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1. INLEIDING

De ‘&’ campagne van Rita Verdonk in 2006 ter bevordering van 

integratie was geen groot succes. Lag dit aan de slechte koppeling 

tussen de verschillende gebruikte media of werd de boodschap niet 

duidelijk genoeg gesteld? Misschien kwam het falen van tien 

miljoen euro doordat het gebruik van een symbool als uiting niet genoeg informatie 

bevatte voor de ontvanger om verder mee te kunnen of te willen. Wanneer bevat een 

uiting dan genoeg informatie om verdere verwerking te bevorderen en een positieve 

perceptie te creëren? Welke rol spelen visuele uitingen hierbij? Kun je puur visuele 

uitingen wel beschouwen als informatie? 

Dit onderzoek vraagt zich af op welk informatieniveau van een uiting we het beste 

kunnen communiceren met een specifieke doelgroep, te beoordelen naar niveau van 

neiging tot nadenken, zodat de doelgroep de boodschap onthoudt. De 

onderzoeksvraagstelling hierbij is:

Wat is de invloed van  de hoeveelheid informatie in een advertentie op de 

effectiviteit van deze advertentie gelet op het effect van neiging tot nadenken?

Deelvragen hierbij zijn:

• Bij welke hoeveelheid informatie wordt het meeste van de advertentie  

onthouden (zo effectief mogelijk)?

• Wanneer kan men  iets definiëren als ‘ informatie’  in een advertentie? En 

hoe gaat men hierbij om met visuele informatie?

• Welke invloed heeft de neiging tot nadenken op de optimale 

informatiedichtheid voor de hoeveelheid onthouden informatie?
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Veel marketing gerelateerd onderzoek houdt zich bezig met de hoeveel informatie die 

wordt onthouden en welke informatie er wordt onthouden uit een bepaalde 

advertentie. Wat je onthoud, verwerk je verder tot een al dan niet positieve attitude 

tegenover een bepaald merk, wat mogelijk leidt tot koopgedrag. Dit leidt tot de vraag 

waar het optimum aan informatie ligt dat je in een uiting kan meegeven zodat het 

volledig en positief wordt onthouden. Op basis van informatie uit een advertentie kan 

men een positief merkbeeld te creëren. Voor marketeers en reclamemakers is dit 

onderzoek relevant omdat zij altijd op zoek zijn naar manieren om een advertentie zo 

effectief mogelijk te maken. Hoe meer zij zich kunnen baseren op theorie getoetst 

door wetenschappelijk onderzoek hoe efficiënter zij een reclamecampagne kunnen 

maken. Deze efficiëntie zal terug te zien zijn in een kostenbesparing voor de 

opdrachtgevers. Dit is niet alleen ‘winst’ bij commerciële reclamecampagnes maar 

ook ideële campagnes zullen profiteren van de mogelijkheid om efficiënter te kunnen 

communiceren naar hun doelgroep. Ook de overheid heeft profijt van nieuwe 

theorieën over de effectiviteit van advertenties bij het voorlichten van burgers. Hoe 

meer er bekend, en getoetst, is over wat goed werkt in een advertentie hoe beter alle 

bovenstaande partijen hun boodschap kunnen uitdragen.

Miller (1956) heeft een gelauwerd artikel geschreven over de ‘magische zeven’ 

stukjes informatie die een mens kan onthouden (plus of minus twee). Dit zou 

betekenen dat een advertentie nooit meer dan zeven stuks informatie zou moeten 

bevatten want dat heeft geen nut. Het beoordelen hiervan is nog niet zo eenvoudig 

want wanneer we naar een advertentie kijken, wat is hier dan één stuk informatie? 

Hoe beoordelen we het visuele deel van een advertentie? Wetenschappelijk is dit 

onderzoek relevant omdat het assumpties uitdaagt. Er wordt opnieuw gekeken naar 

aangenomen theorieën en zienswijzen als de Miller’s Magic seven en de omgang met 

visuele informatie. Op een vrij basale manier wordt gekeken of deze theorieën 

standhouden in de empirie en of er ruimte is voor andere zienswijzen en nieuwe 

theorieën. Zonder het uitdagen van assumpties is wetenschappelijk denken een 

gesloten cirkel waar geen vooruitgang mogelijk is. 

Ook verschillen tussen de ontvangers hebben invloed op het optimale niveau van 

informatie in een advertentie. Mensen met een hogere neiging tot nadenken zullen een 

advertentie anders percipiëren en beoordelen dan mensen met een lagere neiging tot 
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nadenken. Dit verschil komt vooral naar voren wanneer er gelet wordt op de 

hoeveelheid en complexiteit van de aanwezige informatie. 

In het literatuurhoofdstuk worden de verschillende theorieën en auteurs besproken die 

betrekking hebben op de hoofd- en deelvragen. In het eerste deel wordt gekeken naar 

informatie in de advertentie, waarbij informatiedichtheid en visuele informatie nader 

wordt bekeken. Het verwachtte hoofdeffect van informatiedichtheid word hier 

genoemd. In dit deel is speciale aandacht gegeven aan de operationalisatie-

problematiek rond visuele informatie en wordt een semiotische indeling aangereikt als 

een mogelijke oplossing voor deze problematiek. In het tweede deel van het 

literatuurhoofdstuk wordt gekeken naar de informatieverwerking bij de ontvanger 

waarbij de confrontatie met een advertentie, de verwerking van een advertentie en de 

neiging tot nadenken nader worden toegelicht. Hier word de eerste hypothese 

genoemd die een positieve relatie verondersteld tussen de neiging tot nadenken en de 

hoeveelheid onthouden informatie uit een advertentie. Als laatste deel in het 

literatuurhoofdstuk volgt de bespreking van de effectiviteit van de advertentie gezien 

als het onthouden van de advertentie. Hier wordt ‘recognition and recall’ oftewel 

herkenning en herinnering aangenomen als meting voor de effectiviteit van een 

advertentie. Hier wordt de tweede hypothese genoemd die een interactieeffect 

verondersteld tussen een hoge neiging tot nadenken, het niveau van 

informatiedichtheid en de verschillende maten van de hoeveelheid onthouden 

informatie uit een advertentie.

In het methodehoofdstuk wordt het hele proces rondom het afgenomen (quasi) 

experiment beschreven. Hier staat informatie over het gebruikte onderzoeksdesign, de 

proefpersonen, de pre-test, de gebruikte procedure, de operationalisatie van de 

verschillende variabelen, de validiteit van het onderzoek en het analyseplan. 

Het resultatenhoofdstuk begint met de kerngegevens van de respondentengroep en 

beschrijft vervolgens de resultaten van hypothesetoetsing door middel van statistische 

verwerking. Hier staan de resultaten beschreven van de verschillende toetsen met 

SPSS.

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusie en discussie van het onderzoek en de 

verkregen resultaten.

Hierna volgt de literatuurlijst en de bijlagen.
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2. LITERATUURHOOFDSTUK 

2.1 Informatie in de advertentie

2.1.1 Informatiedichtheid
Met informatiedichtheid wordt de hoeveelheid informatie in een advertentie bedoeld; 

wanneer er veel informatie aanwezig is in de advertentie is de informatiedichtheid 

hoog. Om zo effectief mogelijk te adverteren zou een advertentie een optimale 

informatiedichtheid moeten hanteren; niet minder dan nodig om de boodschap over te 

brengen en niet meer dan verwerkt kan worden. Waar ligt nu het optimale niveau van 

informatiedichtheid? 

Miller (1956) limiteert de hoeveelheid informatie die een persoon kan onthouden tot 

zeven. Dit getal kan afwijken met plus of minus twee afhankelijk van of men een 

expert is in het onderwerp van de gegeven informatie. Behalve verwijzingen naar vele 

onderzoeken waaruit dit aantal blijkt verwijst hij ook naar de zeven wereldwonderen, 

de zeven dagen van de week, de zeven categorieën in een Likert-schaal en andere 

zevengevallen. Miller (1956) stelt in zijn artikel dan er een maximum van ongeveer 

zeven categorieën is aan ons absolute beoordelingsvermogen. Dit legt zware 

beperkingen op de hoeveelheid informatie die men kan ontvangen, verwerken en 

onthouden. De reden dat men meer dan zeven dingen kan verwerken en onthouden is 

volgens hem ‘chunking’. Dit is het proces waarbij nieuwe informatie onderverdeeld 

wordt in een van zeven reeds bestaande categorieën. Door middel van hercodering 

van de nieuwe informatie (bits) als een onderdeel van een chunk kan men meer 

informatie onthouden. Hiervoor is wel een vorm van indeling nodig; een patroon of 

structuur. Miller (1956) geeft ook een beperking voor de aandachtsspanne; die niet 

meer dan zes objecten in een oogopslag kan verwerken. Afgaande op de theorie van 

Miller zou een advertentie niet meer dan zeven ‘stuks’ informatie moeten bevatten 

omdat dit niet opgenomen en verwerkt kan worden.

