
 
 

 

Aandacht,  
Advertentiekenmerken 
en Betrokkenheid 
 
Een eye-tracking onderzoek binnen het 
directionele medium Goudengids.nl 
 
 
 
 
 
Jeroen van der Most 
 
Masterscriptie Communicatiewetenschap 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Maart 2007 

 

  

 De figuur links visualiseert de verdeling van de kijktijd van een persoon over een webpagina met 
advertenties. De hoogte van het reliëf op een bepaald punt representeert de tijd die de blik van de 
persoon er is geweest. De kijktijd naar advertenties lijkt te dalen naarmate advertenties verder 
onderaan de pagina staan. 
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Management Summary 
 
Aanleiding 
Het trekken en vasthouden van aandacht is voor de effectiviteit van een advertentie essentieel. Door 
het grote aanbod aan advertenties kan de consument echter niet aan alle advertenties aandacht 
schenken. Daarnaast kijken consumenten doorgaans niet langer dan enkele seconden naar een 
advertentie. Er is daardoor behoefte aan meer inzicht in de manier waarop de kostbare aandacht van de 
consument met advertenties getrokken en vastgehouden kan worden. 
  
Doel 
Dit onderzoek spitst zich toe op aandacht voor online advertenties in directionele media. Voorbeelden 
van directionele media zijn websites als Goudengids.nl, Marktplaats en E-bay. De invloed van 
kenmerken van advertenties, zoals formaat, hoeveelheid tekst en het gebruik van een plaatje op 
aandacht zal worden bestudeerd. Daarnaast wordt de invloed van de betrokkenheid van de consument 
met het product waarvoor geadverteerd wordt op aandacht vastgesteld. 
 
Relevantie 
Eerder onderzoek in traditionele media heeft aangetoond dat advertentiekenmerken aandacht kunnen 
beïnvloeden. Onderzoek naar de invloed van kenmerken van advertenties in directionele media is 
echter nauwelijks verricht en eerdere onderzoeksresultaten zijn niet altijd eenduidig. Betrokkenheid 
bleek in eerder onderzoek in traditionele media een positief effect te hebben op het aantal advertenties 
dat bekeken wordt en de kijktijd naar de advertenties. De invloed van betrokkenheid is echter niet 
eerder binnen directionele media onderzocht en te verwachten is dat deze invloed complexer is dan 
binnen traditionele media. Advertenties in directionele media zijn namelijk in een geordende 
omgeving met veel concurrerende advertenties geplaatst. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om 
op basis van hun informatiebehoeftes uit een groot aanbod van advertenties zelf advertenties te kiezen 
om deze meer of minder aandacht te schenken. Deze mogelijkheid ontbreekt in traditionele media. De 
bewuste manier waarop consumenten zichzelf bloot stellen aan directionele advertenties maakt 
waarschijnlijk dat consumenten de keuzemogelijkheid ook zullen gebruiken. Mogelijk effect van 
betrokkenheid in directionele media is daardoor dat consumenten advertenties die voldoen aan hun 
informatiebehoeftes meer aandacht schenken en advertenties die er niet aan voldoen juist minder 
aandacht schenken. Deze bewuste manier waarmee consumenten de directionele media zouden 
gebruiken zou een bevestiging vormen van actieve ontvanger theorieën in de 
communicatiewetenschap. De onderzoekresultaten geven adverteerders in directionele media inzicht 
in wat de meest effectieve advertentiestrategieën zijn. Voor exploitanten van directionele media 
kunnen de onderzoeksresultaten dienen om de aan te bieden advertentieopmaken te evalueren. 
Daarnaast geven de resultaten een indicatie van welke prijzen voor advertenties betaald of gevraagd 
kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat meer aandacht voor advertenties zich vertaalt in grotere 
effectiviteit en daarmee prijsverschillen rechtvaardigt. 
 
Methode 
Onderzoekscase is de website van de Gouden Gids. Op Goudengids.nl kan geadverteerd worden met 
drie verschillende advertentietypes: a) superior value, een type met het grootste formaat, de meeste 
tekst, een plaatje en een gekleurde bedrijfsnaam dat de hoogste posities krijgt in de lijsten met 
advertenties op de webpagina’s, b) extra value, een type met een kleiner formaat, minder tekst, geen 
plaatje en een gekleurde bedrijfsnaam met minder hoge posities in de lijsten en c) basic value, een type 
met het kleinste formaat, de minste tekst, geen plaatje en geen gekleurde bedrijfsnaam dat de laagste 
posities krijgt in de lijsten met advertenties. Er is een selectie gemaakt van zes webpagina’s met 
advertenties. Elke pagina heeft betrekking op een specifiek product. 37 proefpersonen bekeken de 
pagina’s met de opdracht een aanbieder te kiezen uit de adverteerders. Elke proefpersoon bekeek alle 
zes de pagina’s, die gerandomiseerd werden aangeboden. Tijdens het bekijken van de pagina’s werd 
de aandacht van de proefpersonen geregistreerd met behulp van eye-track apparatuur. De 
betrokkenheid van de proefpersonen met de producten werd gemeten met een schriftelijke vragenlijst.  
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Resultaten 
Zowel de kans dat een superior value advertentie bekeken wordt als de kijktijd naar een superior value 
advertentie is altijd groter dan bij extra value of basic value advertenties. De kans dat een extra value 
advertentie bekeken wordt en de kijktijd naar een extra value advertentie is niet altijd groter dan bij 
een basic value advertentie. Het effect van betrokkenheid op elk advertentietype is te zien in figuur 1. 
 

 
Conclusies 
Het superior value pakket krijgt altijd meer aandacht dan het extra value en basic value pakket. Het 
extra value pakket onderscheidt zich qua aandacht niet optimaal van het basic value pakket. De 
resultaten vormen een indicatie dat a) een plaatje een positief effect heeft op aandacht, aangezien 
alleen het superior value pakket een plaatje bevat, b) een gekleurde bedrijfsnaam geen effect heeft op 
aandacht, aangezien het extra value pakket een gekleurde bedrijfsnaam heeft en niet altijd meer 
aandacht krijgt dan het basic value pakket zonder gekleurde bedrijfsnaam. Daarnaast is mogelijk dat 
de verschillen in advertentieformaat, hoeveelheid tekst en positie tussen het superior value pakket en 
het extra value pakket groot genoeg zijn om tot aandachtsverschillen en dat ze dat tussen het extra 
value en het basic value pakket niet zijn. Dit zou er op wijzen dat er minimale verschillen in de 
kenmerken nodig zijn om tot aandachtsverschillen te leiden. Betrokkenheid leidt er toe dat minder 
uitgebreide advertenties steeds korter bekeken worden. Mogelijke verklaring is dat de consument bij 
hoge betrokkenheid een groter risico ziet in de aanschaf van het product en de behoefte heeft dit risico 
te verlagen. Een strategie om het risico terug te brengen is het verzamelen van meer informatie, die 
uitgebreide advertenties beter kunnen bieden dan minder uitgebreide advertenties. De uitgebreidheid 
van de advertentie wordt daarnaast door de consument mogelijk gezien als een indicatie van kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de adverteerder. Redenen hiervoor kunnen zijn dat a) hoge advertentiekosten 
vertrouwen van het management in het product uitdrukken, b) consumenten binnen de markt de indruk 
hebben gekregen dat er een correlatie is tussen product kwaliteit en advertentiekosten, c) kosten een 
indicatie zijn van de financiële kracht van een bedrijf, dit kan binnen sommige branches belangrijk 
zijn, bijvoorbeeld bij banken. Daarom heeft de consument de voorkeur om uit de meest uitgebreide 
advertenties een aanbieder te kiezen en schenkt de minder uitgebreide advertenties naarmate 
betrokkenheid toeneemt minder kijktijd. Betrokkenheid leidt er daarnaast toe dat consumenten hun 
blik verder naar beneden op de pagina’s laten gaan, aangezien de kans dat de minst uitgebreide 
advertenties onderaan de pagina bekeken worden toeneemt. Mogelijke verklaring is dat de consument 
het aanbod aan verschillende advertenties inventariseert. De kans dat de meest uitgebreide advertenties 
bekeken worden daalt licht wanneer betrokkenheid toeneemt en de kijktijd naar de advertenties 
verandert niet. Dit is merkwaardig omdat van een consument die het risico van de aanschaf van een 
product probeert te verlagen meer aandacht voor het meest uitgebreide type verwacht zou worden. 
Mogelijke oorzaak is een groter aantal van de meest uitgebreide advertenties op pagina’s voor 
producten met een hoge betrokkenheid. De grotere concurrentie tussen de meest uitgebreide 
advertenties leiden daardoor tot minder aandacht per advertentie. De invloed van betrokkenheid in 
directionele media is complexer dan in traditionele media. Het effect verschilt namelijk per 
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advertentietype. De samenhang tussen betrokkenheid en de aandacht voor de advertenties vormt 
daarnaast een bevestiging van actieve ontvanger theorieën in de communicatiewetenschap. 
 
Aanbevelingen 
Aanbeveling voor adverteerders is om voor producten met een hoge betrokkenheid (bijvoorbeeld een 
digitale camera) te adverteren met het meest uitgebreide advertentietype. Bij het adverteren voor lage 
betrokkenheids producten (bijvoorbeeld een blikje kattenvoer) is adverteren met het meest uitgebreide 
pakket minder essentieel, aangezien ook minder uitgebreide pakketten nog een substantiële 
hoeveelheid aandacht van de consument krijgen. Daarnaast zijn de kijktijden naar de advertenties 
korter dan doorgaans het geval is in de papieren versie van de Gouden Gids. Daarom moeten 
advertentieteksten op Internet kort zijn en de consument in zeer korte tijd kunnen overtuigen. De 
exploitanten van goudengids.nl wordt geadviseerd om de opmaak van het extra value pakket enigszins 
te wijzigen zodat het pakket zich beter onderscheidt van het basic value pakket, bijvoorbeeld door het 
gebruik van een klein plaatje. Daarnaast wordt de exploitanten geadviseerd om voor hoge 
betrokkenheids producten hogere prijzen te hanteren voor het meest uitgebreide advertentie pakket. 
Naast de gehanteerde prijsdifferentiatie tussen advertenties op basis van type is wellicht ook aan te 
bevelen om prijzen te laten variëren met de positie van advertenties in de lijst. Positie is mogelijk van 
invloed op aandacht. Wanneer er veel advertenties van één soort op een pagina staan zouden op die 
manier belangrijke aandachtsverschillen kunnen ontstaan tussen advertenties van hetzelfde type. 
Binnen dit onderzoek kon de invloed van positie niet los van andere advertentiekenmerken bestudeerd 
worden. Het vaststellen van de exacte invloed van positie op aandacht is daarom een aanbeveling voor 
vervolg onderzoek. 
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Inleiding 

Aandacht 
De gemiddelde consument wordt per dag blootgesteld aan 1500 advertenties (Arens, 2002). Mensen 
zijn echter beperkt in hun capaciteit om al deze advertenties te verwerken (Lang, 2000; Yantis, 2000). 
Aan niet alle advertenties kan aandacht geschonken worden. Het trekken van aandacht is voor de 
effectiviteit van een advertentie echter essentieel. Zonder aandacht kunnen advertenties geen effect 
hebben (McGuire, 1976). Aandacht wordt dan ook een centrale rol toegeschreven in de communicatie 
processen van advertenties (Rossiter & Percy, 1997).  

Behalve het trekken van aandacht is ook het vasthouden van aandacht voor een advertentie 
belangrijk. Consumenten hebben enige tijd nodig om de boodschap van een advertentie te kunnen 
interpreteren (Heath, 2001). Een langere aandachtstijd vergroot daarnaast de kans op elaboratie op de 
boodschap en het verder verwerken er van (Houston, Childers & Heckler, 1987). Onderzoek laat zien 
dat advertenties die langer bekeken worden ook beter onthouden worden (Bock & Rath, 1997; 
Krugman, 1977). De tijd die consumenten besteden aan het kijken naar een advertenties is echter 
klein. Doorgaans is deze niet groter dan enkele seconden (e.g. Josephson, 1999; Kroeber-Riel & Esch, 
2000; Pieters, Warlop & Wedel, 2002). 

Vanwege het grote aanbod aan advertenties die niet allemaal aandacht kunnen krijgen, het belang 
van aandacht voor de effectiviteit van advertenties en de korte aandachtstijden voor advertenties vormt 
aandacht voor advertenties het onderwerp van dit onderzoek.  

Directionele Advertenties 
Dit onderzoek zal zich toespitsen op aandacht voor online advertenties, in het bijzonder online 
advertenties in directionele media. Media kunnen ingedeeld worden in directionele en traditionele 
media op basis van de soort advertenties die ze bevatten (Lohse & Rosen, 2001). Voorbeelden van 
traditionele media zijn TV, kranten en tijdschriften. Voorbeelden van directionele media zijn de 
Gouden Gids, catalogussen en classifieds*, bijvoorbeeld de classifieds sectie in de krant, maar ook  
websites als marktplaats.nl of online zoekmachines. 

Eerste verschil tussen de twee is de functie van de advertenties. Advertenties in traditionele media 
proberen doorgaans een imago te creëren of een behoefte op te wekken bij een consument die 
mogelijk zal leiden tot de aankoop van een product of dienst op een later tijdstip. Advertenties in 
directionele media (directionele advertenties) helpen consumenten bij het vinden van aanbieders van 
producten of diensten en proberen consumenten aan te zetten tot onmiddellijke actie, bijvoorbeeld het 
plegen van een telefoontje, een winkelbezoek of een muisklik (Lohse & Rosen, 2001). De term 
‘directioneel’ is een vertaling van het Engelse woord ‘directional’ en komt voort uit de intermediair 
functie van directionele advertenties tussen consument en aanbieder: directional advertisements 
‘direct’ a consumer to a supplier. 

Tweede verschil is de manier waarop de consument blootgesteld wordt aan de advertenties. 
Binnen traditionele media is deze passief terwijl deze binnen directionele media actief is. In 
traditionele media zijn de meeste consumenten er namelijk niet op gericht om zichzelf bloot te stellen 
aan advertenties (Messaris, 1997). Consumenten die directionele advertenties bekijken zijn echter 
klaar om een aankoop te doen en stellen zich bewust bloot aan de advertenties om een aanbieder uit te 
zoeken (Lohse & Rosen, 2001).  

