention’. Journal of advertising research. 42.3 (2002) 9. 

Afbeelding 5 (PrEmo): Desmet, Pieter. The Product Emotion Measurement 

Instrument (PrEmo). 15-01-2007. 

<http://static.studiolab.io.tudelft.nl/images/desmet/premointerface.jpg >. 
Afbeelding 6 (tekening M.C. Escher): 

<http://britton.disted.camosun.bc.ca/escher/drawing_hands.jpg> 
Afbeelding 7 (strip voor ProRail): Strip voor ProRail door: Jan Dirk Barreveld 

<http://www.noodweer.nl/afbeeldingen/JB_ST_01.jpg> 
Afbeelding 8  (Dirkjan): Dirkjan door: Mark Retera 

<http://members.chello.nl/j.otte/Dirkjan173.jpg> 
Afbeelding 9 (reclame voor IWC Pilotenhorloges): Agency: Jung von Matt/Alster, 

Copywriter: Susanne Härtwig, Art Director: Simon Hiebl. Bron: 
<http://adsoftheworld.com/media/ambient/iwc_watch_hanging_straps?size=
_original> en <http://www.marketing-alternatif.com/index.php?paged=4>.  

Afbeelding 10 (reclame voor Café Brazil): Agency: Draft New Zealand, Creatives: 

Tony Clewett and Rob Banks, Account service: Martin Scragg. Bron: 

<http://www.draftnz.com/brazilAmbient/> en 

<http://adhunt.blogspot.com/2006_05_01_adhunt_archive.html> 

Afbeelding 11 (reclame voor Robijn Color): Credit: PPGH JWT Amsterdam, Art 

Director: Marc van Wageningen, Copywriter: Jasper Jager. Bron: 

<http://adsoftheworld.com/media/ambient/taxi_laundrette?size=_original> 
Afbeelding 12 (reclame voor Advil): <http://www.marketing-

alternatif.com/index.php?paged=2> en <http://www.marketing-
alternatif.com/images/blog/ibuprofen.jpg> 

Afbeelding 13a, b, c (posters): zelf gemaakt, afbeelding van man op groene 
achtergrond van <http://www.sxc.hu> 

Afbeelding 14 (vragenlijst): zelf gemaakt.  
Afbeelding 15 (foto van de constructie waarop de poster werd bevestigd): zelf 

gemaakt. 
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Afbeelding 16 (foto van een vuurwerkcampagne uit 1994 van SIRE): 
<http://www.sire.nl/index.php?id=22&campagne=34#>. 

Afbeelding 17 (foto van pretest-poster): zelf gemaakt. 
Afbeelding 18 (foto van opstelling in gemeentehuis van Alphen a/d Rijn): zelf 

gemaakt. 
Afbeelding 19 (foto van opstelling bij Better Bodies in Woerden): zelf gemaakt.  
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