Broadbent (1975) stelt dat het onderliggende getal van verwerking eerder drie is. 

Inkomende gebeurtenissen, uitgaande acties en het uitwisselen van informatie tussen 

verschillende cognitieve processen worden verwerkt in modules van drie. Drie is 

volgens Broadbent een meer fundamentele grootte van categorieën waarbinnen 
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informatie kan worden verwerkt. Een reeks getallen of cijfers wordt in het algemeen 

het beste verwerkt als de reeks benaderd wordt als groepen van drie of vier 

(Wickelgren, 1964; Ryan, 1969). Volgens Broadbent (1975) hebben mensen drie 

verschillende ingangen voor informatie. Dit betekend dat een effectieve advertentie 

niet meer dan drie ‘stuks’ informatie moet bevatten of een duidelijke driedeling moet 

aangeven in de gegeven informatie.

Verwacht hoofdeffect informatiedichtheid:

  Een advertentie is het meest effectief bij maximaal zeven stuks informatie en een 

driedeling in de gegeven informatie.

2.1.2 Visuele informatie 
Het definiëren van de hoeveelheid informatie in een advertentie wordt vooral complex 

als men kijkt naar het visuele deel. Het is erg lastig om te bepalen wat als informatie 

kan worden beschouwd. Vele onderzoeken beschouwen het visuele deel van een 

uiting enkel als achtergrond of sfeer. Een semiotische benadering kan hulp bieden bij 

de het definiëren van visuele informatie door te kijken welke tekens er gebruikt 

worden en deze als informatie te erkennen. 

Verschillende onderzoeken erkennen visuele informatie in een advertentie niet als 

informatie. Het onderzoek van Mitchell en Olson in 1981 naar de attitude naar de 

advertentie is hier een voorbeeld van. Een van de gebruikte advertenties bevatte een 

kleurrijke zonsondergang en een andere advertentie een modern kunstwerk maar 

beiden bevatten geen relevante informatie, aldus de onderzoekers. Toen de 

respondenten een consistente mening vormden over het product aan de hand van deze 

advertenties ‘zonder informatie’ stonden de onderzoekers voor een raadsel. De 

houding van deze wetenschappers tegenover visuele informatie is kenmerkend voor 

veel onderzoek. Scott pleit in haar artikel Images in Advertising: The Need for a 

Theory of Visual Rhetoric uit 1994 voor een andere benadering: 

“In this article, past consumer research dealing with advertising images is analyzed

and critiqued for its underlying assumption: that pictures are reflections of reality.

The case against this assumption is presented, and an alternative view, in which
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visuals are a convention-based symbolic system, is formulated. In this alternative

view, pictures must be cognitively processed, rather than absorbed peripherally or

automatically.”

In haar artikel noemt Scott (1994) drie manieren waarop gekeken kan worden naar 

visuele uitingen in massa media: 1) Als een transparante representatie van de 

werkelijkheid. 2) Als overbrengers van een affectieve of emotionele oproep. 3) Als 

complexe combinaties van symbolen samengesteld als een retorisch argument. 

Wanneer we visuele uitingen in advertentie vergelijken met visuele uitingen in het 

nieuws in de mate waarin deze voorkomen in deze drie niveaus, krijgen we het 

volgende schema:

Communicatie type in foto of visuele uiting
Type foto Transparante 

weergave

van de werkelijkheid

Affectieve of 

emotionele

oproep

Retorisch 

argument

Advertenties Laag tot hoog Vaak hoog Meestal hoog
Nieuws foto Hoog Vaak hoog Meestal laag
Tabel 2.1 Vergelijk van advertenties en nieuwsfotos in termen van het type 

communicatie in de foto of visuele uiting (Severin en Tankard, 2001)

In het schema is te zien dat advertenties hoog scoren bij affectieve of emotionele 

oproep en retorisch argument en juist lager scoren als transparante weergave van de 

werkelijkheid. In advertenties zegt het visuele deel iets; een oproep of een argument. 

Advertenties zijn vaak gecreëerde visuele ervaringen die in hoge mate gebruik maken 

van stijlmiddelen, iconen en symboliek. Dit zijn geen willekeurige visuele verslagen 

van de werkelijkheid maar visuele stimuli, gemaakt om een specifieke betekenis te 

genereren. Het visuele deel van een advertentie bevat informatie die belangrijk is voor 

de verwerking van de ontvanger en niet over het hoofd mag worden gezien door 

wetenschappelijk onderzoek.

Scott (1994) stelt voor om visuele uitingen als een ‘symbolisch systeem gebaseerd op 

overeenstemming’ te zien en te erkennen dat deze niet aan de zijlijn meedoen maar 

een belangrijk deel zijn van de betekenisvorming. Een foto dient niet langer enkel tot 

achtergrond of ‘sfeerimpressie’ maar moet meegeteld worden als waardevolle 
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informatie. De vraag die hierbij opkomt is hoe tel je dit dan mee? Miller (1956) stipte 

het belang van het visuele en de problematiek met de operationalisatie ervan al aan:

“ Our language is tremendously useful for repackaging material into a few chunks 

rich in information. I suspect that imagery is a form of recoding, too, but images seem 

much harder to get at operationally and to study experimentally than the more 

symbolic kinds of recoding.”

2.1.2.1 Semiotische telling

Een manier om visuele informatie kwantificeerbaar te maken is het toepassen van een 

semiotische benadering. Semiotiek is tekenleer. Het is een benadering die 

boodschappen wil interpreteren in termen van hun tekens en patronen in symboliek 

(Moriarty, 1995). Bij een semiotische benadering van teksten kijkt men naar een tekst 

om erachter te komen wat zich achter de letterlijke betekenis van de tekst schuilhoud. 

Deze benadering komt goed naar voren in het gebruik van een metafoor. “Ze is zo 

groen als gras” heeft niets te maken met de kleur van de dame, maar met het idee van 

jong, nieuw en ontluikend dat geassocieerd is met een frisse kleur groen. Mensen 

kunnen uit het combineren van concepten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken 

hebben nieuwe betekenissen creëren. Ook de visuele informatie in advertenties 

kunnen we op een semiotische manier benaderen wanneer we verder kijken dan wat 

een visualisatie ‘letterlijk’ voorstelt. Een semiotische indeling van visuele informatie 

in een advertentie is die van Peirce (1907), waarin hij patronen van betekenis indeelt 

als symbolen, iconen en indexen. 

Figuur 2.1 Model van Peirce driedeling in het proces van betekenisvorming.
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In het bovenstaande model is te zien dat men drie processen kan onderscheiden om 

betekenis te vormen: esthetisch, referentieel en discursief. De driedeling van Peirce 

(1907) komt voort uit het proces waarbij betekenis gegeven wordt door een teken te 

gebruiken wat refereert aan ‘iets’ buiten het teken. Symbolen, iconen en indexen zijn 

allen te beschouwen als een referentie naar een antecedent, het één staat voor het 

ander. 

Een symbool is een uiting met een afgesproken betekenis zoals het verkeersbord 

‘eenrichtingsverkeer’ of ‘verboden in te rijden’. De reden dat de gemiddelde 

weggebruiker weet welke betekenis dit bord weergeeft is de onderlinge afspraak die is 

gemaakt en aangeleerd. Een icoon is een ‘natuurlijke weergave’, dat wil zeggen dat de 

visuele uiting lijkt op de betekenis die het heeft, zoals een tekening van een hond die 

een hond moet voorstellen of een foto van mevrouw Janssen die mevrouw Janssen 

moet voorstellen. Een index geeft de betekenis weer van relaties die in ‘de natuurlijke 

werkelijkheid’ voorkomen, een stralende zon betekent warmte en regen betekent nat 

(en koud). 