Derde verschil is de omgeving waarin de advertenties zijn geplaatst. Traditionele advertenties zijn 
vaak in een ongeorganiseerde omgeving met veel afleiding geplaatst (McInnis & Jaworski, 1989). 
Directionele advertenties zijn geordend naar onderwerp, bijvoorbeeld naar het soort product, en de 
consument krijgt meerdere concurrerende advertenties bij elkaar te zien (Lohse & Rosen, 2001). 

Net als bij traditionele advertenties treedt bij directionele advertenties het probleem op dat 
advertenties niet allemaal bekeken worden en dat wanneer ze bekeken worden dit maar erg kort is 
(Lohse, 1997; Lohse & Wu, 2001).  

                                                 
* Advertenties die een marktplaats vormen voor goederen en diensten. Doorgaans zijn classifieds gesorteerd naar het soort product of dienst 
waar ze betrekking op hebben (Arens, 2002).  
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Wetenschappelijke Relevantie 
Het bestuderen van aandacht voor advertenties in directionele media is wetenschappelijk relevant 
omdat te verwachten is dat de beschreven verschillen tussen directionele media en traditionele media 
leiden tot verschillen in de manier waarop aandacht voor advertenties tot stand komt. In tegenstelling 
tot traditionele media zijn consumenten bij directionele media actief gericht op het kiezen van een 
aanbieder om een product bij te kopen (Lohse & Rosen, 2001). Daardoor tonen zij bij directionele 
media een hogere mate van betrokkenheid bij het bekijken van advertenties, waardoor deze actiever 
verwerkt worden dan bij traditionele media (Stewart, 1992, Fernandez & Rosen in Fernandez & 
Rosen, 2000), meer aandacht zullen krijgen, en beter herinnerd zullen worden (Greenwald & Leavitt, 
1984; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). Het verschil tussen de actieve verwerking van directionele 
media en de passieve verwerking van traditionele media is vergelijkbaar met de verschillen in 
verwerking van bijvoorbeeld Internet (actief) en radio (passief) of interactieve TV (actief) en reguliere 
TV (passief) (Stewart, 1992; en Fernandez & Rosen). Vanwege de hoge mate van betrokkenheid bij 
directionele media, kan niet automatisch worden aangenomen dat de factoren die bij traditionele media 
van invloed zijn op aandacht voor advertenties, bij directionele media dezelfde invloed hebben. Er is 
daardoor behoefte aan onderzoek waarbij twee factoren onderzocht worden die in traditionele media 
van invloed bleken op aandacht, maar die in combinatie met directionele media niet of nauwelijks 
onderzocht zijn, namelijk advertentiekenmerken (formaat, de aanwezigheid van een plaatje, de 
hoeveelheid tekst, het kleurgebruik en de positie van een advertentie op een pagina) en de mate van 
betrokkenheid van de consument met het product waarvoor geadverteerd wordt. 

Eerder onderzoek naar traditionele advertenties (e.g. Pieters & Wedel, 2004) heeft uitgewezen dat 
advertentiekenmerken invloed hebben op aandacht. Advertentieformaat bleek bijvoorbeeld een 
positief effect te hebben op de tijd dat er naar een advertentie gekeken werd. Door de hogere 
betrokkenheid van de consument bij advertenties in directionele media, kan de invloed van de 
kenmerken op aandacht in directionele media niet zonder nader onderzoek gelijkgesteld worden aan 
de invloed van dezelfde kenmerken binnen traditionele media. Het aantal onderzoeken binnen 
directionele media naar aandacht voor advertenties is echter zeer beperkt (Lohse, 1997). Daarnaast 
zijn de onderzoeksresultaten niet altijd eenduidig. Zo bleken bijvoorbeeld plaatjes in advertenties in 
onderzoek van Drèze en Hussherr (2003) aandacht te trekken terwijl dit in onderzoek van Lohse 
(1997) niet kon worden aangetoond. Daarom zullen ook in dit onderzoek de effecten van 
advertentiekenmerken op aandacht onderzocht worden. 

De betrokkenheid van consumenten met het product waarvoor geadverteerd wordt, bleek in eerder 
onderzoek naar traditionele advertenties van invloed op aandacht (e.g. Laurent & Kapferer, 1985; 
Rayner et al, 2001). Een grotere betrokkenheid bleek te leiden tot het bekijken van meer advertenties 
en het langer bekijken van advertenties. Vanwege de actieve manier van kijken naar advertenties in 
directionele media is te verwachten dat de invloed van product betrokkenheid in directionele media 
anders zal zijn dan in traditionele media Betrokkenheid zal namelijk het eerder beschreven 
keuzeproces van de consument beïnvloeden. Te verwachten is dat consumenten bij hoge 
betrokkenheid een voorkeur voor uitgebreide advertenties hebben om naar te kijken ten opzichte van 
minder uitgebreide advertenties. Minder uitgebreide advertenties zullen daardoor juist minder en 
korter bekeken worden. Consumenten met een hoge betrokkenheid met een product zien namelijk 
mogelijk een groter risico in de aanschaf van het product (Laurent & Kapferer, 1985). Uitgebreide 
advertenties geven meer informatie over een aanbieder en de uitgebreidheid van advertenties wordt 
gezien als een indicatie van kwaliteit en betrouwbaarheid (Lohse & Rosen, 2001; Kirmani, 1990). 
Consumenten zullen daardoor de behoefte hebben om uit de uitgebreide advertenties een aanbieder te 
kiezen. De invloed van betrokkenheid op aandacht voor directionele advertenties zal in dit onderzoek 
bestudeerd worden en is niet eerder onderzocht.  

Daarnaast vormt het onderzoek een test van communicatiewetenschappelijke theorieën waarin een 
actieve ontvanger wordt verondersteld, zoals de ‘Uses and Gratifications’ theorie (Baran & Davis, 
2003; Katz, Blumler & Gurevitch, 1973). De basis van actieve ontvanger theorieën is het idee dat 
mensen op een actieve, doelgerichte manier media en media inhoud gebruiken om specifieke 
behoeftes te bevredigen. Verondersteld wordt dat betrokkenheid de behoefte opwekt om het risico van 
de aanschaf van een product terug te brengen en uit de meest uitgebreid advertenties een aanbieder te 
kiezen. Samenhang tussen betrokkenheid en aandacht voor de verschillende soorten advertenties wijst 
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daardoor op samenhang tussen behoeftes en mediagebruik en zou daarmee een bevestiging vormen 
van actieve ontvanger theorieën. 

Maatschappelijke Relevantie 
Directionele media zijn belangrijke advertentie media. Zo adverteert bijvoorbeeld een kwart van de 
bedrijven in Nederland in de Gouden Gids (Laan, 2005). Een voorbeeld van een directioneel medium 
dat snel in belang toeneemt, is de online zoekmachine. De industrie die zich bezig houdt met de 
marketing van producten binnen online zoekmachines d.m.v. het plaatsen van advertenties rondom de 
zoekresultaten en beïnvloeding van de zoekresultaten zelf is de zoekmachinemarketing branche. 
Binnen zoekmachinemarketing ging in het jaar 2004 in Nederland 34 miljoen Euro om. Prognose is 
dat de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing in 2008 een omvang van bijna 110 miljoen 
euro zal hebben (Forrester research, 2005).  

De onderzoekresultaten zijn relevant voor adverteerders in directionele media en de exploitanten 
van directionele media. Voor adverteerders kunnen de onderzoeksresultaten inzicht verschaffen in wat 
de meest effectieve directionele advertenties zijn om in te kopen bij wisselende betrokkenheid 
niveau’s. De resultaten geven daarnaast een indicatie van wat rechtvaardige prijzen zijn om te betalen 
voor verschillende advertentieopmaken. Uitgangspunt hierbij is dat meer aandacht voor advertenties 
zich vertaalt in grotere effectiviteit en daarmee prijsverschillen rechtvaardigt. Voor exploitanten van 
directionele media kunnen de onderzoeksresultaten dienen om de aan te bieden advertentieopmaken en 
de prijzen die hiervoor gehanteerd worden te evalueren. Daarnaast kan de invloed van betrokkenheid 
op aandacht wellicht gebruikt worden om verschillende prijzen in te voeren voor advertenties voor 
producten met een verschillende betrokkenheid. 

Probleemstelling 
Wanneer consumenten naar directionele advertenties kijken, wat is dan de aandacht voor advertenties 
met verschillende kenmerken en hoe wordt de aandacht voor de advertenties beïnvloed door de 
betrokkenheid van de consument met het product waarvoor geadverteerd wordt? 
 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een case waarin drie advertentietypes worden bestudeerd 
met verschillende kenmerken: een type met de meest uitgebreide opmaak dat de hoogste posities krijgt 
in lijsten met advertenties op webpagina’s, een type met de minst uitgebreide opmaak dat de laagste 
posities krijgt in de lijsten met advertenties en een middencategorie. De case wordt hieronder 
uitgebreider beschreven.  
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De Case 

Goudengids.nl 
De website goudengids.nl is een Nederlandse online versie van de papieren Gouden Gids. De website 
wordt jaarlijks 123 miljoen keer geraadpleegd. Maandelijks ontvangt de site 2,5 miljoen unieke 
bezoekers (http://www.goudengids.nl). Goudengids.nl is daarmee een belangrijk directioneel medium 
en zal als case binnen dit onderzoek gebruikt worden. 

De Gouden Gids website maakt het gebruikers mogelijk in het totale bedrijvenbestand van de 
Gouden Gids naar bedrijven te zoeken. Met een zoekmenu kan gezocht kan worden op het gezochte 
soort bedrijf of product en op de plaats of regio waar het bedrijf gevestigd is. Een zoektocht via het 
zoekmenu eindigt op een zoekresultatenpagina, waar een lijst met één of meerdere (of geen gevonden) 
zoekresultaten te zien is. De zoekresultaten zijn advertenties voor bedrijven, vergelijkbaar met de 
advertenties in de papieren Gouden Gids.  

Drie Advertentiepakketten 
De advertenties op goudengids.nl zijn onderwerp van studie in dit onderzoek. De vraag die centraal 
staat is of er verschil in aandacht is voor advertenties van verschillende soorten en wat het effect van 
betrokkenheid op aandacht voor de advertenties is. Er zal hierbij onderscheid gemaakt worden tussen 
drie soorten advertenties met verschillende kenmerken. De drie soorten komen voort uit drie 
advertentiepakketten waaruit adverteerders kunnen kiezen om te adverteren op goudengids.nl. Elk 
pakket kent advertenties met een andere opmaak. De drie pakketten zijn ‘superior value’, ‘extra value’ 
en ‘basic value’. Advertenties uit de drie pakketten variëren op de volgende kenmerken: formaat van 
de advertentie, de hoeveelheid tekst, het gebruik van een kleurenlogo, de kleur van een deel van de 
tekst en de positie die de advertentie krijgt binnen de zoekresultatenlijst (hoe hoog staat een advertentie 
in de lijst?). De verwachting is dat de verschillende kenmerken zich vertalen in verschillen in aandacht 
voor de pakketten. De pakketten zullen nu beschreven worden. De redenen waarom de kenmerken 
leiden tot verschillen in aandacht zullen worden beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Superior value is het meest uitgebreide pakket. Binnen dit pakket kan geadverteerd worden met 
een advertentie met een grote tekstuele beschrijving van een bedrijf en een kleurenlogo. Verder is er 
tesktruimte voor het plaatsen van interactieve opties zoals een link naar de website of een mail adres. 
Superior value advertenties krijgen daarnaast de hoogste prioriteit binnen de zoekresultaten. Dit wil 
zeggen dat superior value advertenties door de zoekmachine boven aan de resultatenlijst worden 
geplaatst. Superior value advertenties komen dus boven de advertenties uit de andere twee 
advertentiepakketten te staan. Een voorbeeld van een superior value advertentie is te zien in figuur 1.  
 

 
Extra value is een minder uitgebreid pakket dan superior value. De toevoeging van een kleuren logo is 
niet mogelijk. Daarnaast is de ruimte voor tekst in de advertentie beperkter. Net als bij superior value 
advertenties is er bij extra value advertenties tekstruimte voor interactieve opties zoals een link naar 
een website. Extra value advertenties hebben een lagere prioriteit in de zoekresultaten dan superior 
value advertenties. Dit houdt in dat extra value advertenties onder de superior value advertenties te 
zien zijn. Een voorbeeld van een extra value advertentie is te zien in figuur 2 op de volgende pagina.  
 

Figuur 2. Voorbeeld van een superior value advertentie 
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Basic value is het minst uitgebreide pakket. Toevoeging van een logo of tekstuele beschrijving van een 
bedrijf in een advertentie is in dit pakket niet mogelijk. Ook is er geen tekstruimte voor interactieve 
opties. De bedrijfsnaam die bij superior value en basic value advertenties nog in de kleur blauw 
geplaatst werd is bij dit pakket zwart, zoals de rest van de tekst. Basic value advertenties hebben de 
laagste prioriteit in de zoekresultaten. Dit betekent dat basic value advertenties door de zoekmachine 
binnen de zoekresultaten onder superior value en extra value advertenties geplaatst worden. Een 
voorbeeld van een basic value advertentie is te zien in figuur 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Voorbeeld van een extra value advertentie 

 

Figuur 4. Voorbeeld van een basic value advertentie 
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Hoofdstuk 1: Theorie 

Inleiding 
Dit hoofdstuk begint met algemene theorie over het tot stand komen van aandacht. Vervolgens worden 
op basis van theorie en empirische onderzoeken naar de invloed van advertentiekenmerken op 
aandacht hypotheses opgesteld over de invloed van de verschillende advertentiepakketten op aandacht. 
Daarna gebeurt hetzelfde voor de mediërende invloed van betrokkenheid op aandacht. Waar mogelijk 
wordt onderzoek naar directionele media besproken. Vanwege het beperkte aanbod aan onderzoek in 
directionele media wordt ook relevant onderzoek in traditionele media bestudeerd. Tenslotte worden 
hypotheses opgesteld over het trekken en het vasthouden van aandacht van de verschillende 
advertenties en de rol van betrokkenheid. 