Visuele communicatie gebruikt zowel iconen, symbolen als indexen en vaak op 

verschillende niveaus tegelijk. In het algemeen zullen iconische elementen meer 

opvallen dan symbolische of index elementen  (Moriarty, 1995). Deze elementen 

worden vaak gebruikt in advertenties. Wanneer men ze beschouwt volgens de 

driedeling van Peirce en elk beschouwd als een stuk informatie, dan kan men de 

visuele inhoud van een advertentie kwantificeren. Hierbij moet in overweging worden 

genomen dat dit nog steeds een erg simplistische ‘telling’ is. 

10



2.2 INFORMATIEVERWERKING BIJ DE ONTVANGER

2.2.1 Confrontatie met een advertentie
In dit ‘informatietijdperk’ komen we overal om ons heen advertenties tegen, zelfs de 

toiletten in verschillende uitgaansgelegenheden zijn veroverd door slimme marketeers 

als een plaats om hun boodschap kwijt te kunnen. Een manier om te ontsnappen aan 

de stortvloed van commerciële informatie is selectie. Selectieve blootstelling, 

selectieve perceptie en selectieve aandacht. Mensen zijn meer geneigd om informatie 

te zien die overeenkomt met hun eigen referentiekader en hebben de neiging om de 

perceptie van wat zij zien te laten beïnvloeden door verlangens, behoeften, attitudes 

en andere psychologische factoren (Severin en Tankard, 2001). Een van de 

psychologische gedragingen die van invloed kan zijn op welke advertentie opvalt en 

de mate van verwerking van een advertentie is de neiging tot nadenken. 

2.2.2 Verwerking van een advertentie
Een veel gebruikt model over verwerking van informatie is het Elaboration 

Likelihood Model van Petty en Cacioppo (1986), beter bekend als ELM. Dit model 

maakt een onderscheid tussen twee routes van verwerking die leiden tot 

attitudevorming en attitudeverandering. Hoe men informatie verwerkt is de basis van 

hoe men een attitude vormt. De centrale route is de weg van intense verwerking. 

Informatie wordt zorgvuldig overwogen en op basis van dit bewuste cognitieve proces 

wordt een attitude gevormd. De perifere route is de weg van zijdelingse verwerking. 

Er wordt een attitude gevormd op basis van globale indrukken die niet aandachtig 

worden verwerkt. Er zijn twee factoren die in grote mate bepalen of verwerking van 

informatie geschiedt volgens de centrale of de perifere route (Pieters et. al., 1987). 

1. de persoonlijke relevantie van een boodschap, thema of gedrag;

2. de neiging tot nadenken.

Bijvoorbeeld wanneer een consument op zoek is naar een auto, is zijn persoonlijke 

relevantie bij een auto-advertentie hoog. Het is zeer waarschijnlijk dat deze 

advertentie centraal verwerkt zal worden en de consument zijn attitude baseert op een 

zorgvuldige overweging van informatie over prijs, kwaliteit, veiligheid en 

kofferbakruimte. Als de consument geen enkele interesse heeft in auto’s neemt hij 
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informatie op over de kleur en het imago van de auto, zonder dat hij zich hier van 

bewust is, en baseert hier een attitude op die niet bewust is gevormd. 

De neiging tot nadenken bepaald in hoeverre iemand genegen is om informatie 

centraal te verweken ongeacht het onderwerp. Het is bij een persoon met een hoge 

neiging tot nadenken waarschijnlijker dat hij een centrale route van verwerking zal 

volgen (Pieters et. al., 1987).

2.2.3 Neiging tot nadenken
De ‘neiging tot nadenken’ wordt gedefinieerd als 

‘‘An individual’s tendency to engage in and enjoy effortful processing’’

door Cacioppo, Petty, & Kao (1986). Het gaat dus om een neiging die besloten ligt in 

het individu zelf en niet situationeel bepaald is. Mensen met een hoge neiging tot 

nadenken denken graag na, zij ervaren plezier aan uitdagende cognitieve taken. Bij 

een hoge neiging tot nadenken is het waarschijnlijker dat het individu meer moeite 

doet bij het verwerken van informatie. Uitingen waarvoor meer moeite gedaan moet 

worden om tot succesvolle verwerking van informatie te komen zullen als plezieriger 

worden ervaren door mensen met een hogere neiging tot nadenken. 

Uit leesonderzoek van Yun Dai en Wang in 2006 kwam naar voren dat respondenten 

met een hoge neiging tot nadenken beter allerlei soorten tekst beter kunnen begrijpen. 

De neiging tot nadenken heeft een positieve relatie met intelligentie maar kan 

zelfstandig worden gezien en getest. Bij respondenten met een hoge neiging tot 

nadenken is het aannemelijk dat zowel de cognitieve betrokkenheid als de wil om te 

begrijpen hoog is. Hierdoor worden de leestaken als plezierig ervaren en het 

leesonderwerp interessanter dan bij respondenten met een lage neiging tot nadenken. 

Een ander leesonderzoek keek naar het effect van structuursignalen in een tekst op de 

mate van herkenning en herinnering, rekening houdend met onder andere de neiging 

tot nadenken (Kardash en Noel, 2000). Opvallend hierbij is dat respondenten met een 

hoge neiging tot nadenken hoger scoorden bij teksten zonder structuursignalen maar 

dat bij de teksten met structuursignalen het effect van de neiging tot nadenken 

wegviel.
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Het is waarschijnlijk dat individuen met een hoge neiging tot nadenken informatie 

benaderen en beoordelen op een dieper, semantisch associatief niveau van verwerking 

dan individuen met een lage neiging tot nadenken (Kardesh & Noel 2000). Dit leidt 

tot de verwachting dat respondenten met een hoge neiging tot nadenken in hogere 

mate informatie uit de advertentie kunnen onthouden. De intensievere verwerking bij 

individuen met een hoge neiging tot nadenken zal leiden tot hogere herkenning en 

herinnering. Deze verwachting valt uiteen in de volgende hypothesen:

Hypothese 1  Hoge Neiging Tot Nadenken leidt tot hoge herkenning en herinnering.

a. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herkenning 

van de advertentie dan bij personen met een lage neiging tot nadenken.

b. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere mate van 

herinnering van de advertentie dan bij personen met een lage neiging tot 

nadenken.

c. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herinnering 

van de merknaam dan bij personen met een lage neiging tot nadenken.

d. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herkenning 

van de merkeigenschappen dan bij personen met een lage neiging tot 

nadenken.

e. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herinnering 

van de merkeigenschappen dan bij personen met een lage neiging tot 

nadenken.

Dit leidt tot de verwachting dat er geen hoofdeffect gevonden gaat worden van de 

informatiedichtheid vanwege het modererende effect van de neiging tot nadenken.

2.3 EFFECTIVITEIT VAN DE ADVERTENTIE

2.3.1 Onthouden van de advertentie
Ook bij het onthouden van informatie speelt selectie een rol. Men heeft de neiging om 

het herinneren van informatie te laten beïnvloeden door verlangens, behoeften, 

attitudes en andere psychologische factoren (Severin en Tankard, 2001). Als een 

advertentie effectief wil zijn in het aanzetten tot koopgedrag moet de advertentie om 

te beginnen informatie zodanig aanbieden dat een ontvanger bereid en kundig is om 
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de aangeboden informatie te onthouden. De informatie die men onthoud (bewust of 

onbewust) is de basis waarop een attitude wordt gevormd. Deze attitude leidt 

vervolgens wel of niet tot koopintentie en uiteindelijk tot koopgedrag.  Millers magic 

seven (1956) en Broadbent’s drieslag (1975) en de neiging tot nadenken zijn 

concepten die vorm geven aan de kunde van een ontvanger met betrekking tot de 

hoeveelheid informatie die hij verwerken kan. 

2.3.2 Recognition en recall
Recognition en recall zijn beiden producten van het geheugen en een eenvoudige 

meeteenheid. Recognition is het herkennen van bijvoorbeeld een reclame-uiting en 

recall is het herinneren van bijvoorbeeld een reclame-uiting (Franzen, 1998). 

Het gaat bij recognition om ‘herkenning’ waarbij men geconfronteerd moet worden 

met de uiting of een deel hiervan en zich dan hiermee bekend voelt, men wordt als het 

ware geholpen door de uiting (of deel hiervan). Om verdere verwarring te voorkomen 

zal verder alleen de term ‘herkenning’ hiervoor gebruikt worden. 

Bij recall gaat het om ‘herinnering’ waarbij men zelfstandig de uiting of een deel 

hiervan moet kunnen reproduceren. Deze opdracht is lastiger dan herkenning omdat 

men zelfstandig informatie moet produceren en men zich dus bewust moet zijn van de 

aanwezige kennis. Voor deze meeteenheid zal de term ‘herinnering’ gebruikt worden. 

In dit onderzoek verwacht men een effecten te kunnen meten op de onthouden 

informatie aan de hand van de scores in herkenning en herinnering.

De theorieën over informatiedichtheid en de neiging tot nadenken bij elkaar genomen 

leidt tot de verwachting dat mensen met een hoge neiging tot nadenken een puur 

visuele advertentie en een advertentie met een hoge informatiedichtheid als plezierig 

ervaren omdat dit ‘ingewikkelde’ advertenties zijn. Zij zullen deze advertenties 

grondig verwerken en onthouden. Hierbij wordt in acht genomen dat het visuele deel 

van een advertentie niet een verwaarloosbare achtergrond is maar een eigen visuele 

retoriek heeft. Waardoor mensen met een hoge neiging tot nadenken een advertentie 

die dit benadrukt, een puur visuele advertentie, op een ‘ingewikkelde’ wijze zullen 

verwerken. Bij een advertentie met een hoge informatiedichtheid zullen zij meer 
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moeite moeten doen om alle informatie te kunnen behouden, bijvoorbeeld door het 

zelf te categoriseren. Het eindproduct van deze verwerking, herkenning en 

herinnering, is meetbaar. De verwachting is dat mensen met een hoge neiging tot 

nadenken het meest grondig  die advertenties zullen verwerken die hun het meeste 

uitdagen. Dit leidt tot de volgende hypothesen:

Hypothese 2: Voor personen met een hoge neiging tot nadenken is de relatie tussen 

de informatiedichtheid 

a. en de herinnering van de advertentie, 

b. en de merknaam in de advertentie, 

c. en de herkenning van de merkeigenschappen,

d. en de herinnering van de merkeigenschappen

niet-monotoom, zodanig dat hij het hoogst is bij de advertentie met de hoogste 

informatiedichtheid en de uiting met de laagste informatiedichtheid; bij 

personen met een lage neiging tot nadenken is deze niet-montome relatie exact 

omgekeerd.
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3. METHODE

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven, welke variabelen een 

rol spelen en welk design gebruikt is. Kerngegevens en benadering van de gebruikte 

steekproef en de gebruikte stimulusmaterialen worden beschreven. Tevens bevat dit 

hoofdstuk een beschrijving van de gebruikte procedure en gemaakte keuzes bij het 

operationaliseren van de te onderzoeken variabelen. Aan de hand van dit hoofdstuk 

kan het onderzoek gereproduceerd worden.

3.1 Onderzoeksdesign
Er is hier sprake van een empirisch onderzoek met het individu als eenheid van 

analyse. Het is een ‘cross-sectional study’ wat inhoudt dat de meting eenmalig op een 

bepaald moment in de tijd plaatsvindt. Het proces startte met een vraag; Wat is de 

invloed van  de hoeveelheid informatie in een advertentie op de effectiviteit van deze 

advertentie gelet op het effect van neiging tot nadenken?

Aan de hand van deze vraag werden er tijdens theorievorming hypothesen gevormd 

om deze vervolgens te kunnen toetsen aan de empirie. Deze toetsing verloopt middels 

een experiment met een modererende variabele wat leidt tot een quasi-experiment. De 

respondent (of het subject) wordt blootgesteld aan een manipulatie. Vervolgens wordt 

het effect van deze manipulatie gemeten aan de hand van vragen en reactiesnelheid. 

Het betreft hier een 5*2 onderzoeksdesign bestaande uit de vijf verschillende 

advertenties. De experimentele condities zijn de mate van informatiedichtheid plus 

een quasi-experimentele conditie; de mate van neiging tot nadenken. 

3.2 Proefpersonen
De beoogde populatie is de Nederlandse consument. Omdat het niet mogelijk is deze 

gehele populatie fysiek te bereiken zal er een random steekproef gebruikt worden. De 

vragenlijst zal online worden afgenomen. Hiertoe wordt een link per e-mail verstuurd 

die naar een website met de vragenlijst verwijst. Dit limiteert de steekproef tot 

mensen die de beschikking hebben over een computer met een internetconnectie ten 

tijde van de dataverzameling in mei 2008. Een verdere restrictie is een 

minimumleeftijd van 16 jaar omdat de onderzoekers niet het vertouwen hebben dat 

een persoon jonger dan 16 jaar de vragenlijst correct zal interpreteren. Respondenten 

kunnen op een zelfverkozen tijdstip en in een zelfverkozen omgeving participeren aan 

het onderzoek. Voldoende spreiding in opleidingsniveau en leeftijd is problematisch. 
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De onderzoekers zullen via hun persoonlijke netwerk pogen hier een hogere mate van 

diversiteit in aan te brengen. 

Om de resultaten van het onderzoek voldoende kracht te kunnen geven dienen er 

minimaal 90 respondenten deel te nemen aan het onderzoek, dit op basis van vijf 

voorspellers en een medium effect in de populatie (Miles en Shevlin, 2001 geplot in 

Field, 2005). Na de toegestane periode van dataverzameling bleek het vullen van dit 

criterium voor alle condities problematisch. Naar aanleiding hiervan hebben twee 

onderzoekers met laptops op de Vrije Universiteit te Amsterdam de nog ontbrekende 

respondenten gezocht. Dit heeft wel bijgedragen tot een verhoging van de bias in 

opleidingsniveau maar was onvermijdelijk wegens de tijdsdruk.

3.3 Pre-test
Voordat de vragenlijst met mogelijke antwoorden tot stand kon komen werden de 

associaties die bij de advertenties ‘horen’ getest middels een kwalitatieve pre-test. 

Deze pre-test bestond uit een één-op-één gesprek tussen een onderzoeker en een 

respondent. Aan het begin van dit gesprek werd de respondent geconfronteerd met 

een van de advertenties, daarna werd gevraagd wat de respondent van de advertentie 

vond en welke associaties hij/zij bij de advertentie had. Veelvoorkomende associaties 

waren; punt(en), nieuwspunt en kranten. Associaties uit deze pre-test zijn gebruikt als 

antwoordmogelijkheden in het onderzoek bijvoorbeeld bij de word completion task 

zijn de woorden ‘stip’, ‘wijs’ en ‘krant’ overgenomen uit de pretest. Ook werd de 

assumptie van verschillende niveaus van informatiedichtheid getest door te vragen 

aan de respondent om de advertenties in volgorde van lage informatiehoeveelheid 

naar hoge informatiehoeveelheid te leggen. Hierbij hebben 18 van de 23 respondenten 

de volgorde 1,2,3,4,5 neergelegd, dit is 78,3% van de respondenten. Het kwam drie 

keer voor dat advertentie 1 als hoogste informatiehoeveelheid werd gezien, dit is 13% 

van de gevallen, met als volgordes 3, 4, 2, 5, 1 en 3, 4, 5, 2, 1 en 3, 4, 5, 2, 1.

3.4 Procedure

3.4.1 Vragenlijst
Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst. In een korte introductie wordt 

genoemd dat het hier een onderzoek betreft voor het binnenkort te lanceren 

Nederlands dagblad ‘Nieuwspunt’. De respondent wordt aangespoord om de 
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vragenlijst volledig in te vullen door middel van verloting van een cadeaubon van 

€20,- als men aan het einde van de vragenlijst een e-mail adres invult. De respondent 

wordt verzocht de vragenlijst zonder onderbreking te voltooien, terugbladeren is niet 

mogelijk. Dan begint de vragenlijst met de manipulatie in de vorm van één van vijf 

mogelijke advertenties. Er bestaan vijf vragenlijsten, één per advertentie. Behalve de 

advertentie die getoond word, is er geen verschil tussen de vragenlijsten. 