Aandacht: Bottom-up en Top-down Factoren 
Aandacht komt tot stand door ‘bottom-up’ en ‘top-down’ factoren (Yantis, 2000). Bottom-up factoren 
zijn de kenmerken van een stimulus die er voor zorgen dat de stimulus als opvallend gepercipieerd 
wordt en de aandacht van een persoon ‘gevangen’ wordt (Yantis, 2000). Voorbeelden van kenmerken 
die een advertentie opvallend kunnen maken zijn bijvoorbeeld formaat, de aanwezigheid van een 
plaatje, de hoeveelheid tekst en het kleurgebruik. Met dit soort kenmerken kan een stimulus een 
‘uniekheid’ in een omgeving krijgen. Deze uniekheid zorgt voor bijna automatische aandacht van een 
persoon (Janiszewski, 1998; Wolfe, 1998; Yantis, 2000). Bottom-up factoren hebben daardoor een 
positief effect op het trekken en vasthouden van aandacht (Pieters & Wedel, 2004). Aangenomen 
wordt dat deze automatische, snelle reacties op stimuli ontstaan zijn in de evolutie van het menselijke 
brein om snel signalen uit de omgeving te kunnen identificeren en daarmee snel te kunnen reageren op 
gevaren. Ook kon door deze automatische verwerking denkcapaciteit worden vrij gemaakt voor het 
nemen van beslissingen en het maken van plannen (Yantis, 2000; Franklin et al, 1988).  

Top-down factoren zijn factoren die vanuit een persoon zelf komen en aandacht kunnen 
beïnvloeden. Voorbeelden zijn de opdracht die een persoon krijgt bij het bekijken van stimuli, de 
betrokkenheid van een persoon met een stimulus, of aangeleerde aandachtspatronen (Yantis, 2000). 
Krijgt een persoon bijvoorbeeld de opdracht speciaal te letten op alles wat rood is bij het bekijken van 
een foto dan zullen rode zaken in de foto’s extra aandacht trekken. Een persoon met een grote 
betrokkenheid met motoren zal in een catalogus met foto’s van motoren meer foto’s bekijken en per 
bekeken foto meer tijd besteden dan een niet betrokken persoon. Een aangeleerd aandachtspatroon is 
bijvoorbeeld leesrichting. Binnen de westerse wereld zal de aandacht van personen voor een pagina 
met tekst zich van links naar rechts verplaatsen, terwijl in de Arabische wereld de aandacht zich van 
rechts naar links beweegt.  

Aandacht voor de Advertentiepakketten  
De drie advertentiesoorten uit de drie advertentiepakketten van de Gouden Gids kunnen verschillen in 
formaat, de aanwezigheid van een plaatje, de hoeveelheid tekst, het kleurgebruik en positie. Formaat, 
aanwezigheid van een plaatje, hoeveelheid tekst en kleur zijn kenmerken die een bottom-up invloed op 
aandacht kunnen hebben. De drie kenmerken kunnen zorgen voor uniekheid van een advertentie 
tussen de andere advertenties. Te verwachten is daardoor dat de kenmerken een positieve invloed 
zullen hebben op aandacht.  

De invloed van een positie in de lijst op aandacht is een top-down invloed. Mensen verwerken 
informatie in vaste aangeleerde patronen (Yantis, 2000; Lohse, 1997). De advertenties van de online 
Gouden Gids worden in een lijst op een beeldscherm aan personen gepresenteerd. Hier valt een 
aandachtspatroon te verwachten waarbij de aandacht van een persoon zich van boven naar beneden 
door de lijst verplaatst. Onwaarschijnlijk is daarbij dat personen alle advertenties zullen bekijken, 
waardoor te verwachten is dat advertenties met een hoge positie (hoger in de lijst) meer aandacht 
zullen krijgen.  

Resultaten van empirische onderzoeken met betrekking tot de invloed van de kenmerken op 
aandacht zullen nu besproken worden.  
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In onderzoek van Lohse (1997) naar aandacht voor advertenties in de (papieren) Gouden Gids 
bleek advertentieformaat invloed te hebben op aandacht. Een veel groter deel van het totaal aan grote 
advertenties dan van de kleine advertenties werd door proefpersonen bekeken (93 procent ten opzichte 
van 26 procent) en grote advertenties in de Gouden Gids werden langer bekeken dan kleine 
advertenties. Drèze en Hussherr (2003) vinden in onderzoek naar aandacht voor online zoekresultaten 
en advertenties naast de zoekresultaten ook een positief effect van formaat. Formaat bleek de kans dat 
een advertentie of zoekresultaat bekeken werd positief te beïnvloeden. Pieters en Wedel (2004) komen 
in onderzoek naar aandacht voor advertenties in tijdschriften tot vergelijkbare conclusies. Naarmate 
het formaat van een advertentie toe nam, nam het aantal proefpersonen dat de advertentie bekeek toe 
en advertentieformaat had een positieve invloed op kijktijd naar advertenties. 

In het Gouden Gids onderzoek van Lohse (1997) kon niet worden aangetoond dat een groter deel 
van het totaal aan advertenties met plaatjes bekeken werd dan van de advertenties zonder plaatjes. Wel 
werden bijna alle advertenties met plaatjes bekeken (96 procent). Lohse oppert dat de afwezigheid van 
een aantoonbaar verschil mogelijk te wijten is aan een plafondeffect. Advertenties met plaatjes bleken 
in het onderzoek van Lohse wel langer bekeken te worden dan advertenties zonder plaatjes. Drèze en 
Hussherr (2003) vonden in hun onderzoek naar aandacht voor online advertenties een positieve 
invloed van de aanwezigheid van een plaatje op de kans dat een advertentie of zoekresultaat bekeken 
werd. 

Lohse (1997) onderzocht ook de invloed van de hoeveelheid tekst in een advertentie op aandacht. 
Lohse rapporteert niet of een toename in hoeveelheid tekst leidt tot een toename in de kans dat een 
Gouden Gids advertentie bekeken wordt. Hoeveelheid tekst in advertenties bleek wel de kijktijd naar 
de advertenties te beïnvloeden. Een toename van weinig naar veel tekst bleek in eerste instantie te 
leiden tot een hogere kijktijd. Vanaf een bepaalde hoeveelheid tekst leidde een toename in tekst echter 
tot een afname in kijktijd. Volgens Lohse ontstaat dit effect doordat kijktijd gemedieerd wordt door 
het formaat van de advertentie: in kleine advertenties is een grote hoeveelheid tekst moeilijk te lezen. 
Binnen dit onderzoek naar de online Gouden Gids bevatten kleinere advertenties minder tekst dan 
grote advertenties. De ruimte om tekst te plaatsen is in basic value advertenties kleiner dan in extra 
value advertenties en de ruimte in extra value advertenties is kleiner dan in superior value advertenties. 
Verwachting is daardoor dat de grotere hoeveelheden tekst geen moeite zullen opleveren met het lezen 
er van en de afname in kijktijd bij het toenemen van hoeveelheid tekst na een bepaalde grens niet 
optreedt in de online Gouden Gids. In het onderzoek van Pieters en Wedel (2004) zijn ook 
aanwijzingen te vinden voor het positieve effect van hoeveelheid tekst op aandacht. Hoewel het effect 
van hoeveelheid tekst niet onderzocht werd, bleek het formaat van het tekstoppervlak in advertenties 
in tijdschriften een positieve invloed te hebben op het aantal proefpersonen dat de advertentie bekeek 
en op de kijktijd naar de advertentie. Het onderzoek van Drèze en Hussherr (2003) naar online 
advertenties geeft ook een indicatie van de positieve invloed van tekst op aandacht. Aanwezigheid van 
tekst in een online advertentie of zoekresultaat bleek de kans dat een advertentie of zoekresultaat 
bekeken werd te vergroten. 

Lohse (1997) onderzocht daarnaast de invloed van kleur. Wanneer aandacht voor kleuren 
advertenties met niet gekleurde advertenties vergeleken werd, bleek dat de kans dat gekleurde 
advertenties bekeken werden groter was en dat gekleurde advertenties langer werden bekeken. Een 
indicatie voor het effect van kleur geeft ook het onderzoek van Drèze en Hussherr (2003). Wanneer de 
kleur van online advertenties of zoekresultaten verschilde van de kleur van elementen in de omgeving 
was de kans groter dat er naar gekeken werd. Bij superior en extra value advertenties wordt de 
bedrijfsnaam in het blauw geplaatst. Dit levert contrast op met de witte achtergrond en de omringende 
zwarte tekst. Bij basic value advertenties wordt de bedrijfsnaam in zwart geplaatst. Daardoor is geen 
sprake meer van contrast met de omringende tekst. 

Lohse (1997) geeft met betrekking tot de invloed van positie van Gouden Gids advertenties in de 
lijst met advertenties aan dat lijsten niet uitputtend worden bekeken en dat naarmate een advertentie 
lager in de lijst staat de kans dat de advertentie bekeken wordt afneemt. Volgens Lohse bestonden er, 
wanneer bekeken advertenties hoog en laag in de lijst vergeleken werden, geen verschillen in de tijd 
die proefpersonen aan het kijken er naar besteedden. Binnen het onderzoek van Pieters en Wedel 
(2004) bleek de positie van advertenties in tijdschriften de kijktijd wel te beïnvloeden. Naarmate 
advertenties verder achteraan stonden in een tijdschrift werden ze door minder proefpersonen bekeken. 
Advertenties die verder achteraan stonden werden ook korter bekeken. In onderzoek van Lorigo et al. 
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(2006) naar aandacht voor zoekresultaten van de online zoekmachine Google bleken zoekresultaten 
hoog in de lijst een grotere kans te hebben om bekeken te worden dan zoekresultaten lager in de lijst. 
Zoekresultaten hoog in de lijst bleken in een ander onderzoek naar aandacht voor Google 
zoekresultaten van Granka, Joachims en Gay (2004) ook langer bekeken te worden dan zoekresultaten 
lager in de lijst. 

Aandacht voor de Advertentiepakketten: Hypotheses  
In enkele besproken empirische onderzoeken bleek een aandachtseffect van een advertentiekenmerk 
niet aan te tonen waar dat in andere onderzoeken wel het geval was. De besproken onderzoeken laten 
echter nooit tegengestelde resultaten zien voor een advertentiekenmerk. Wanneer effecten van 
kenmerken werden aangetoond zijn de richtingen van de effecten in overeenstemming met de 
theoretisch voorspelde richtingen. Deze richtingen van effecten zullen worden overgenomen in de 
hypotheses. De effecten van de besproken kenmerken hebben allen dezelfde richting: het formaat van 
een advertentie, de hoeveelheid tekst, de aanwezigheid van een plaatje, het effect van kleur en een 
hogere positie leiden allen tot een grotere kans dat de advertentie bekeken wordt en tot meer kijktijd. 
Op basis van een onderlinge vergelijking van de advertentiepakketten (superior value, extra value en 
basic value) op deze kenmerken zullen nu hypotheses opgesteld worden over de aandachtsverschillen 
voor de pakketten. 

Advertenties uit het superior value pakket hebben van de drie advertentiepakketten het grootste 
formaat, de meeste tekst en krijgen de hoogste positie in de zoekresultaten lijst. Daarnaast hebben ze 
een plaatje. Advertenties uit de andere pakketten hebben geen plaatje. 

Advertenties uit het extra value pakket hebben vergeleken met superior value pakketten een 
kleiner formaat, minder tekst en krijgen posities in de zoekresultatenlijst onder superior value 
advertenties. Extra value advertenties hebben geen plaatje.  

Advertenties uit het basic value pakket hebben van drie advertentiepakketten het kleinste formaat, 
de minste tekst, een niet gekleurde bedrijfsnaam en worden in de zoekresultatenlijst gepositioneerd 
onder advertenties uit het extra value en superior value pakket. Basic value advertenties hebben geen 
plaatje. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende kenmerken die de advertentiepakketten hebben 
en de verwachte effecten op aandacht. De meest rechtse kolom geeft een overzicht van de verwachte 
verschillen in aandacht voor de advertenties als geheel. 
 

Tabel 1 

Effecten op Aandacht per Advertentiekenmerk per Advertentiepakket 

Aandacht Formaat Hoeveelheid tekst    Plaatje Positie Kleur Totaal 

Kijkkansa       

    Superior value     +++ +++ +               +++ + +++ 

    Extra value ++ ++ 0 ++ + ++ 

    Basic value + + 0 + 0 + 

Kijktijd       

    Superior value +++ +++ + +++ + +++ 

    Extra value ++ ++ 0 ++ + ++ 

    Basic value + + 0 + 0 + 

Noot. 0 = geen effect op aandacht; + = positief effect op aandacht; ++ = groter positief effect op aandacht; +++ = grootste 
positief effect op aandacht 
 
a Kijkkans is de kans dat een advertentie bekeken wordt. 
 
  

Dit leidt tot het opstellen van de volgende hypotheses:  
 
Hypothese 1: Advertenties uit het extra value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het superior value pakket. 
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Hypothese 2: Advertenties uit het extra value pakket worden korter bekeken dan advertenties uit het 
superior value pakket. 
 
Hypothese 3: Advertenties uit het basic value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het superior value pakket. 
 
Hypothese 4: Advertenties uit het basic value pakket worden korter bekeken dan advertenties uit het 
superior value pakket. 
 
Hypothese 5: Advertenties uit het basic value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het extra value pakket. 
 
Hypothese 6: Advertenties uit het basic value pakket worden korter bekeken  dan advertenties uit het 
extra value pakket. 

Aandacht en Betrokkenheid 
Betrokkenheid met het product waarvoor geadverteerd wordt is een top-down invloed op aandacht. 
Zaichowsky (1985) stelt dat de betrokkenheid van een persoon met een object de door de persoon 
gepercipieerde relevantie van het object voor zichzelf is. Consumenten met een hoge betrokkenheid 
met een product zien daardoor een groter risico in de aanschaf van het product (Laurent & Kapferer, 
1985). Op basis van dit hoger gepercipieerde risico kan verondersteld worden dat consumenten bij een 
hogere betrokkenheid een grotere behoefte hebben om het risico van de aanschaf terug te brengen.  
 Katz, Blumler en Gurevitch (1973) geven in de ‘uses en gratifications’ theorie aan dat mensen 
media en media-inhoud gebruiken om behoeftes te bevredigen. Op grond van deze theorie en de 
veronderstelling dat een hogere betrokkenheid leidt tot een behoefte aan risico beperking kan verwacht 
worden dat media gebruik zal variëren met betrokkenheid. Het verwerken van informatie over een 
product is een manier om het risico van de aanschaf terug te brengen (Perry & Hamm, 1969). Er is 
daardoor te verwachten dat betrokkenheid met een object een positief effect zal hebben op aandacht 
voor advertenties over het object. Het positieve effect is te verwachten in zowel traditionele als 
directionele media. 