De vragenlijst begint met een word completion task, vervolgens worden er open 

vragen gesteld en daarna krijgt de respondent een lijst met mogelijke 

merkeigenschappen te zien waaruit hij een keuze moet maken. Dan moet de 

respondent de juiste advertentie herkennen uit drie verschillende advertenties en 

wordt een schaalmeting afgenomen over betrouwbaarheid van de boodschap, de 

attitude towards the ad en the attitude towards the brand. Vervolgens opent de 

respondent een link die buiten de vragenlijst treed om de reactietijdentaak te 

vervullen. De reactietijden worden gemeten door middel van een speciaal ontwikkeld 

programma in een digitale ruimte buiten de vragenlijst die aanwezig is op een server 

van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Er wordt eerst gevraagd naar sociaal 

demografische gegevens, daarna krijgt de respondent steeds een woord op het scherm 

te zien met de vraag of dit wel of niet bij Nieuwspunt past. De respondent krijgt na het 

volbrengen van de taak een ‘respondentnummer’ en dient dan terug te keren naar de 

originele enquête en het respondentnummer hier in te voeren. Vervolgens wordt er 

een verkorte versie van de verkorte neiging tot nadenken schaal (Pieters, Verplanken, 

Modde, 1987) afgenomen. Van de neiging tot nadenken schaal wordt  een priming 

effect verwacht op de manier waarop de respondent naar de manipulatie kijkt, dus is 

het noodzakelijk dat deze schaal aan het einde van de vragenlijst wordt afgenomen. 

Als laatste wordt koopintentie gemeten aan de hand van twee vragen. Naar 

verwachting duurt het invullen van de gehele vragenlijst 20 á 30 minuten. 

De steekproef wordt benaderd met een link naar de site waar de online vragenlijst 

gehost wordt. De antwoorden van de vragenlijsten worden door de software 

opgeslagen in een database. Elke vragenlijst heeft een eigen database en de data is per 

antwoord benaderbaar en gekoppeld aan een respondentnummer. De reactietijdentaak 

heeft tevens een eigen database. De statistische verwerking in SPSS zal plaatsvinden 

op basis van de gegevens in deze databases.
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3.5 Operationalisatie 

3.5.1 Variabelen
In dit onderzoek komen de volgende variabelen voor:

1. Hoge of lage informatiedichtheid in een advertentie

2. Herkenning

3. Herinnering

4. Hoge of lage neiging tot nadenken

Hierbij zijn de verschillende niveaus van informatiedichtheid in een advertentie de 

onafhankelijke variabelen die gemanipuleerd worden. Deze variabele is 

geoperationaliseerd in de verschillende advertenties en getest op een oplopende 

informatiedichtheid in de pretest. De verschillende niveaus in herkenning en 

herinnering zijn de afhankelijke variabelen. Deze zijn geoperationaliseerd in 

verschillende open en gesloten vragen in de vragenlijst. Van invloed op deze 

variabelen zijn de verschillende niveaus in de neiging tot nadenken als een 

modererende factor. De mate van neiging tot nadenken wordt bepaald aan de hand 

van een vier item schaal aan het einde van de vragenlijst. Deze schaal is gebaseerd op 

eerder onderzoek (Pieters, Verplanken, Modde, 1987).

3.5.2 Stimulusmateriaal: de advertenties
Het stimulusmateriaal is de operationalisatie van de onafhankelijke variabele. De 

verschillende niveaus van informatiedichtheid zijn geoperationaliseerd door hier vijf 

advertenties voor te ontwikkelen. Er is één puur visuele advertentie ontwikkeld die 

gebruik maakt van zowel iconen als symboliek. Op basis van de theorie werd er 

besloten om advertenties te creëren met vier en zeven informatie-eenheden waarbij 

een merkeigenschap als informatie-eenheid werd genomen. Omdat een vergelijking 

nodig was met zowel een hogere als een lagere informatie dichtheid, en in de 

onderzoeksgroep de puur visuele advertentie niet als informatief werd gezien, werden 

er nog twee advertenties ontwikkeld. Eén advertentie met twintig merkeigenschappen; 

meer dan de theorie kan ondersteunen. En één met geen merkeigenschappen maar wel 

een logo met merknaam en een webadres. Er is gekozen voor een niet bestaand merk 

om te voorkomen dat reeds bestaande associaties en daaraan gekoppelde informatie 
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van invloed zou zijn op de onderzoeksresultaten. De verschillende advertenties van 

‘Nieuwspunt’ die als manipulatie gebruikt worden zijn vervaardigd door een student 

Illustratie aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht die reeds werkzaam is als 

illustrator voor een marketingvakblad. De gebruikte advertenties zijn tot stand 

gekomen in samenspraak met alle onderzoekers. De advertenties zelf zijn opgenomen 

in de bijlage.

De kernwaarden van de advertenties zijn:

1. Puur visueel

2. Logo en webadres

3. Logo en webadres en vier merkeigenschappen

4. Logo en webadres en zeven merkeigenschappen

5. Logo en webadres en twintig merkeigenschappen

Figuur 3.1 Logo 

Functionele eigenschappen Associatieve eigenschappen
Multimediaal To the point
Cultuur Kwaliteit
Achtergrond Wereldwijs
Sport Open minded
Europa Opiniërend 
Kamervragen Vernieuwend
Interviews Illustratief 
Reportages Extra
Artikelen door lezers Diepgaand
Nederland No-nonsense
Tabel 3.4 Schema met merkeigenschappen gebruikt in de advertenties, de eerste vier zijn dik geplaatst,  

de aanvulling tot zeven is  cursief geplaatst en het hele schema bevat  alle twintig eigenschappen.

20



3.5.2.1 Interpretatie advertenties

Als we de visuele informatie als niet aanwezig zien dan krijgen we de volgende 

telling van informatie in de advertenties:

Advertentie Inhoud Informatie 
eenheden

1 Niets 0
2 merknaam en webadres 2

3 merknaam, webadres en vier 
merkeigenschappen 6

4 merknaam, webadres en zeven 
merkeigenschappen 9

5 merknaam, webadres en twintig 
merkeigenschappen 22

Tabel 3.1 Informatie eenheden niet visueel

Als we alleen kijken naar de genoemde merkeigenschappen dan zien we de volgende 

telling van informatie eenheden.

Advertentie Inhoud Informatie eenheden
1 niets 0
2 niets 0
3 vier merkeigenschappen 4
4 zeven merkeigenschappen 7
5 twintig merkeigenschappen 20

Tabel 3.2 Informatie eenheden merkeigenschappen

Als we de visuele informatie meetellen gebruik makend van een semiotische indeling 

dan kunnen we de volgende informatie eenheden onderscheiden: de achtergrond is 

een close-up van krantenpapier, dit is een icoon. De grote punt is een leesteken op 

krantenpapier, ook dit is een icoon. Maar de punt is tevens een leesteken met een 

metaforische inhoud (einde/stop) die algemeen bekend mag worden verondersteld 

binnen onze onderzoeksdoelgroep. De punt is dus tevens een symbool.

Als we dit meenemen in de informatie-inhoud van de advertentie:

Advertentie Inhoud Informatie 
eenheden

1 icoon, icoon, symbool 3
2 icoon, icoon, symbool, merknaam en webadres 5

3 icoon, icoon, symbool, merknaam, webadres en 
vier merkeigenschappen 9

4 icoon, icoon, symbool, merknaam, webadres en 
zeven merkeigenschappen 12

5 icoon, icoon, symbool, merknaam, webadres en 
twintig merkeigenschappen 25

Tabel 3.3 Informatie eenheden inclusief  visuele informatie
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3.5.4 Afhankelijke variabelen
Herkenning is gemeten voor de advertentie als geheel en de verschillende 

merkeigenschappen. Voor de herkenning van de advertentie is een herkenningstest 

met drie advertenties opgenomen in de vragenlijst. In een nieuw scherm werd de 

respondent geconfronteerd met drie afbeeldingen: de advertentie uit het begin van de 

vragenlijst en twee advertenties die gemanipuleerd waren om licht af te wijken. De 

respondent moest hierbij de juiste advertentie aanklikken. Herkenning van de 

merkeigenschappen is gemeten door een lijst van 26 opties te presenteren, waarbij de 

respondent kon aanvinken welke hij herkende uit de advertentie. Deze lijst bevatte 

alle twintig merkeigenschappen, vijf verzonnen eigenschappen en de optie ‘geen van 

bovenstaande’ die van toepassing is op advertentie één en twee. 

Herinnering is gemeten voor de merknaam, de advertentie als geheel en de 

verschillende merkeigenschappen. Herinnering van de merknaam is gemeten door de 

open vraag te stellen ‘Wat was het merk in de advertentie die u zojuist heeft gezien?’. 

Bij de codering van de antwoorden op deze vraag is alleen ‘Nieuwspunt’ als correct 

antwoord geaccepteerd.  Herinnering van de advertentie is gemeten door de 

respondent de opdracht te geven ‘Schrijf zoveel mogelijk op van wat u onthouden 

heeft uit de advertentie.’ Bij de codering zijn er voor de verschillende advertenties 

onderdelen aangegeven en is er een score gegeven voor elk correct onderdeel in het 

antwoord. Voor advertentie één waren de onderdelen ‘stip, rafelrand, achtergrond’, 

voor advertentie twee kwamen daar ‘Nieuwspunt/logo, webadres’ bij en vervolgens 

de genoemde merkeigenschappen in advertenties drie, vier en vijf. Antwoorden met 

gelijke betekenis zijn als correct beschouwd. Uit de absolute score is een percentage 

berekend op basis van correct aangegeven onderdelen. Herinnering van de 

merkeigenschappen is gemeten in dezelfde vraag ‘Schrijf zoveel mogelijk op van wat 

u onthouden heeft uit de advertentie.’ Hierbij werden alle genoemde 

merkeigenschappen gecodeerd tot een absolute score en een score van percentage 

correct. 

3.5.5 Modererende variabelen
Om de neiging tot nadenken te bepalen werd er een verkorte versie van de verkorte 

neiging tot nadenken schaal (Pieters, Verplanken, Modde, 1987) afgenomen. Deze 
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schaal bestaat uit 18 stellingen waarvan er slechts vier zijn gebruikt in de vragenlijst 

vanwege de omvang van de vragenlijst als geheel. Eén van de stellingen luid ‘Ik doe 

liever iets waarbij weinig nagedacht hoeft te worden dan iets waarbij mijn 

denkvermogen op de proef wordt gesteld.’ De respondent kon zijn mening aangeven 

op een vijfpunts Likert-schaal. Van deze neiging tot nadenken-schaal wordt  een 

priming effect verwacht op de manier waarop de respondent naar de manipulatie kijkt, 

dus is het noodzakelijk dat deze schaal aan het einde van de vragenlijst wordt 

afgenomen.

3.5.5.1 Splitsing hoge en lage neiging tot nadenken

Van de 96 respondenten met een mogelijke score van 4 tot 20 was er een gemiddelde 

score op de neiging tot nadenken schaalconstructie van 15,49. De mediaan was 15,5 

en de modus 15. In navolging van het artikel over de efficiënte neiging tot nadenken-

schaal van 18 stellingen van Kardesh et. al. in 2000, is besloten om de mediaan als 

splitsingspunt vast te stellen. Aangezien de scores met hele punten werken is de 

splitsing vanaf 15 punten genomen; 4 tot 14 punten is een lage neiging tot nadenken 

en 15 tot 20 punten is een hoge neiging tot nadenken.

3.6 Validiteit

3.6.1 Intern: betrouwbaarheid schalen
De verschillende schaalconstructies in de vragenlijst zijn getest op betrouwbaarheid. 

Hierbij kwamen bijna alle schalen uit op voldoende betrouwbaarheid aan de hand van 

Cronbach’s Alpha. De schaalconstructie die de geloofwaardigheid van de boodschap 

testte door middel van drie semantische differentialen had een waarde van a = 0.897. 

De schaalconstructie die vroeg naar attitude tegenover de advertentie met vier 

semantische differentialen had een waarde van a = 0.912, eenzelfde constructie die 

vroeg naar de attitude tegenover het merk had een waarde van a = 0.913. De 

schaalconstructie voor het bepalen van de neiging tot nadenken had met vier 

stellingen met elk een vijfpunts Likert-schaal een waarde van a = 0.705. Als laatste 

schaal was er de meting van koopintentie door middel van twee koopgedrag 

verwachtingen met een semantische differentiaal met een waarde van a = 0.574.
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3.6.2 Externe validiteit
De gebruikte respondentengroep dient de beoogde populatie, de Nederlandse 

consument, te benaderen. Helaas is er een bias in de respondentengroep aanwezig op 

zowel leeftijd (te jong) en opleiding (te hoog). Deze bias is veroorzaakt doordat de 

vragenlijst voornamelijk is afgenomen onder universitaire studenten. 

3.7 ANALYSEPLAN 
Eerst worden de verschillende databases opgeschoond. Als er bij een respondent 

‘vreemde’ invoerwaarden worden gevonden, zoals een e-mailadres bij het 

respondentnummer, worden alle antwoorden van de betrokken respondent verwijderd. 

Bij Hypothese 1  Hoge Neiging Tot Nadenken leidt tot hoge herkenning en 

herinnering wordt eerst alle data gesplitst in een hoge en een lage neiging tot 

nadenken zodat er een binaire voorspeller ontstaat. Tegenover de binaire herkenning 

van de advertentie wordt getoetst met Pearsons Chi-square, tegenover de continue 

variabele van herinnering van een advertentie wordt getoetst met een Independent t-

test, tegenover de binaire herinnering van de merknaam wordt getoetst met een 

Pearsons Chi-square en tegenover de continue variabelen herkenning en herinnering 

van de merkeigenschappen wordt getoetst met een Independent t-test.

Bij de toetsing van de tweede hypothese wordt alleen gebruik gemaakt van de data 

van de respondenten met een hoge neiging tot nadenken. Vervolgens wordt er middels 

een ANOVA en een Post-Hoc-test gekeken of er een verband aangeduid kan worden. 

Wanneer dit sterker is bij de eerste en de laatste advertentie zal dit indicatief zijn voor 

een niet-monotoon verband.
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4. RESULTATEN

4.1 Kerngegevens respondentengroep

Na het opschonen van de databases bleven er 96 bruikbare respondenten over. De 

gemiddelde leeftijd van de respondentengroep was 25,55 jaar. De mediaan is 22 jaar 

en de modus 21 jaar. Er deden meer vrouwen dan mannen mee aan de vragenlijst. In 

de respondentengroep waren 40 respondenten man (42%) en 56 respondenten  vrouw 

(58%). Het gemiddelde opleidingsniveau lag vrij hoog, tegen HBO aan. Het meest 

voorkomende opleidingsniveau was universitair. 20 respondenten hebben advertentie 

één gezien (21%), 19 respondenten advertentie twee (20%), 20 respondenten 

advertentie drie (21%), 17 respondenten advertentie vier (18%) en nog eens 20 

respondenten zagen advertentie vijf (21%). Na splitsing aan de hand van de mediaan 

vielen 35 respondenten in de categorie lage neiging tot nadenken (37%) en 61 

respondenten in de categorie hoge neiging tot nadenken (63%).

Universitair
HBO
MBO
VWO
Havo
VMBO/Mavo

education

Grafiek 3.1 Opleidingsniveau in de respondentengroep
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4.2 Toetsen hypothesen
Na het binnenhalen van de data en het coderen waar nodig zijn alle hypothesen 

getoetst middels SPSS. Hieronder volgt per hypothese de resultaten van deze 

verwerking.

Verwacht hoofdeffect informatiedichtheid:

  Een advertentie is het meest effectief bij maximaal zeven stuks informatie en een 

driedeling in de gegeven informatie.

Omdat niet alle advertenties een merknaam of merkeigenschappen bezitten worden 

alleen herkenning en herinnering van de advertentie getoetst. Bij de herkenning van 

de advertentie blijkt bij een Chi square toetsing χ2 (4, N=96) 21.676 p= <0.01 waarbij 

advertentie één het hoogste scoort gevolgd door advertentie drie. Bij de herinnering 

van de advertentie blijkt bij een Oneway ANOVA een F(4) = 9.016 p= <0.01 waarbij 

advertentie één het hoogste scoort gevolgd door advertentie drie. De verwachting was 

dat er geen hoofdeffect aanwezig zou zijn van de informatiedichtheid vanwege het 

modererende effect van de neiging tot nadenken:

Hypothese 1  Hoge Neiging Tot Nadenken leidt tot hoge herkenning en herinnering.

a. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herkenning 

van de advertentie dan bij personen met een lage neiging tot nadenken.

b. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere mate van 

herinnering van de advertentie dan bij personen met een lage neiging tot 

nadenken.

c. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herinnering 

van de merknaam dan bij personen met een lage neiging tot nadenken.

d. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herkenning 

van de merkeigenschappen dan bij personen met een lage neiging tot 

nadenken.

e. Bij personen met een hoge neiging tot nadenken is er een hogere herinnering 

van de merkeigenschappen dan bij personen met een lage neiging tot 

nadenken.

Hypothese 1a is getoetst middels een Pearson Chi square tussen de binaire variabele 

van de neiging tot nadenken schaal en de binaire score op herkenning van de 
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advertentie.. Er is hier geen relatie gevonden: Chi(1) = 0.26,  p = 0.872, N = 96 en dus 

wordt deze hypothese verworpen.