Binnen directionele media is te verwachten dat het effect zich echter beperkt tot de meest 
uitgebreide advertenties (superior value advertenties). Betrokkenheid heeft binnen directionele media 
namelijk mogelijk nog een ander effect: het schenken van minder aandacht aan de minst uitgebreide 
advertentietypes. Uitgebreide advertenties kunnen namelijk meer informatie geven dan minder 
uitgebreide advertenties. De uitgebreidheid van advertenties wordt door gebruikers daarnaast 
mogelijk gezien als een indicatie van kwaliteit en betrouwbaarheid (Lohse & Rosen, 2001; Kirmani, 
1990). Kirmani (1990) beredeneert dit als volgt:  
 
• Uitgebreidere advertenties zijn duurder: advertentiekosten drukken vertrouwen van het 

management uit in het product.  
• Consumenten kunnen binnen de markt de indruk hebben gekregen dat er een correlatie is tussen 

product kwaliteit en advertentiekosten.  
• Kosten kunnen een indicatie zijn van de financiële kracht van een bedrijf, dit kan binnen sommige 

branches belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij banken. 
 
Door de grotere hoeveelheid informatie in uitgebreide advertenties en de kwaliteit en betrouwbaarheid 
die uitgebreide advertenties uitstralen kan het risico van het kiezen van een verkeerde aanbieder 
(bijvoorbeeld een aanbieder die producten van lage kwaliteit levert) beperkt worden door uit de 
uitgebreide advertenties een aanbieder te kiezen. Dit betekent dat een consument vooral aan de 
uitgebreide advertentiepakketten aandacht zal willen schenken. Verondersteld kan daardoor worden 
dat de aandacht voor minder uitgebreide advertenties af zal nemen wanneer de betrokkenheid 
toeneemt. Binnen de minder uitgebreide advertenties kan verwacht worden dat het effect van 
betrokkenheid sterker negatief zal zijn voor de minst uitgebreide advertenties. 
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Resultaten van empirisch onderzoek naar de invloed van betrokkenheid op aandacht en 
herinnering zullen nu worden besproken. Het effect van betrokkenheid op aandacht is niet eerder 
onderzocht binnen directionele media. Daarom wordt onderzoek binnen traditionele media besproken. 
Daarnaast zal onderzoek naar de invloed van betrokkenheid op herinnering van advertenties worden 
besproken. Diverse onderzoekers beschouwen herinnering als indicatie voor aandacht. Advertenties 
die geen aandacht krijgen kunnen immers niet herinnerd worden. Bock en Rath (1997), Krugman 
(1977) en Pieters, Warlop en Wedel (2002) tonen in onderzoek een positieve correlatie tussen 
aandacht en herinnering aan. Onderzoek naar betrokkenheid en herinnering van advertenties zal 
gebruikt worden om extra inzicht te krijgen in de relatie tussen betrokkenheid en aandacht voor 
advertenties. De onderzoeksresultaten naar effecten van herinnering dienen wel slechts als indicatie 
gebruikt te worden. Herinnering is niet mogelijk zonder aandacht, aandacht zonder herinnering echter 
wel. Aandacht zonder herinnering is voor Gouden Gids advertenties ook relevant. Gouden Gids 
advertenties zijn er namelijk op gericht om consumenten aan te zetten tot onmiddellijke acties zoals 
het plegen van een telefoontje, een winkelbezoek of een muisklik waarvoor van herinnering geen 
sprake hoeft te zijn (Lohse & Rosen, 2001). Onderzoek naar herinnering van advertenties en 
betrokkenheid is eerder uitgevoerd binnen het directionele medium Gouden Gids (Homer, 1995). 
Empirisch onderzoek naar de aandachtsvoorkeur voor uitgebreide advertenties en betrokkenheid in 
directionele media is niet bekend. Binnen traditionele media is één onderzoek bekend waarin interactie 
van betrokkenheid met advertentiekenmerken en het effect daarvan op aandacht aan bod komt. Dit 
onderzoek zal besproken worden. Onderzoek naar de invloed van de uitgebreidheid van advertenties 
op perceptie van het product en de adverteerder, die ten grondslag ligt aan de veronderstelde 
aandachtsvoorkeur voor uitgebreide advertenties, is wel uitgevoerd. Twee van dergelijke onderzoeken 
zullen besproken worden.  

Uit onderzoek van Pieters en Wedel (2004) naar aandacht voor advertenties in tijdschriften blijkt 
dat tijd besteed aan het bekijken van advertenties toe neemt met de betrokkenheid met het product 
waarvoor geadverteerd werd. Daarnaast bleek met betrokkenheid met het product waarvoor 
geadverteerd werd de kans dat een advertentie bekeken werd toe te nemen. Onderzoek van Celsi en 
Olson (1988) en Rayner et al. (2001) naar aandacht voor printadvertenties laat zien dat tijd besteed aan 
het bekijken van advertenties bij proefpersonen toe neemt met de betrokkenheid met het product 
waarvoor geadverteerd werd. Laurent en Kapferer (1985) bestudeerden de relatie tussen betrokkenheid 
en informatie zoekgedrag. Zij vroegen respondenten naar hun neiging om naar advertenties te kijken 
voor aankoop van een product met wisselende betrokkenheid. Een grotere betrokkenheid met een 
product bleek de neiging om naar advertenties over het product te kijken voor aanschaf van het 
product te vergroten. 

Er is één onderzoek bekend binnen directionele media waarin het effect van betrokkenheid op 
herinnering aan bod kwam. Homer (1995) onderzocht het effect van advertentieformaat op herinnering 
van Gouden Gids advertenties. Betrokkenheid bleek als covariaat geen effect te hebben op 
herinnering. Petty, Cacioppo en Schumann (1983) bestudeerden de effecten van advertentieinhoud 
(kwaliteit van de gebruikte argumenten en het gebruik van celebrity endorsers) op onder meer 
herinnering bij verschillende betrokkenheid niveau’s. Betrokkenheid bleek een positieve invloed te 
hebben op herinnering. Beatty en Smith (1987) onderzochten de relatie tussen betrokkenheid en 
informatie zoekgedrag voor de aankoop van een product. Het aantal advertenties voor een product dat 
mensen zich herinnerden te hebben gezien voor de aankoop van het product bleek toe te nemen met de 
betrokkenheid met het product.  

Empirisch onderzoek naar de aandachtsvoorkeur voor uitgebreide advertenties en betrokkenheid 
in directionele media is niet bekend. Binnen traditionele media vinden Pieters en Wedel (2004) in 
onderzoek naar aandacht voor tijdschriftadvertenties geen invloed van interactie van betrokkenheid 
met formaat van het tekstoppervlak op aandacht. 

De invloed van de uitgebreidheid van advertenties op de perceptie van de kenmerken van 
producten en adverteerders is wel onderzocht. Kirmani (1990) onderzocht het effect van het formaat 
van advertenties in tijdschriften op ondermeer de perceptie van de advertentiekosten en de kwaliteit 
van het product waarvoor geadverteerd werd. Een groter formaat van een advertentie bleek een 
positief effect te hebben op de indruk van de advertentiekosten. Hogere gepercipieerde 
advertentiekosten bleken vervolgens een positief effect te hebben op de gepercipieerde kwaliteit van 
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het product. Lohse en Rosen (2001) onderzochten het effect van het gebruik van kleur en foto’s (ten 
opzichte van getekende plaatjes) in Gouden Gids advertenties op de attitude van mensen ten opzichte 
van de advertentie, de adverteerder en de product kwaliteit. Het gebruik van kleur en foto’s bleek een 
positief effect te hebben op de attitude van mensen.  

Aandacht en Betrokkenheid: Hypotheses 
De theoretische verwachte effecten van betrokkenheid in directionele media waren meer aandacht 
voor de meest uitgebreide advertenties en minder aandacht voor de minder uitgebreide advertenties. In 
de besproken empirische onderzoeken in traditionele media kwam betrokkenheid tot uiting in het 
bekijken van meer advertenties, het langer bekijken van advertenties en tot betere herinnering van de 
advertenties. Dit is volgens verwachting, in traditionele media hebben mensen namelijk niet de 
mogelijkheid om advertenties uit te kiezen om aandacht aan te schenken. Het negatieve 
aandachtsvoorkeur effect voor minder uitgebreide advertenties zal daardoor in traditionele media niet 
optreden. Empirisch onderzoek in traditionele media naar de aandachtsvoorkeur voor uitgebreide 
advertenties beperkt zich tot het onderzoek van Pieters en Wedel (2004). Binnen het onderzoek van 
Pieters en Wedel komt alleen het advertentiekenmerk tekst aan bod. Pieters en Wedel vonden geen 
effect. Wederom kan dit resultaat toegeschreven worden aan het gegeven dat mensen in traditionele 
media hebben niet de mogelijkheid hebben om advertenties uit te kiezen om aandacht aan te schenken 
Empirisch onderzoek naar de aandachtsvoorkeur voor uitgebreide advertenties en betrokkenheid in 
directionele media is niet bekend. Het effect van betrokkenheid op herinnering in directionele media 
kon niet worden aangetoond. Het is mogelijk dat dit veroorzaakt wordt doordat hogere betrokkenheid 
als gevolg heeft dat slechts de meest uitgebreide advertenties onthouden worden (doordat daar meer 
aandacht aan wordt besteed) en de minder uitgebreide advertenties niet (doordat daar minder aandacht 
aan wordt besteed). Daarnaast moet voorzichtigheid worden betracht bij het interpreteren van de 
afwezigheid van herinnering. Er zou namelijk ook een aandachtseffect kunnen zijn opgetreden zonder 
dat herinnering heeft plaatsgevonden.  

Bij het opstellen van de hypotheses wordt daarom de theoretische verwachting gevolgd, dat 
betrokkenheid leidt tot meer aandacht voor uitgebreide advertenties en minder aandacht voor minder 
uitgebreide advertenties. Daarnaast zal het effect van betrokkenheid voor de minst uitgebreide 
advertenties het sterkst negatief zijn. 
 
Hypothese 7: Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat superior value advertenties 
bekeken worden toe. 
 
Hypothese 8: Naarmate betrokkenheid toeneemt worden superior value advertenties langer bekeken. 
 
Hypothese 9: Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat extra value advertenties bekeken 
worden af. 
 
Hypothese 10: Naarmate betrokkenheid toeneemt, worden extra value advertenties korter bekeken. 
 
Hypothese 11: Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat basic value advertenties bekeken 
worden af. 
 
Hypothese 12: Naarmate betrokkenheid toeneemt, worden basic value advertenties korter bekeken. 
 
Hypothese 13: Het effect van betrokkenheid op de kans dat basic value advertenties bekeken worden is 
sterker negatief dan het effect op de kans dat extra value advertenties bekeken worden.. 
 
Hypothese 14: Het effect van betrokkenheid op de tijd dat basic value advertenties bekeken worden is 
sterker negatief dan het effect op de tijd dat extra value advertenties bekeken worden. 
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Hoofdstuk 2: Methode 

Inleiding 
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het materiaal dat in dit onderzoek gebruikt wordt. 
Daarna worden achtereenvolgens de steekproef, het design en het onderzoeksinstrument besproken. 
Vervolgens worden de variabelen geoperationaliseerd die gebruikt zullen worden in de analyse en de 
analysemethode toegelicht. Afgesloten wordt met een beschrijving van de modellen die in de analyse 
gebruikt zullen worden. 

Materiaal 
Het materiaal dat gebruikt wordt in dit onderzoek bestaat uit zes webpagina’s met elk 20 advertenties 
van 20 verschillende aanbieders van goudengids.nl voor de volgende producten en zoektermen: 
 
bos bloemen (zoekterm bloemist), hoestdrank (zoekterm apotheek), blikje kattenvoer (zoekterm 
dierenwinkel), digitale camera (zoekterm fotozaak), fiets (zoekterm fietswinkel), ring (zoekterm 
juwelier)  
 
De pagina’s en de specifieke producten zijn uitgezocht op basis van de volgende criteria: 
 

• Het aantal advertenties op de pagina’s. Het aantal moet op zijn minst één volledige pagina 
beslaan. Eén volledige pagina bevat 20 advertenties. Sommige pagina’s bevatten namelijk 
minder dan 20 advertenties doordat er minder dan 20 adverteerders zijn. Verschillen in het 
totaal aantal advertenties op een pagina zouden aandachtsverschillen kunnen veroorzaken. 

• De stad waar de advertenties betrekking op hebben. De uitgezochte pagina’s hebben 
betrekking op bedrijven uit Amsterdam. Proefpersonen zijn gerekruteerd op het criterium dat 
ze niet afkomstig zijn uit Amsterdam Hiermee wordt de kans dat proefpersonen bekend zijn 
met de bedrijven waarvoor geadverteerd wordt verkleind. Bekendheid van proefpersonen met 
bedrijven zou de aandacht voor de advertenties van de bedrijven kunnen beïnvloeden (Lohse, 
1997).  

• Het aantal nationaal bekende bedrijven dat adverteert op de pagina’s. Er is naar gestreefd om 
pagina’s uit te zoeken die zo min mogelijk nationaal bekende aanbieders bevatten. Reden 
hiervoor is wederom het voorkomen van invloed van bekendheid van proefpersonen met 
bedrijven op aandacht.  

• De vooraf verwachte betrokkenheid (betrokkenheid) van personen met de producten. Er is 
gezocht naar een selectie van producten die variëren in prijs. Een hogere prijs betekent een 
hoger risico dat gepaard gaat met de aanschaf van een product of dienst. Dit risico leidt tot een 
hogere betrokkenheid met een product (Craig, Durvasula & Akhter, 1990). Op deze manier 
wordt voorafgaand aan het onderzoek spreiding in betrokkenheid gecreëerd met de 
verschillende producten. Binnen het onderzoek zullen multi-level regressieanalyses uitgevoerd 
worden (zie de paragraaf ‘analysemodellen’ voor een uitgebreide toelichting). Regressie-
analyses van de invloed van betrokkenheid op aandacht zijn niet mogelijk zonder spreiding in 
de betrokkenheid niveau’s. Daarnaast kunnen regressiemodellen alleen betrouwbaar gebruikt 
worden voor voorspelling binnen de spreiding van de onafhankelijke variabelen (in dit geval 
betrokkenheid) (McClave, Benson & Sincich, 1998). Met een grotere spreiding nemen de 
mogelijkheden om aandacht op basis van betrokkenheid betrouwbaar te voorspellen dus toe. 

• Het aanbod aan advertenties op de pagina’s. Gezocht is naar pagina’s met een gevarieerde 
samenstelling van advertenties, zowel in het aanbod aan advertenties uit de verschillende 
pakketten als in de aantallen advertenties van verschillende soorten. Dit draagt bij aan de 
generaliseerbaarheid van de resultaten naar advertenties op pagina’s met verschillende 
samenstelling. 

 
De advertenties op de pagina’s tonen bestaande bedrijven en adressen. De advertenties zijn van 
bedrijven in Amsterdam doordat op locatie ‘Amsterdam’ is gezocht. De lijst met advertenties is te lang 
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om geheel te overzien in het scherm. Bij het presenteren van pagina´s zijn altijd als eerste de bovenste 
advertenties in de lijst in het beeldscherm te zien. Proefpersonen zijn vrij om te kunnen ‘doorscrollen’ 
naar beneden in de lijst tot aan het eind van de pagina. Proefpersonen kunnen niet klikken op 
interactieve opties in de advertenties en op de rest van de pagina, zoals opties om meer informatie te 
bekijken over een bedrijf of de optie om meer pagina’s met zoekresultaten te bekijken. Door 
bijvoorbeeld op een bedrijfsnaam te klikken verschijnt een grote versie van de bedrijfsadvertentie met 
er onder de overige zoekresultaten. De grote versies van de advertenties bevatten andere kenmerken 
dan de normale versies. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van kleurenfoto’s. Hierdoor zijn 
onderzoeksresultaten voor en na ‘kliks’ niet met elkaar te vergelijken en zal het onderzoek zich 
beperken tot alleen de eerst getoonde pagina tot de eerste klik van een proefpersoon op een 
bedrijfsnaam. Afbeeldingen van de gebruikte pagina’s zijn te vinden in bijlage 1.  

Alle advertenties op de pagina´s zijn gecodeerd als zijnde superior value, extra value of basic 
value advertentie. Het codeboek dat hiervoor gebruikt is, is te vinden in bijlage 2. Eén advertentie (op 
de pagina met fotozaken) bleek qua type niet overéén te komen met zijn positie. Het betrof een extra 
value advertentie die tussen de superior value advertenties is geplaatst. Deze advertentie is gecodeerd 
als zijnde extra value. Bij een andere advertentie (op de pagina met fietswinkels) bleek op de plek 
waar vermoedelijk een plaatje had moeten staan een rood kruisje te zien te zijn. Deze advertentie is 
gecodeerd als superior value advertentie. De oorzaken voor deze fouten lijken bugs in het 
zoekmachine systeem van de Gouden Gids site. Tabel 2 bevat de kwantitatieve kenmerken van de 
gebruikte pagina’s. 
 

Tabel 2. 

Materiaal: Totaal en opgesplitst naar Pagina. 

Kenmerken  Totaal a Bloemisten Juweliers Apotheken Fiets-
winkels 

Dieren-
winkels Fotozaken 

Aantal advertenties p.p.       20,0 20 20 20 20 20 20 

Aantal s.v. advertenties p.p.         8,5  8 11   7 20   0   4 

Aantal e.v. advertenties p.p.         8,1 10  9 13  0  11   6 

Aantal b.v. advertenties p.p.         3,5  2  0   0  0   9  10 

Noot:. p.p. = per pagina; s.v. = superior value; e.v. = extra value; b.v. = basic value   
a gemiddelde waardes, afgerond op één cijfer achter de komma  
 
Tabel 3 geeft kwantitatieve kenmerken weer van de drie soorten gebruikte advertenties in het 
materiaal. De advertenties voldoen aan de kenmerken van de verschillende advertentiepakketten die 
beschreven werden in hoofdstuk 1. 
 

Tabel 3. 
Advertentiekenmerken per Advertentiepakket. 

Kenmerken Superior value  Extra value  Basic value 

Formaat 137608a 92384b 77978c 

Plaatje 1a 0b 0b 

Hoeveelheid tekst 236a 144b 115c 

Bedrijfsnaam in 
kleur 1a 1a 0b 

Positie 7a   12b 16c 

Noot. Weergegeven waardes zijn gemiddelde waardes. Formaat is gemeten in het aantal pixels dat een advertentie in beslag 
neemt op het beeldscherm. Hoeveelheid tekst is gemeten in het aantal tekens dat gebruikt is in de advertenties (spaties zijn 
niet meegeteld). De hoeveelheid tekst bevat alle mogelijke tekst: advertentietekst, bedrijfsnaam, adresgegevens en 
interactieve opties. Positie is de positie van de advertentie in de zoekresultatenlijst, positie 1 representeert hierbij de bovenste 
positie in de lijst, positie 2 de tweede positie, enz.. Gemiddelden in dezelfde rij die niet hetzelfde subscript hebben verschillen 
bij p<.05 op basis van een paarsgewijze analyse van verschillen met behulp van de Scheffé toets. 
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Steekproef 
50 proefpersonen worden gerekruteerd binnen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nijmeegse 
afdeling van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Alle proefpersonen zijn student. Het gebruik 
van studenten biedt als voordeel dat bij alle proefpersonen verondersteld kan worden dat zij ervaring 
hebben met Internet. Binnen het onderwijs aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen wordt namelijk gebruik gemaakt van Internet. Onervarenheid met Internet zou 
het kijkgedrag naar de advertenties op de webpagina’s van de Gouden Gids kunnen beïnvloeden. 

Om de representativiteit van de steekproef te vergroten wordt een gelijkmatige spreiding van 
geslacht en leeftijd binnen de steekproef nagestreefd. Er wordt bij de rekrutering een aantal van 50 
procent vrouwen en 50 procent mannen nagestreefd. Bij de helft van de proefpersonen wordt een 
leeftijd < 22 jaar nagestreefd en bij de andere helft een leeftijd ≥ 22 jaar. Als split voor de leeftijd is de 
gemiddelde leeftijd van studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen gebruikt. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. 

Hiernaast geldt het criterium dat personen niet woonachtig zijn in Amsterdam omdat de te 
onderzoeken pagina’s met advertenties betrekking hebben op die stad. Door het uitsluiten van mensen 
uit Amsterdam wordt de invloed van bekendheid van personen met bedrijven uit die stad op aandacht 
zoveel mogelijk beperkt.  

Het laatste criterium is dat proefpersonen niet brildragend zijn. Dit laatste criterium heeft te 
maken met het specifieke onderzoeksinstrument dat gebruikt zal worden, namelijk eye-tracking. Het 
dragen van een bril zou de de eye-tracking apparatuur kunnen storen. 

Het aantal van 50 proefpersonen die elk 120 advertenties gepresenteerd krijgen is ruim voldoende 
voor de beoogde uit te voeren analyses. Binnen het onderzoek zullen multi-level regressieanalyses 
uitgevoerd worden met twee niveaus (zie de paragraaf ‘analysemodellen’). Het eerste niveau zijn de 
advertenties. Het tweede niveau de proefpersonen. Vuistregels voor steekproefformaat bij multi-level 
analyses geven aan op elk niveau minimaal steekproeven van 20 tot 30 te gebruiken (Paterson & 
Goldstein, 1991; Snijders, 2003; Snijders en Bosker, 1999). Goldberg en Wichansky (2003) adviseren 
daarnaast bij eye-tracking experimenten wegens meet,- en calibratieproblemen 20 procent extra 
proefpersonen te rekruteren. Uitgaand van een minimale steekproef van 30 brengt dit het minimale te 
rekruteren aantal personen op 36 (30*1,20).  

Design 
Het onderzoek heeft een within subject design: alle 50 proefpersonen krijgen dezelfde zes pagina’s 
gepresenteerd. Eerder onderzoek met eye-tracking apparatuur heeft laten zien dat oogbewegingen per 
persoon sterk kunnen verschillen. Daarom wordt geadviseerd om alle stimuli aan alle proefpersonen 
voor te leggen (Goldberg & Wichansky, 2003). Bij elke pagina krijgen proefpersonen de opdracht een 
aanbieder uit te kiezen. De zes pagina’s worden in onderstaande volgorde aangeboden. Om volgorde 
effecten tegen te gaan wordt de volgorde geroteerd waardoor alle advertenties even vaak als eerste of 
laatste te zien zijn: 
 
Bloemist � Juwelier � Hoestdrank � Digitale camera � Blikje kattenvoer � Fiets 
 
De betrokkenheid van de proefpersonen met de verschillende producten zal na het presenteren van de 
pagina’s gemeten worden met een schriftelijke vragenlijst. Er is voor gekozen om de vragenlijst na het 
presenteren van de pagina’s af te nemen. Het afnemen van de lijst voor het presenteren van de 
pagina’s zou proefpersonen aanwijzingen kunnen geven over het doel van het onderzoek en hun 
kijkgedrag kunnen beïnvloeden. 

Instrument 
Aandacht uit zich in oogbewegingen (Duchowski, 2003). Met eye-tracking apparatuur zullen de 
oogbewegingen van personen geregistreerd worden. De specifieke eye-tracking methode die gebruikt 
zal worden is die van infra-rood corneale reflectie (Duchowski 2003). De cornea (= het hoornvlies) is 
de buitenste, doorzichtige laag van het oog. Bij infra-rood corneale reflectie wordt infra-rood licht op 
de cornea gericht. De cornea reflecteert dit licht. Door dit gereflecteerde licht op te vangen kan de 
hoek waarmee dit licht binnen komt vergeleken worden met de hoek waarmee het licht uitgezonden 
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werd. Het verschil in de hoek kan verbonden worden aan een specifieke locatie waar een persoon naar 
kijkt door voorafgaand aan een eye-track sessie de apparatuur te calibreren. Calibratie is het laten 
kijken van een proefpersoon naar vooraf vastgestelde punten op een object en het registreren van de 
daarbij behorende hoekverschillen tussen uitgaand en binnenkomend licht. (Duchowski, 2003;  Pieters 
& Wedel, 2004). De webpagina’s worden in kleur gepresenteerd op een 21 inch LCD monitor 
(resolutie: 1280 x 1024 pixels). Terwijl proefpersonen in hun eigen tempo de pagina’s met 
advertenties bekijken worden hun oogbewegingen geregistreerd met de naast het beeldscherm 
geplaatste eye-tracking apparatuur. Proefpersonen hoeven geen instrumenten op hun hoofd te dragen. 
De locatie van de blik van de proefpersonen op het scherm wordt 50 keer per seconde gemeten door de 
eye-tracking apparatuur. Elke meting wordt een sample genoemd. Samples duren 0,02 seconden.  

Operationalisering 
Oogbewegingsinformatie bestaat uit gegevens over saccades en fixaties. Saccades zijn de bewegingen 
van het oog van de ene locatie naar de andere. Tijdens deze bewegingen wordt het zicht onderdrukt. 
Fixaties zijn de momenten van (relatieve) stilstand tussen de saccades. Tijdens een fixatie is zicht 
mogelijk. Analyses van oogbewegingen vinden plaats op basis van gegevens over de tijd, locatie en 
patronen van de fixaties (Duchowsky, 2003; Pieters, Rosbergen  & Wedel, 1999). De gegevens van 
het eye-tracking apparaat zijn verwerkt met het softwarepakket Gazetracker. Met Gazetracker kunnen 
op webpagina’s zones aangegeven worden waarvoor het kijkgedrag van personen moet worden 
weergegeven in een datafile. De advertenties op de verschillende webpagina’s zijn met Gazetracker als 
zones aangegeven. Per advertentie registreerde Gazetracker het aantal samples op het 
advertentieoppervlak. Daarmee geeft Gazetracker de tijd weer die alle fixaties en saccades op het 
oppervlak in beslag hebben genomen. Daarnaast geeft Gazetracker weer hoeveel fixaties op het 
advertentieoppervlak hebben plaatsgevonden. Advertenties waarop niet gefixeerd is kregen hierbij de 
waarde ‘0’. Fixaties worden door Gazetracker herkend als een serie samples op een vaste plek. Een 
fixatie is in dit onderzoek gedefinieerd als een blik met een minimum duur van 100 milliseconden (50 
samples). 100 milliseconden is een gangbare standaard voor de minimum duur van een fixatie  
(Duchowski, 2003). Aandacht wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van de volgende twee 
indicatoren:  

Advertentie selectie. Het minimaal één keer fixeren op een advertentie door een proefpersoon. 
Advertentieselectie geeft aan of een persoon wel of niet gekeken heeft naar een advertentie en meet 
het vermogen van een advertentie om aandacht aan te trekken (Pieters & Wedel, 2004). Advertentie 
selectie is in eerder onderzoek gebruikt om aandacht te meten (Drèze & Hussherr, 2003; Jacob & 
Karn, 2003; Lohse, 1997; Pieters & Wedel, 2004; Poole & Ball, in press). Advertentie selectie is een 
dichotome variabele die de waarde 0 of 1 kan aannemen. Een waarde van 0 betekent dat er door een 
persoon niet naar de advertentie gekeken is. Een waarde van 1 geeft aan dat dat wel het geval is. 
Wanneer er minimaal één keer op een advertentie gefixeerd is wordt een waarde van 1 toegekend. De 
variabele is tot stand gekomen door de geregistreerde aantallen fixaties op de advertenties te 
hercoderen. Aantallen fixaties groter dan één werden hergecodeerd als ‘1’. 

Advertentie kijktijd. De totale kijktijd die een proefpersoon besteed aan een advertentie. Totale 
kijktijd is de tijd die alle fixaties en saccades van een proefpersoon op het advertentieoppervlak in 
beslag nemen. Kijktijd wordt als indicatie gebruikt voor de potentie van advertenties om aandacht vast 
te kunnen houden. Advertentie kijktijd is in eerder onderzoek gebruikt om aandacht te meten (Hughes 
et al., 2003; Goldberg et al., 2002; Jacob & Karn, 2003; Poole & Ball, in press; Rayner et al, 2001). 
Analyses met betrekking tot kijktijd zijn alleen van toepassing op advertenties waarop minimaal één 
keer gefixeerd is. Alleen tijdens fixaties is namelijk zicht mogelijk terwijl tijdens saccades zicht wordt 
onderdrukt (Duchowsky, 2003; Pieters, Rosbergen  & Wedel, 1999). Daardoor kan alleen wanneer er 
op een advertentie tenminste één keer is gefixeerd gesteld worden dat een advertentie ook 
daadwerkelijk is gezien. Kijktijden naar advertenties waarop niet gefixeerd is zijn daarom niet 
meegenomen in de analyse en hergecodeerd als missende waardes (het exacte aantal advertenties 
waarop analyses van kijktijd daardoor betrekking hebben wordt beschreven in het hoofdstuk 
‘resultaten’ in de paragraaf ‘kwantiteit van de respons’). Totale kijktijd bevat zowel fixatietijd als 
saccadetijd omdat de cognititeve verwerking van hetgeen dat gezien wordt tijdens fixaties doorgaat 
tijdens de saccades tussen fixaties (Boer & van der Weijgert, 1988; Irwin, 1998; Irwin, Carlson-
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Radvansky & Andrews, 1995). Ook tijdens saccades op het advertentieoppervlak kan daardoor 
gesproken worden van aandacht voor de advertentie. 