Hypothese 1b is getoetst middels een Independent t-test. De verhouding tussen de 

mate van herinnering van de advertentie uitgedrukt in een percentage en de binaire 

codering van hoge of een lage neiging tot nadenken bleek een t-toetsing op te leveren 

van t(94) = -3.857, p < .001, dit toont een significant verschil aan in de gemiddelden 

per advertentie. Deze hypothese kan aangenomen worden. 

Hypothese 1c is tevens getoetst middels een Pearson Chi square tussen de binaire 

variabele van de neiging tot nadenken en de binaire codering van de mate van 

herinnering van de merknaam. Er is hier geen relatie gevonden: Chi(1) = 2.484,  p = 

0.115, N = 96 en dus wordt deze hypothese verworpen.

Hypothese 1d is getoetst middels een Independent t-test. Omdat merkeigenschappen 

niet voorkomen in de eerste en tweede advertentie is deze data buiten beschouwing 

gelaten in de toetsing. De verhouding tussen de mate van herkenning van de 

merkeigenschappen uitgedrukt in een percentage en de absolute score van neiging tot 

nadenken bleek een t-toetsing op te leveren van t(55) = -1.899, p < .063  en is hiermee 

marginaal significant, dit toont een significant verschil aan in de gemiddelden per 

advertentie. Deze hypothese kan aangenomen worden. 

Hypothese 1e is tevens getoetst middels een Independent t-test. Omdat 

merkeigenschappen niet voorkomen in de eerste en tweede advertentie is deze data 

buiten beschouwing gelaten in de toetsing. De verhouding tussen de mate van 

herinnering van de merkeigenschappen uitgedrukt in een percentage en de absolute 

score van neiging tot nadenken bleek een t-toetsing op te leveren van t(55) = -1.794, 

p< .079  en is hiermee marginaal significant, dit toont een significant verschil aan in 

de gemiddelden per advertentie. Deze hypothese kan aangenomen worden. 

Hypothese 2: Voor personen met een hoge neiging tot nadenken is de relatie tussen 

de informatiedichtheid 

a. en de herinnering van de advertentie, 

b. en de merknaam in de advertentie, 

c. en de herkenning van de merkeigenschappen,

d. en de herinnering van de merkeigenschappen
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niet-monotoon, zodanig dat hij het hoogst is bij de advertentie met de hoogste 

informatiedichtheid en de uiting met de laagste informatiedichtheid.

Hypothese 2a is getest middels een One-way ANOVA op basis van de data van alleen 

mensen met een hoge neiging tot nadenken, de herinnering van de advertentie is 

hierbij de afhankelijke variabele en de informatiedichtheid een factor met vijf 

categorieën. Hieruit blijkt een F-ratio tussen groepen van F(4, 56) = 5.66, p = .001. 

Bij een Post Hoc test zijn er significante verschillen waarneembaar tussen advertentie 

1 en advertentie 4 en 5, tussen advertentie 3 en advertentie 5, tussen advertentie 4 en 1 

en tussen advertentie 5 en 1 en 3. Aan de hand van de hypothese zou er alleen een 

significant verschil verwacht worden bij de advertenties 1 en 5. De spreiding van de 

gemiddelde score op herinnering van de advertentie per advertentie is te zien in 

grafiek 4.1 . De relatie zoals die verwacht werd in de hypothese is niet gevonden dus 

moet de hypothese worden verworpen. 

Grafiek 4.1 Herinnering advertentie*informatiedichtheid

Hypothese 2b is tevens getest middels een One-way ANOVA op basis van de data 

van alleen mensen met een hoge neiging tot nadenken, de herinnering van de 

merknaam in de advertentie is hierbij de afhankelijke variabele en de 

informatiedichtheid een factor met vijf categorieën. Hieruit blijkt een F-ratio tussen 
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groepen van F(4, 56) = 9.167, p < .001. Bij een Post Hoc test zijn er significante 

verschillen waarneembaar tussen advertentie 1, 2,3 en 5. Aan de hand van de 

hypothese zou er alleen een significant verschil verwacht worden bij de advertenties 1 

en 5. De spreiding van de gemiddelde score op herinnering van de merknaam per 

advertentie is te zien in grafiek 4.2, hierin is een stijgend niet-monotoon verband te 

zien.

Grafiek 4.2 Herinnering merknaam * informatiedichtheid

Gezien in de eerste advertentie de merknaam  niet genoemd wordt is het theoretisch 

logischer om deze hypothese te testen zonder de data van de eerste advertentie. Dan 

krijgt men een F-ratio tussen groepen van F(3, 32) = 1.821, p> .05. De Post Hoc 

resultaten zijn allen niet significant. De spreiding van de gemiddelde score op de 

herinnering van de merknaam is te zien in grafiek 4.3. 
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Grafiek 4.3 Herinnering merknaam * informatiedichtheid zonder advertentie 1

Aangezien er geen significante verschillen zijn gevonden dient de hypothese te 

worden verworpen. 

Hypothese 2c is tevens getest middels een One-way ANOVA op basis van de data van 

alleen mensen met een hoge neiging tot nadenken, de herkenning van de 

merkeigenschappen in de advertentie (uitgedrukt in een percentage) is hierbij de 

afhankelijke variabele en de informatiedichtheid een factor met vijf categorieën. 

Omdat in de eerste twee advertenties geen merkeigenschappen voorkomen is de data 

uit deze advertenties niet meegenomen in de berekening.Hieruit blijkt een F-ratio 

tussen groepen van F(2, 32) = 1.391, p > .05. De Post Hoc resultaten waren allen niet 

significant verschillend. De hypothese moet worden verworpen

Hypothese 2d is getest middels een One-way ANOVA op basis van de data van alleen 

mensen met een hoge neiging tot nadenken, de herinnering van de 

merkeigenschappen (uitgedrukt in een percentage) in de advertentie is hierbij de 

afhankelijke variabele en de informatiedichtheid een factor met vijf categorieën. 

Omdat in de eerste twee advertenties geen merkeigenschappen voorkomen is de data 

uit deze advertenties niet meegenomen in de berekening. Hieruit blijkt een F-ratio 

tussen groepen van F(2, 32) = 4.216, p =.024. Bij een Post Hoc test zijn er 

significante verschillen waarneembaar tussen advertentie 3 en 5. De spreiding van de 

gemiddelde score op herinnering van de merkeigenschappen per advertentie is te zien 

in grafiek 4.4. Aanname van de hypothese is discutabel.
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Grafiek 4.4 Herinnering merkeigenschappen in % * informatiedichtheid 
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE

5.1 Hypothesetoetsing
Uit de toetsing van het (niet verwachte) hoofdeffect blijkt dat advertentie één en drie 

het meest effectief zijn. In onderstaande tabel een overzicht van mogelijke 

theoretische benaderingen van de informatiedichtheid in de meest effectieve 

advertenties.

Aantal informatie-eenheden
Theoretische benadering Advertentie 1 Advertentie 3
Geen visuele informatie 0 2
Alleen merkeigenschappen 0 0
Semiotische telling 3 5
Tabel 5.1 Verschillende tellingen aantal informatie-eenheden in advertentie 1 en 3.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het beoordelen van een advertentie op basis van 

aanwezige merkeigenschappen de advertentie en de ontvanger tekort schiet. Immers, 

de meest effectieve advertenties bezitten geen merkeigenschappen. De focus van de 

onderzoeksgroep is te losjes gekozen en wordt niet ondersteund door de resultaten van 

het onderzoek. De semiotische telling geeft de aanwezigheid van informatie aan die 

gevonden wordt in de resultaten.