Kijktijden kunnen niet kleiner zijn dan 100 milliseconden (de minimale tijd die één fixatie in 
beslag neemt) en de waardes van kijktijden kennen een positief scheve distributie (Pieters & Wedel, 
2004). Binnen het onderzoek zullen multi-level regressieanalyses uitgevoerd worden (zie de paragraaf 
‘analysemodellen’ in dit hoofdstuk voor een uitgebreide toelichting). De regressie-analyses vereisen 
echter een normale verdeling van kijktijden. Als oplossing hiervoor wordt een natuurlijke log 
transformatie toegepast op de kijktijden (Bush, Hess & Wolford, 1993). 

De overige variabelen die gebruikt worden zijn: 
Betrokkenheid. Betrokkenheid van personen met de producten waarvoor geadverteerd wordt, 

wordt gemeten in een schriftelijke vragenlijst met een Nederlandse vertaling van een verkorte versie 
van een semantische differentiaal schaal van Zaichowsky (1985), de Personal Involvement Inventory 
(PII) (Mittal, 1995). Zaichkowsky’s schaal en de ingekorte versie zijn veel gebruikt (e.g. Celsi & 
Olson, 1988; LeClerc & Little, 1997; McMillan, Hwang, & Lee, 2003; Mobley, Bearden, & Teel, 
1988; Ofir, 2004). De korte versie is gebruikt om proefpersonen tijd te besparen. Proefpersonen dienen 
namelijk voor zes verschillende producten hun betrokkenheid aan te geven. Zij reageren voor elk 
product dat in het onderzoek aan bod komt op de stelling ‘Voor mij is een (vul product in)…:’ met 
behulp van vier paren (belangrijk-onbelangrijk, betekent veel voor me – betekent niets voor me, doet 
er wel toe – doet er niet toe, betekenisvol – niet betekenisvol) met zevenpuntsschalen. De orginele 
schaal is te vinden in bijlage 3. 

Voor elke respondent worden voor ieder product de scores voor de vier paren opgeteld en gedeeld 
door vier. Elke respondent heeft dus zes betrokkenheid scores (voor elk van de zes producten). Voor 
interpretatie van de schaalwaardes is het praktischer om de betrokkenheid scores om te keren zodat 
een hoge score correspondeert met een hoge betrokkenheid. Hiervoor worden de schaal scores 
afgetrokken van het getal acht: de maximale schaalscore plus één. De betrokkenheid scores kunnen 
uitéén lopen van 1 (minst betrokken) tot 7 (meest betrokken). Voor toetsing van de hypotheses met 
behulp van regressie-analyses is echter nodig dat de laagste betrokkenheid correspondeert met de 
waarde ‘0’. Daarom wordt van alle betrokkenheid scores ‘1’ afgetrokken. De betrokkenheid scores 
kunnen daarna uitéén lopen van 0 (minst betrokken) tot 6 (meest betrokken). De uiteindelijke 
variabele betrokkenheid die gebruikt zal worden in de analyse komt tot stand door per respondent per 
bekeken advertentie de betrokkenheid score te gebruiken van de respondent met het product waarvoor 
geadverteerd wordt. 

Er is een analyse uitgevoerd van de betrouwbaarheid van de betrokkenheid schalen. Deze analyse 
wijst uit dat voor alle producten de schalen een Cronbach’s alpha hebben van hoger dan 0,8 (bos 
bloemen: 0,911; ring: 0,927; hoestdrank: 0,832; fiets: 0,834; blikje kattenvoer: 0,968; digitale camera: 
0,922). Er hoeven dus geen schaalparen verwijderd te worden.  
 In hoofdstuk 3 worden de resultaten ook opgedeeld in resultaten gemeten bij lage betrokkenheid 
en hoge betrokkenheid om inzicht te krijgen in het effect van betrokkenheid op aandacht. Een 
dergelijke splitsing in lage en hoge betrokkenheid wordt vaker in onderzoek naar aandacht toegepast 
(e.g. Pieters & Wedel, 2004; Rayner et al., 2001). Als scheiding voor de indeling is de gemiddelde 
betrokkenheid score gebruikt. Deze splitsing is in eerder onderzoek toegepast (e.g. Celsi & Olson, 
1988; LeClerc & Little, 1997; McMillan, Hwang, & Lee, 2003; Zaichkowsky, 1985). 
 Extra value dummie. Dit is een dummie variabele die de waarde 1 krijgt als een advertentie een 
extra value advertentie is en de waarde 0 wanneer het een ander soort advertentie is. De gebruikte 
advertenties zijn hiervoor handmatig gecodeerd. 

Basic value dummie. Dit is een dummie variabele die de waarde 1 krijgt als een advertentie een 
basic value advertentie is en de waarde 0 wanneer het een ander soort advertentie is. De gebruikte 
advertenties zijn hiervoor handmatig gecodeerd. 

Interactie variabele extra value dummie en betrokkenheid.. Deze variabele komt tot stand door de 
variabele betrokkenheid te vermenigvuldigen met de extra value dummie. Daardoor heeft de variabele 
de waarde van de betrokkenheid score wanneer er sprake is van een extra value advertentie en de 
waarde 0 wanneer er sprake is van een ander soort advertentie. Met deze variabele wordt onderzocht 
of de invloed van betrokkenheid op aandacht voor extra value advertenties verschilt van de andere 
advertenties.  
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Interactie variabele basic value dummie en betrokkenheid. Deze variabele komt tot stand door de 
variabele betrokkenheid te vermenigvuldigen met de basic value dummie. Daardoor heeft de variabele 
de waarde van de betrokkenheid score wanneer er sprake is van een basic value advertentie en de 
waarde 0 wanneer er sprake is van een ander soort advertentie. Met deze variabele wordt onderzocht 
of de invloed van betrokkenheid op aandacht voor basic value advertenties verschilt van de andere 
advertenties.  

Er wordt in het onderzoek geen gebruikt gemaakt van een variabele die de soort pagina waar de 
advertenties op staan weergeeft. De verschillen tussen pagina’s lijken namelijk beperkt: er zijn 
verschillen in het soort product waarop de pagina’s betrekking hebben en in de verdeling van de 20 
advertenties op elke pagina tussen superior value, extra value en basic value advertenties. Invloed van 
het soort product waarvoor geadverteerd wordt komt daarbij reeds terug in het gebruik van de 
betrokkenheid scores van de respondenten met de verschillende producten. De verdeling van de 20 
advertenties op de pagina tussen advertenties uit de verschillende advertentietypes zou invloed kunnen 
hebben. De uniekheid van een stimulus in een omgeving en de aandacht die de stimulus daardoor 
trekt, neemt namelijk af zodra er meer concurrerende, opvallende stimuli aanwezig zijn (Janiszewski, 
1998). De aandacht voor een bepaald advertentietype zou op die manier kunnen afnemen wanneer er 
meer advertenties van hetzelfde type rondom de advertentie staan. Het totale aantal advertenties op 
een pagina is echter gelimiteerd tot 20. Meer advertenties van een bepaald type leiden daardoor altijd 
tot minder advertenties van een ander type. Hierdoor neemt het deel van het totale paginaoppervlak dat 
de advertenties innemen toe, waardoor de aandacht voor het advertentiepakket als totaal weer 
toeneemt. Een groter formaat leidt immers tot meer aandacht (Drèze & Hussherr, 2003; Lohse, 1997; 
Pieters & Wedel, 2004). Deze twee effecten zullen elkaar (deels) compenseren. Literatuur en eerder 
onderzoek verschaffen geen duidelijkheid over de sterktes van deze effecten. 

Binnen het onderzoek is gecontroleerd voor Internet ervaring, geslacht en leeftijd. Controle voor 
Internet ervaring gebeurt op basis van drie variabelen: Internet gebruik per week, Internet gebruik per 
dag en Internet gebruik in jaren. Deze zijn in eerder onderzoek als indicatie voor Internet ervaring  
gebruikt (Aaltonen et al, 1998; Josephson & Holmes, 2002; Pan et al, 2004).  

Internetgebruik per week. Het aantal dagen per week dat een persoon gebruik maakt van Internet. 
In een schriftelijke vragenlijst wordt hiervoor respondenten het volgende gevraagd: ‘Hoeveel dagen 
per week maakt u gemiddeld genomen gebruik van Internet?’. Antwoordmogelijkheden waren: 
‘minder dan 1 dag per week’, ‘1 dag’, ‘2 dagen’, ‘3 dagen’, ‘4 dagen’, ‘5 dagen’, ‘6 dagen’ en ‘7 
dagen’. 

Internetgebruik per dag. Het aantal minuten dat een persoon gebruik maakt van Internet op een 
dag dat Internet gebruikt wordt. In een schriftelijke vragenlijst wordt respondenten het volgende 
gevraagd: ‘Op een dag dat u gebruik maakt van Internet, hoeveel minuten besteedt u daar dan 
gemiddeld aan?’. Antwoordmogelijkheden waren: ‘0-60’, ‘61-120’, ‘121-180’, ’181-240’, ‘241-300’, 
‘301-360’, ‘361-420’, ‘421-480’ en ‘Meer dan 480 minuten’. 

Internetgebruik in jaren. Het aantal jaren dat een persoon gebruik maakt van Internet. In een 
schriftelijke vragenlijst wordt respondenten het volgende gevraagd: ‘Kunt u aangeven hoeveel jaar u 
gebruik maakt van Internet?’. Antwoordmogelijkheden waren: ‘Minder dan 1 jaar’, ‘1 jaar’, ‘2 jaar’, 
‘3 jaar’, ‘4 jaar’, ‘5 jaar’, ‘6 jaar’, ‘7 jaar’, ‘8 jaar’, ‘9 jaar’, ‘10 jaar’ en ‘Meer dan 10 jaar’. 

Geboortejaar. In een schriftelijke vragenlijst wordt respondenten gevraagd hun geboortejaar in te 
vullen.  

Geslacht. Na afloop van de deelname van een respondent aan het onderzoek wordt het geslacht 
van de respondent door de onderzoeker genoteerd.  

Procedure  
Proefpersonen worden op de volgende manier gerekruteerd: 
 
• Het ophangen van flyers op het universiteits en HBO terrein in Nijmegen. 
• Het plaatsen van een advertentie op de website hyves.nl sectie Nijmegen. 
• Het versturen van een uitnodiging per e-mail naar studenten binnen het online panel van het 

marktonderzoekbureau de Vos en Jansen Marktonderzoek. 
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Alle proefpersonen krijgen voor deelname een cadeaubon ter waarde van 7,50 Euro. De gebruikte 
tekst voor de uitnodiging was steeds dezelfde. De tekst is te vinden in bijlage 4. De procedure voor het 
registreren van de oogbewegingen is te vinden in bijlage 5. Na de eye-trackingsessie voor dit 
onderzoek gingen de eye-trackingmetingen door voor een ander onderzoek. Proefpersonen bekeken 
hierbij vijf pagina’s van online zoekmachines (zoals Google) met zoekresultaten voor vijf 
verschillende zoektermen. Elke zoekterm betrof een specifiek product. Alle vijf producten waren 
anders dan de producten waar de Gouden Gids pagina’s in dit onderzoek betrekking op hebben. Het 
onderzoek wordt afgesloten met het invullen van een vragenlijst. De vragen die in het kader van dit 
onderzoek werden gesteld zijn te vinden in bijlage 6. De volledige vragenlijst die proefpersonen 
invulden was langer, de lijst bevatte namelijk ook vragen met betrekking tot het andere eye-tracking 
onderzoek. Proefpersonen beantwoordden echter altijd eerst alle vragen voor het Gouden Gids 
onderzoek. 

Analysemethode 
De data worden geanalyseerd met twee multi-level regressie-analyses. Gekozen is voor regressie-
analyses omdat binnen regressie-analyses de invloed van een onafhankelijke variabele onder controle 
voor andere onafhankelijke variabelen onderzocht kan worden. Er is niet gekozen voor reguliere 
regressie-analyses maar voor multilevel regressie-analyses omdat reguliere regressie-analyses uitgaan 
van een volledig willekeurige steekproef, waarbij elke 'case' in de steekproef volledig onafhankelijk 
van alle andere cases is geselecteerd (McClave, Benson & Sincich, 1998). De steekproef in het 
onderzoek voldoet niet aan die eis, er is namelijk sprake van afhankelijkheid en multi-level analyses 
compenseren die afhankelijkheid (Paterson & Goldstein, 1991; Snijders, 2003; Snijders & Bosker, 
1999). Binnen het onderzoek vormt het gepresenteerde advertentietotaal de steekproef. De 
kijkgegevens (bijvoorbeeld kijktijd) voor individuele advertenties vormen de 'cases', de analyse-
eenheden. Deze steekproef is niet volledig willekeurig omdat het advertentietotaal opgebouwd is uit  
'groepen' van 720 advertenties per proefpersoon (elke persoon krijgt 720 advertenties gepresenteerd). 
Daardoor is er sprake van afhankelijkheid tussen cases. Eerder eye-tracking onderzoek heeft 
uitgewezen dat die afhankelijkheid zelfs sterk kan zijn. Kijkgedrag tussen personen verschilt namelijk 
behoorlijk per persoon, zo kijkt de ene persoon heel lang naar vrijwel alle advertenties, en de andere 
persoon heel kort naar vrijwel alle advertenties (Lohse, 1997). Wanneer reguliere regressie-  
analyses uitgevoerd zouden worden met deze 'afhankelijke' data dan zouden mogelijk verbanden als 
significant naar voren komen, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn (standaard deviaties worden 
namelijk onderschat). Multi-level analyses compenseren voor de afhankelijkheid door binnen de 
analyse verschillende niveaus te hanteren (in het onderzoek een advertentie,- en persoonsniveau). 
Variantie tussen advertenties wordt daarbij gescheiden bestudeerd van variantie tussen personen. 