Er blijkt een duidelijk effect van de neiging tot nadenken op de hoeveelheid 

informatie die men onthoudt uit een advertentie. Dit positieve verband is te zien in de 

‘ingewikkeldere’ delen van de advertentie zoals het terughalen en beschrijven van de 

advertentie zelf en het herkennen van de verschillende merkeigenschappen. Dat er 

geen verband werd gevonden bij de herkenning van de advertentie en de herinnering 

van de merknaam valt wellicht te verklaren met het gegeven dat dit redelijk simpele 

cognitieve taken zijn en mensen met een lage neiging tot nadenken hier net zo goed in 

zijn. Het verschil in neiging tot nadenken is als het ware overbodig bij deze taken en 

vertoont dus geen verband. Dit is consistent met de vindingen van Kardash en Noel 

(2000), waarbij het effect van de neiging tot nadenken wegviel als de leesopdracht 

eenvoudiger gemaakt werd door het aanbrengen van structuursignalen.
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De combinatie tussen verschillende inhoud, specifiek visuele inhoud, en de 

hoeveelheid onthouden informatie met de neiging tot nadenken als modererende 

factor is helaas niet gevonden zoals theoretisch werd verwacht. Hierbij leverde 

hypothese 2d een discutabel resultaat op. Als men deze hypothese interpreteert als een 

niet-monotoon verband tussen de eerste ‘puur visueel’  en de vijfde ‘information 

overlaod’ advertentie dan dient de hypothese verworpen te worden omdat de data hier 

geen ondersteuning voor kan bieden. Als men, aan de andere kant, de hypothese 

interpreteert als de een niet-monotoon verband tussen de hoogste en laagste 

informatiedichtheid van de advertenties aanwezig in de toetsing dan biedt de 

statistische verwerking daar wel ondersteuning voor. Immers door het weglaten van 

de eerste en tweede advertentie wordt advertentie drie de laagste informatiewaarde en 

deze vertoont een grote afwijking van het gemiddelde samen met advertentie vijf; de 

hoogste informatiewaarde. 

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van significante resultaten voor het 

interactie-effect is dat de puur visuele advertentie niet als visuele retoriek overkwam. 

De herkenning van de achtergrond als krantenpapier en de stip in het midden als een 

leesteken is in veel gevallen niet tot stand gekomen. Vervolgonderzoek zou gebruik 

moeten maken van een visueel betere advertentie om de gestelde hypothesen te 

kunnen toetsen.

5.2 Hoofd- en deelvragen
Hoofdvraag
Wat is de invloed van  de hoeveelheid informatie in een advertentie op de 

effectiviteit van deze advertentie gelet op het effect van neiging tot nadenken?

De invloed van de informatiedichtheid in een advertentie blijkt erg complex. Het 

gezegde ‘hoe meer, hoe beter’ gaat hier zeker niet op maar dat is één van de weinige 

duidelijke conclusies die men kan trekken uit de resultaten van dit onderzoek. Het 

verwachte interactie-effect is helaas niet sterk gevonden. Het idee dat mensen met een 

hoge neiging tot nadenken het meeste informatie onthouden bij een advertentie met 

een ‘uitdagende’ informatiedichtheid is alleen gevonden bij de herinnering van de 

merkeigenschappen. Daarbij moet worden aangetekend dat de visuele advertentie die 

bedoeld werd met een ‘uitdagende’ informatiedichtheid niet is opgenomen in deze 

toetsing omdat de advertentie niet de eigenschappen bezit die hier gescoord werden. 
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Deelvragen
Bij welke hoeveelheid informatie wordt het meeste van de advertentie onthouden (zo 

effectief mogelijk)?

Dit zijn advertenties één en drie, de puur visuele advertentie en een advertentie met 

een logo inclusief merknaam en een webadres. Op basis van een semiotische telling is 

de hoeveelheid informatie in deze advertenties drie en vijf respectievelijk. 

Wanneer kan men  iets definiëren als ‘ informatie’  in een advertentie? En hoe gaat 

men hierbij om met visuele informatie?

Hier is nog geen overeenstemming over in het theoretische veld. In dit onderzoek 

bieden de resultaten ondersteuning voor een semiotische telling van visuele 

informatie.

Welke invloed heeft de neiging tot nadenken op de optimale informatiedichtheid voor 

de hoeveelheid onthouden informatie?

De neiging tot nadenken heeft een positieve invloed op de hoeveelheid onthouden 

informatie. Respondenten met een hoge neiging tot nadenken scoorden hoger dan 

respondenten met een lage neiging tot nadenken bij verschillende metingen van 

onthouden informatie. Dit verschil is te vinden bij de meer ingewikkelde cognitieve 

taken in dit onderzoek, bij de simpelere cognitieve taken valt het verschil weg. Het 

interactie-effect van dit effect met de verschillende niveaus van informatiedichtheid is 

helaas niet gevonden.

5.3 Relevantie resultaten
De discussie over optimale informatiedichtheid is nog niet over. Ook dit onderzoek 

kan geen definitief antwoord geven op de vraag naar een optimale 

informatiedichtheid, ook niet gelet op de neiging tot nadenken. Uit de resultaten blijkt 

wel dat de neiging tot nadenken invloed heeft op de hoeveelheid onthouden 

informatie. Dit houdt in dat een doelgroep met een hoge neiging tot nadenken dus een 

advertentie met een hoge informatiedichtheid moet ‘aankunnen’ en dat er binnen deze 

doelgroep meer van een advertentie wordt onthouden. Aangezien een hoge neiging tot 

nadenken vaak correspondeert met een hoge intelligentie gaat het hier dan om de 

doelgroep van hoog opgeleide Nederlandse consumenten.
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De resultaten impliceren dat de reclamebranche en communicatiewetenschappers de 

visuele informatie in een advertentie, en zelfs puur visuele advertenties, serieuzer 

moeten nemen. Voor de makers van advertenties liggen hier kansen om op een visuele 

manier een boodschap over te brengen en voor communicatiewetenschappers wacht 

een dieper inzicht in de totstandkoming van informatieoverdracht. Het gebruik van 

een semiotische telling van visuele informatie is een mogelijke oplossing voor de 

problematiek met het operationaliseren van visuele informatie. De resultaten van dit 

onderzoek ondersteunen deze benadering en bieden toekomstig onderzoek de kans om 

op een eenvoudige manier visuele informatie mee te nemen in de beoordeling.

5.4 Beperkingen en problemen
Er deden zich een aantal problemen voor bij het afnemen van de vragenlijst. De 

reactietijdentaak werd in een ander scherm afgenomen en de respondent moest een 

‘respondentnummer’ vanuit dit scherm meenemen naar de originele enquête, dit ging 

veelvuldig fout. Respondenten vulden andere gegevens in bij het respondentnummer, 

zoals een e-mail adres of een telefoonnummer. Of respondenten stopten er op dit punt 

mee waarschijnlijk omdat er hier verwarring ontstond. In verschillende e-mails die de 

onderzoeksgroep ontving van respondenten bleek dat men advertentie één niet als 

advertentie herkende en dus de vragenlijst niet begreep. De vragenlijst zelf bleek 

moeilijk. De moeilijkheidsgraad van de vragenlijst uitte zich in de hoge mate van 

uitval en de e-mails die de onderzoeksgroep kreeg met teksten als ‘Snap er helemaal 

niks van, was dat de test?’ en ‘Ik ben maar een mbo’ertje hoor!’. 

Mede door verwarring rondom de vragenlijst heeft de data een jeugdige en 

hoogopgeleide bias. De resultaten van dit onderzoek kunnen niet vertaald worden naar 

‘de Nederlandse consument’ maar dienen de aantekening ‘jong en hoogopgeleid’ mee 

te nemen in extrapolatie naar een populatie.

5.5 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Als men een betere spreiding van opleidingsniveau wil kunnen bereiken moet de 

vragenlijst eenvoudiger met hele duidelijke instructies en zonder onderbrekingen of 

tweede schermen worden afgenomen. In dit onderzoek is de moeilijkheidsgraad van 

de vragenlijst onderschat wat de hoogopgeleide bias in de data heeft versterkt.
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Voor het toetsen van visuele informatie dient een advertentie van hoge visuele 

kwaliteit te zijn. De veronderstelling bij de waardering van visuele informatie is dat 

visualisaties direct worden herkend en dat er op deze wijze informatie ‘meekomt’ bij 

het bekijken van een advertentie. In dit onderzoek werd de bedoelde visualisatie in 

advertentie één vaak niet als zodanig herkend wat de kracht van de advertentie sterk 

verminderd heeft.

5.6 P.S.
Elk proces is een reis, en op elke reis doe je nieuwe indrukken op. Sommige zullen 

ontzettend leuk zijn en anderen ontzettend vervelend. Het schrijven van deze 

Bachelor-thesis was absoluut zo’n reis. In het proces heb ik nieuwe indrukken 

opgedaan over samen werken in een groep, samen werken in een duo, samenwerken 

met een begeleider, werken aan mijzelf en vooral werken aan een thesis. Ik neem mijn 

nieuwe indrukken mee als reisfoto’s naar mijn volgende bestemming: het schrijven 

van een Master-thesis. 
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