Analysemodellen 
Binnen de multi-level modellen in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee niveaus: advertentie 
niveau (level 1) en persoon niveau (level 2). De vergelijking voor het level 1 model (voor advertentie i 
voor persoon j) ziet er als volgt uit (Roeleveld & Dronkers, 1994): 
 
Level 1 model: Yij = b0j + b1X1ij + b2X2ij + …+ bkXk ij + eij (eij met variantie s²). 
 
De variatie tussen personen wordt verklaard met een uitbreiding van het level 1 model met de 
volgende vergelijking (het level 2 model voor persoon j) waardoor het intercept van persoon tot 
persoon kan variëren: 
 
Level 2 model: b0j = B0 + uj (uj met variantie t²) 
 
Twee keuzes die gemaakt zijn bij het samenstellen van de modellen zullen nu worden toegelicht. 

De coëfficiënten van het level 1 model worden bij de verschillende personen constant 
verondersteld. Multi-level analyse waarbij de coëfficiënten per persoon variëren is mogelijk. Er is 
voor gekozen geen variërende coëfficiënten te gebruiken omdat de theoretische argumentatie voor 
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variatie in de coëfficiënten niet duidelijk is. Daarnaast zou door variërende coëfficiënten de 
generaliseerbaarheid van de resultaten lager kunnen worden.  

Er is voor gekozen om geen persoonskenmerken toe te voegen aan het level 2 model. Onderwerp 
van dit onderzoek zijn de variabelen en hun coëfficiënten in het level 1 model en niet die in het level 2 
model. Controle voor variatie tussen personen door middel van het gebruik van een variabel intercept 
is daarom voldoende. Daarnaast zijn er geen afdoende theoretische redenen voor het toevoegen van 
persoonskenmerken te geven. Niet zeker is of er naast de achtergrondkenmerken van geslacht, 
geboortejaar en Internetervaring die binnen dit onderzoek bekend zijn nog andere kenmerken zijn die 
kijkgedrag beïnvloeden. De vraag is daardoor of het toevoegen van de achtergrond kenmerken wel een 
complete verklaring geeft van variaties in kijkgedrag tussen personen.  

Binnen de analyses wordt een modelontwikkeling gehanteerd waarbij gestart wordt met een 
model zonder verklarende variabelen, Model 0, en wordt toegewerkt naar een model met vijf 
verklarende variabelen (Roeleveld & Dronkers, 1994). De verschillende stappen in de modelbouw 
verschaffen inzicht in de bijdrages van de verschillende variabelen aan het model. De verschillende 
modellen worden beschreven in het onderstaande kader. 
 
Model 0 ziet er als volgt uit: 
 
Y ij = b0j + eij  
  
En: 
 
b0j = B0 + uj 

 
In model 1 worden de extra value dummie en basic value dummie toegevoegd: 
 
Y ij = b0j + b1 extra value dummieij + b2 basic value dummieij + eij 

 
En: 
 
b0j = B0 + uj 

 
In model 2 worden de extra value dummie, basic value dummie en de variabele betrokkenheid samen gebruikt: 
 
Y ij = b0j + b1 extra value dummieij + b2 basic value dummieij + b3 betrokkenheidij + eij 

 
En: 
 
b0j = B0 + uj 

 
In model 3 worden vervolgens de interactie variabele van de extra value dummie en betrokkenheid en de basic value dummie 
en betrokkenheid toegevoegd: 
 
Y ij = b0j + b1 extra value dummieij + b2 basic value dummieij + b3 betrokkenheidij +  b4 extra value dummie* betrokkenheidij + 

b5 basic value dummie * betrokkenheidij + eij 

 
En: 
 
b0j = B0 + uj 

 
Model 3 wordt gebruikt om de verschillende hypotheses te toetsen (voor toetsing van een deel van de hypotheses zal hiervoor 
de referentiecategorie in het regressiemodel van superior value worden omgezet naar extra value of basic value)  

 
Binnen het onderzoek worden twee analyses uitgevoerd. De onafhankelijke variabelen zijn in 

beide analyses dezelfde. De afhankelijke variabelen verschillen in de twee analyses. Eén analyse heeft 
betrekking op de afhankelijke variabele advertentie kijktijd. Deze analyse wordt uitgevoerd met het 
programma SPSS. In de andere analyse is de afhankelijke variabele advertentie selectie. De 
afhankelijke variabele in de tweede regressie analyse is een dichotome variabele die slechts de waarde 
0 of 1 kan aannemen, afhankelijk van het feit of de desbetreffende advertentie niet of wel werd 
bekeken door de respondent. De tweede regressie-analyse is daarom een logistische regressie-analyse. 
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Deze analyse wordt uitgevoerd met het programma aML*. Logistische multi-level regressie-analyses 
zijn namelijk niet mogelijk binnen SPSS. De syntaxen die gebruikt worden zijn te vinden in bijlage 7. 
Voor toetsing van de hypotheses zijn alle hypotheses vertaald naar vereiste waardes van de 
coëfficiënten in de multi-level regressie analyses. De exacte procedure hiervoor is te vinden in bijlage 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Mijn dank gaat uit naar dhr. B. Pelzer voor het uitdraaien van de aML resultaten. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 

Inleiding 
Dit hoofdstuk zal van start gaan met een bespreking van de kwantiteit en de kwaliteit van de respons. 
Daarna worden de gevonden waardes voor advertentie selectie en kijktijd, de afhankelijke variabelen 
in de modellen die uiteindelijk gebruikt zullen worden, bestudeerd. De waardes van advertentie 
selectie en kijktijd zullen worden afgezet tegen de verschillende onafhankelijke variabelen die 
gebruikt zullen worden: advertentietypes, betrokkenheid en de interactie variabelen van 
advertentietypes en betrokkenheid. Vervolgens worden de verschillende modellen getest. Op basis van 
de resultaten daarvan zullen de opgestelde hypotheses getoetst worden. 

Kwantiteit van de Respons 
De rekrutering van proefpersonen ging één week voor aanvang van de metingen van start. De 
metingen zijn verspreid over drie weken afgenomen. De rekrutering van proefpersonen hield aan tot 
één dag voor het einde van de drie weken met metingen. Totaal leverde de rekrutering 49 mensen op. 
Met alle 49 personen werd een dag en tijdstip afgesproken om deel te nemen aan het onderzoek. Eén 
persoon verscheen niet op de gemaakte afspraak. De overige 48 personen wel en zij namen deel aan 
het onderzoek.  

Na kwaliteitscontrole (die besproken wordt in de volgende paragraaf) bleven gegevens voor 37 
respondenten over. Elke respondent kreeg dezelfde zes pagina’s gepresenteerd, waardoor dit aantal 
respondenten potentieel gegevens voor 222 gepresenteerde pagina’s en 4440 advertenties (20 
advertenties per pagina) opgeleverd zou hebben. Na kwaliteitscontrole zijn echter ook de gegevens 
voor enkele individuele gepresenteerde pagina’s verwijderd. Hierna bleven gegevens voor 207 
gepresenteerde pagina’s en 4140 gepresenteerde advertenties over. Op 1645 advertenties is tenminste 
één keer gefixeerd. Deze advertenties worden gebruikt voor de kijktijd analyses. Tabel 4 geeft een 
overzicht van het materiaal dat uiteindelijk gebruikt is voor de analyses.  
 

Tabel 4. 

Gebruikte Materiaal: Totaal en opgesplitst naar Pagina. 

Kenmerken Totaal Bloemisten Juweliers Apotheken Fiets-
winkels 

Dieren-
winkels Fotozaken 

Aantal pagina's 207 34 36 32    35         35 35 
Totaal aantal 
advertenties 

4140 680 720 640   700      700 700 

Aantal s.v. advertenties 1732 272 396 224   700          0 140 

Aantal e.v. advertenties 1675 340 324 416       0      385 210 

Aantal b.v. advertenties 733 68 0 0       0       315 350 

Noot:. s.v. = superior value; e.v. = extra value; b.v. = basic value   
 

Kwaliteit van de Respons 
Bij drie personen mislukte de calibratie van de eye-tracking apparatuur. De eye-tracking camera bleef 
bij deze personen niet automatisch gericht op het oog. Metingen waren bij deze personen niet 
mogelijk. 

Bij zes personen had de camera tijdens de metingen personen moeite met het volgen van het oog. 
De camera bleef bij deze personen niet constant gericht op het oog en maakte ‘springende’ 
bewegingen. De meetproblemen waren terug te zien in de meetresultaten. De meetresultaten gaven 
namelijk aan dat de personen waarbij de problemen optraden elk in totaal nul advertenties hadden 
bekeken (een advertentie selectie van nul). De eye-track camera is bij deze personen duidelijk niet in 
staat geweest het oog te volgen. De gegevens voor deze personen zijn daarom verwijderd uit de 
dataset. De oorzaak voor de meetproblemen is onduidelijk. Enkele van de respondenten bij wie de 
problemen optraden, droegen oogmascara. De oogmascara leek het richten van de camera te storen. 
De camera richt zich bij het volgen van het oog op de pupil van respondenten. De camera leek de 
zwarte oogmascara hierbij te verwarren met de zwarte pupil. 



Aandacht, Advertentiekenmerken en Betrokkenheid 

    

   

 27 

Bij één persoon trad het probleem op dat de webpagina’s van de Gouden Gids niet laadden door 
een probleem met de verbinding met de server waar de pagina’s opstonden. De metingen konden 
daardoor niet worden afgenomen. Dit probleem trad ook op bij vijf gepresenteerde individuele 
pagina’s (verspreid over verschillende respondenten). De metingen voor deze pagina’s ontbreken 
daardoor. 

Zes personen hadden bij het zien van de eerste Gouden Gidspagina nog twijfels over de exacte 
opdracht die ze dienden uit te voeren op de pagina’s. Hierop stelden ze een vraag aan de onderzoeker 
die in dezelfde ruimte aanwezig was (bijvoorbeeld: ‘Moet ik er nu één uitkiezen?’). De onderzoeker 
beantwoorde vervolgens de vraag (in het geval van het voorbeeld met ‘Ja’) en maakte hier een notitie 
van. De meetresultaten voor de pagina’s die gepresenteerd werden op de momenten dat dit gebeurde 
zijn verwijderd. 

De overgebleven data zijn gecontroleerd op meer meetfouten. Hiervoor is gekeken of er pagina’s 
met een totale advertentie selectie van 0 waren. Bij één persoon bleek de kijktijd op alle pagina’s nul 
te zijn. Bij vier andere pagina’s verspreid over verschillende respondenten bleek dit ook het geval te 
zijn. Advertentie selecties van nul zijn onrealistische meetresultaten. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn 
meetfouten of fouten van de respondenten die bijvoorbeeld per ongeluk de muistoets indrukten zonder 
de pagina bekeken te hebben, waarop de pagina automatisch afsloot en de volgende opdracht 
verscheen. De gegevens voor de ene persoon en de vier individuele pagina’s zijn daarom verwijderd.  

Respondenten 
Van de respondenten is 48,6 procent man en 51,4 procent vrouw. De opzet om tot een gelijke 
verdeling van de steekproef te komen tussen mannen en vrouwen wordt daarmee als geslaagd 
beschouwd. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 23 jaar (range: 18 – 27 jaar, standaard 
deviatie: 2,08). De proefpersonen zijn iets ouder dan vooraf beoogd, de mediaan van de leeftijd ligt op 
23 jaar in plaats van de geplande 22 jaar. De respondenten hebben een behoorlijke Internet ervaring. 
Gemiddeld maken de respondenten 6,4 dagen per week gebruik van Internet (range: 3 – 7, standaard 
deviatie: 1,00). Op een dag dat Internet gebruikt wordt ligt dit gebruik bij 62,2 procent van de 
respondenten tussen de nul en twee uur. Alle respondenten maakten op zijn minst al vier jaar gebruik 
van Internet. De respondenten zijn studenten afkomstig van de Radboud universiteit Nijmegen of de 
Nijmeegse afdeling van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De studies die de respondenten 
volgen zijn zeer divers: amerikanistiek, bedrijfscommunicatie, biomedische wetenschappen, 
bedrijfswetenschappen, commerciële economie, communicatiewetenschap, cultureel maatschappelijke 
vorming, economie, filosofie, fysiotherapie, HBO-V, lerarenopleiding, Nederlands recht, Nederlandse 
taal en cultuur, psychologie (HBO en universitair niveau), recht en management, technische 
informatica en voeding en diëtetiek. 28 respondenten wonen in Nijmegen, 4 respondenten in Wijchen. 
De overige respondenten wonen in Apeldoorn, Molenhoek, Panningen, Roermond en Zutphen. 

Onafhankelijke Variabelen t.o.v. Afhankelijke Variabelen 
Tabel 5 op de volgende pagina geeft de waardes van advertentie selectie en advertentie kijktijd weer 
voor de totale dataset en per advertentietype. Gemiddeld wordt minder dan de helft van de advertenties 
(39,7%) bekeken en wanneer er naar gekeken wordt duurt dit bijna twee seconden (1,956 seconden). 
Superior value advertenties hebben een hogere advertentie selectie dan extra value advertenties en 
basic value advertenties. Extra value advertenties hebben een hogere advertentie selectie dan basic 
value advertenties. Dit is in overeenkomst met de hypothese 1, 3 en 5 over de invloed van 
advertentiekenmerken op de kans dat advertenties bekeken worden. Superior value advertenties 
worden ook langer bekeken dan extra value advertenties en basic value advertenties. Dit is in 
overeenstemming met hypothese 2 en 4 over de invloed van advertentiekenmerken op kijktijd. In 
tegenstelling tot de verwachting konden op het vlak van kijktijd geen verschillen tussen extra value en 
basic value advertenties worden aangetoond. 

Tabel 6 op de volgende pagina bevat de resultaten van de betrokkenheid metingen. Betrokkenheid 
wordt weergegeven voor de totale dataset en opgesplitst naar product. Te zien is dat er een behoorlijke 
spreiding is in betrokkenheid scores zowel tussen producten als binnen producten. De opzet om met de 
selectie producten een gespreide betrokkenheid te creëren (zoals besproken is in de paragraaf 
‘Materiaal’ in hoofdstuk 2) is geslaagd. De hoge betrokkenheid score voor het product fiets is moge- 
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lijk te verklaren door het gebruik van studenten als proefpersonen, voor wie de fiets een belangrijk 
vervoersmiddel is. 

In tabel 7 worden advertentie selectie en kijktijd afgezet tegen betrokkenheid. Hiervoor zijn de 
resultaten opgedeeld in resultaten gemeten bij lage betrokkenheid en bij hoge betrokkenheid. De 
exacte indeling die gehanteerd werd is als volgt: lage betrokkenheid < 3,05 ≤ hoge betrokkenheid. 
Resultaten worden weergegeven voor de totale dataset en opgesplitst naar advertentietype. In de tabel 
is te zien dat binnen de totale dataset er bij hoge betrokkenheid sprake is van hogere 
advertentieselectie en kijktijd per advertentie dan bij lage betrokkenheid. Worden de resultaten echter 
per advertentietype bestudeerd dan lijkt het effect van betrokkenheid complexer. Nu treedt alleen bij 
basic value advertenties bij hoge betrokkenheid een hogere advertentieselectie op. Deze resultaten zijn 
niet in overeenstemming met hypotheses 7, 9, 11 en 13 over het effect van betrokkenheid op de kansen 
dat de advertenties van de verschillende types bekeken worden. Op het vlak van kijktijd voldoet het 
effect van betrokkenheid aan de verwachtingen. Wanneer advertentie kijktijd per advertentietype 
vergeleken wordt is bij superior value advertenties bij hoge betrokkenheid de kijktijd hoger. Bij extra 
value advertenties en bij basic value advertenties is bij hoge betrokkenheid de kijktijd korter. Het 
verschil in kijktijd tussen hoge en lage betrokkenheid is bij basic value advertenties daarnaast groter 
dan bij extra value advertenties. Dit is in overeenstemming met de hypotheses 8, 10, 12 en 14 over de 
invloed van betrokkenheid op kijktijd naar advertenties van verschillende types. 
 

Tabel 7. 

Advertentie Selectie en Kijktijd afgezet tegen Betrokkenheid voor Totale Dataset en per Advertentietype. 

 Totaal  Superior value  Extra value  Basic value 

 LB HB  LB HB  LB HB  LB HB 

Advertentie selectie            

    Gemiddelde 0,347 0,436*  0,570 0,545  0,311 0,337  0,139 0,265* 

    Standaard deviatie 0,476 0,496  0,496 0,498  0,463 0,473  0,346 0,442 

Advertentie kijktijd            

    Gemiddelde 1,712 2,105*  2,099 2,654*  1,394 1,138*  1,352 0,795* 

    Standaard deviatie 1,672  1,933  2,025 2,096  1,212 0,927  1,210 0,675 

Noot. LB = lage betrokkenheid; HB = hoge betrokkenheid. Advertentie selectie is het deel van de advertenties waar minstens 
één keer op gefixeerd werd. Advertentie kijktijd is de totale kijktijd naar een advertentie wanneer er sprake is van minstens één 
fixatie. Bij het vergelijken van kijktijden is de aanname gedaan dat kijktijden een normale verdeling hebben. 
* Verschil tussen hoge betrokkenheid en lage betrokkenheid is significant op 5% - niveau, tweezijdig getoetst.  

Tabel 5. 
Advertentie Selectie en Kijktijd voor Totale Dataset en Opgesplitst naar Advertentietype. 

 Totaal Superior value 
advertenties 

Extra value 
advertenties 

Basic value 
advertenties 

Advertentie selectie     

    Gemiddelde ,397 ,553a ,323b  ,201c 

    Standaard deviatie ,489 ,497 ,468 ,401 

Advertentie kijktijd      

    Gemiddelde 1,956   2,489a 1,275b ,992b 

    Standaard deviatie 1,848 2,090 1,099 ,936 

Noot. Advertentie selectie is het deel van de advertenties waar minstens één keer op werd gefixeerd. Advertentie kijktijd is 
de totale kijktijd in seconden naar een advertentie wanneer er sprake is van minstens één fixatie. Gemiddelden van 
advertentiepakketten in dezelfde rij die niet hetzelfde subscript hebben verschillen bij p<.05 op basis van een paarsgewijze 
analyse van verschillen met behulp van de Scheffé toets. Bij interpretatie van gemiddelde kijktijden dient in acht te worden 
genomen dat kijktijden geen normale verdeling hebben. 

Tabel 6. 

Betrokkenheid per Product en voor Totale Dataset. 

Betrokkenheid Blikje 
kattenvoer 

Fles 
hoestdrank 

Bos 
bloemen Ring Digitale 

fotocamera Fiets Totaal 

Gemiddelde 0,75 2,41 3,24 3,52 3,88 4,44 4,05 

Range 0 – 5 0 – 4,75 0 – 5 0 – 6 0 – 6 2,25 – 6 0 – 6 

Standaard deviatie 1,41 1,27 1,29 1,51 1,27 1,01 1,77 
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Vorming Multi-level Modellen 
 Zoals besproken in de paragraaf ‘Analysemodellen’ in hoofdstuk 2 worden de multi-level modellen 
ontwikkeld in drie stappen waarbij gestart wordt met een model zonder verklarende variabelen en 
wordt toegewerkt naar een model met alle verklarende variabelen (Roeleveld & Dronkers, 1994). De 
verschillende stappen in de modelbouw verschaffen inzicht in de bijdrages van de verschillende 
variabelen aan het model. Tabel 8 geeft de fit weer van de verschillende modellen. Voor elk model 
wordt de deviance aangegeven (Roeleveld & Dronkers, 1994; Snijders & Bosker, 1999). Wanneer 
twee modellen vergeleken worden dan volgt het verschil tussen de deviances een Chi-kwadraat 
verdeling, waardoor kan worden nagegaan of het toevoegen van nieuwe afhankelijke variabelen leidt 
tot een significante verbetering van de fit van het model. Wanneer de daling in deviance groot genoeg 
is in vergelijking met het aantal vrijheidsgraden (het aantal toegevoegde afhankelijke variabelen) om 
significant te zijn op 5%-niveau dan is er sprake van een verbetering (Roeleveld & Dronkers, 1994; 
Snijders & Bosker, 1999). Model 0 bevat slechts een constante en dient als referentiemodel voor 
model 1. Model 1 bevat de dummie variabelen voor advertentietype. Model 2 bevat naast de dummie 
variabelen ook de predictor betrokkenheid. In model 3 worden ook de interactie variabelen 
toegevoegd. Te zien is dat elke toevoeging voor zowel het advertentie selectie model als het 
advertentie kijktijd model een verbetering oplevert. Het gebruik van model 3 met de dummie 
variabelen, de predictor betrokkenheid en de interactievariabelen is daarmee gerechtvaardigd. Op basis 
van de verbetering van het model door de toevoeging van de interactie variabelen is te verwachten dat 
de invloed van betrokkenheid verschilt per advertentietype, zoals voorspeld wordt in hypothese 7 tot 
en met 14. 

 

 

Resultaten Multi-level Analyses 
Tabel 9 op de volgende pagina bevat de resultaten van de multi-level analyses. In het advertentie 
selectie model zijn de effecten voor de dummie variabelen significant op 5%-niveau. Voor beide 
dummie variabelen zijn de effecten negatief. De invloed van de betrokkenheid variabele is negatief en 
significant op 5%-niveau. De interactie variabele van betrokkenheid en de extra value dummie heeft 
een negatief effect maar is op 5%-niveau niet significant. De invloed van de interactie variabele van 
betrokkenheid en de basic value dummie is positief en significant op 5%-niveau. 
 In het advertentie kijktijd model zijn de effecten voor beide dummie variabelen negatief en 
significant op 5%-niveau. Het effect van de predictor betrokkenheid is positief en significant op 5%-
niveau. In het kijktijd model hebben beide interactievariabelen een op 5%-niveau significant negatief 
effect  

 

Tabel 8. 
Fit Modellen. 

 Fit 

Model Predictoren Advertentie Selectie Advertentie Kijktijd 

0 Constante                  4957,9                    4214,9 

1 + Advertentie dummies 4559,7* 3874,7* 

2 + Betrokkenheid 4556,0† 3863,5* 

3 + Interactie variabelen advertentie dummies en 
betrokkenheid 

4526,9* 3844,4* 

Noot. Advertentie selectie is de kans dat er minstens één keer op een advertentie gefixeerd werd.  Advertentie kijktijd is de 
natuurlijke logaritme van totale kijktijd naar een advertentie wanneer er sprake is van een fixatie 
* Daling is significant op 5%-niveau, tweezijdig getoetst † Daling is significant op 5%-niveau, eenzijdig getoetst 
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Toetsing Hypotheses 
 
Ter verduidelijking zijn de resultaten van de multi-level analyses grafisch weergegeven in figuur 5 en 
figuur 6 op de volgende pagina. 
 
 

 

Tabel 9. 
Resultaten Multi-level Analyses. 

        Advertentie Selectie            Advertentie Kijktijd 

Fixed effecten   Coeff. S.D.   Coeff. S.D. 

Grand mean ,689*        ,126  ,473*          ,095 

Extra value dummie -1,191*        ,167    -,288*          ,119 

Basic value dummie -2,910*        ,143  -,461*          ,190 

Betrokkenheid -,097*        ,028           ,022                ,020 

Betrokkenheid * extra value dummie         -,029          ,037  -,106*          ,026 

Betrokkenheid * basic value dummie ,308*        ,043    -,125*          ,041 

Noot. Advertentie selectie is de kans dat er minstens één keer op een advertentie gefixeerd werd. Advertentie kijktijd is de 
natuurlijke logaritme van totale kijktijd naar een advertentie wanneer er sprake is van een fixatie. Coeff. = coefficient; S.D. = 
standaard deviatie; Extra value dummie = dummie voor extra value advertenties; Basic value dummie = dummie voor basic 
value advertenties 
* Significant op 5%-niveau, tweezijdig getoetst † Significant op 5%-niveau, eenzijdig getoetst 
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Figuur 5. De effecten van de predictoren uit model 4 op advertentie selectie. Advertentie selectie is de kans dat 
er minstens één keer op een advertentie gefixeerd wordt. De stippellijn representeert het gegeven dat de 
effecten optreden binnen het tweede niveau in een multi-level regressie model met twee niveaus (Snijders & 
Bosker, 1999). 
* Significant op 5%-niveau, tweezijdig getoetst 
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Hypothese 1: Advertenties uit het extra value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het superior value pakket. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie selectie model. Het effect van de extra value 
dummie is zoals verwacht negatief en significant op 5%-niveau. Voor de laagst mogelijke 
betrokkenheid is daarmee aangetoond dat extra value advertenties een kleinere kans hebben om 
bekeken worden dan superior value advertenties. Het effect van de interactie variabele van de extra 
value dummie en betrokkenheid is negatief, maar niet significant op 5%-niveau. Hier uit blijkt dat 
naarmate betrokkenheid toeneemt het verschil in de kans dat superior value en extra value advertenties 
bekeken worden gelijk blijft. Daarmee is ook voor de overige betrokkenheid waardes aangetoond dat 
extra value advertenties een kleinere kans hebben om bekeken te worden dan superior value 
advertenties. Hypothese 1 wordt daarom geaccepteerd. Advertenties uit het extra value pakket hebben 
een kleinere kans om bekeken te worden dan advertenties uit het superior value pakket. 
 
Hypothese 2: Advertenties uit het extra value pakket worden korter bekeken dan advertenties uit het 
superior value pakket. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Het effect van de extra value 
dummie is zoals verwacht negatief en significant op 5%-niveau. Voor de laagst mogelijke 
betrokkenheid is daarmee aangetoond dat extra value advertenties korter bekeken worden dan superior 
value advertenties. Daarnaast is het effect van de interactie variabele van de extra value dummie en 
betrokkenheid negatief en significant op 5%-niveau. Hier uit blijkt dat naarmate betrokkenheid 
toeneemt het verschil in kijktijd naar superior value en extra value advertenties groter wordt. Daarmee 
is ook voor de overige betrokkenheid waardes aangetoond dat extra value advertenties korter bekeken 
worden dan superior value advertenties. Hypothese 2 wordt daarom geaccepteerd. Advertenties uit het 
extra value pakket worden korter bekeken dan advertenties uit het superior value pakket. 
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Figuur 6. De effecten van de predictoren uit model 4 op advertentie kijktijd. Advertentie kijktijd is de natuurlijke 
logaritme van totale kijktijd naar een advertentie wanneer er sprake is van een fixatie. De stippellijn 
representeert het gegeven dat de effecten optreden binnen het tweede niveau in een multi-level regressie 
model met twee niveaus (Snijders & Bosker, 1999).  
* Significant op 5%-niveau, tweezijdig getoetst 
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Hypothese 3: Advertenties uit het basic value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het superior value pakket. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie selectie model. Het effect van de basic value 
dummie is negatief en significant op 5%-niveau. Voor de laagst mogelijke betrokkenheid is daarmee 
aangetoond dat basic value advertenties een kleinere kans hebben om bekeken te worden dan superior 
value advertenties. Het effect van de interactie variabele van de basic value dummie en betrokkenheid 
is positief en significant op 5%-niveau. Hier uit blijkt dat naarmate betrokkenheid toeneemt het 
verschil in de kans dat superior value en basic value advertenties bekeken worden kleiner wordt. 
Daardoor zijn extra analyses nodig om te bepalen of bij alle betrokkenheid waardes de kans dat basic 
value advertenties bekeken worden kleiner is dan de kans dat superior value advertenties bekeken 
worden. 
 In de extra analyses zijn verschillende hergecodeerde versies van de betrokkenheid schaal 
gebruikt. Bij elke hercodering kreeg een andere betrokkenheid waarde de nulpositie in de schaal 
toegewezen. Deze hercodering is uitgevoerd voor de betrokkenheid waardes 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. In het 
geval van bijvoorbeeld de betrokkenheid waarde 3, werd alle waardes met 3 verminderd zodat 3 
correspondeert met 0. Binnen modellen waarin de hergecodeerde schalen gebruikt worden geldt dat de 
waarde van het effect van de basic value dummie gelijk is aan het verschil in de kans dat basic value 
en superior value advertenties bekeken worden bij de specifieke betrokkenheid waarde die de 
nulpositie in de schaal in neemt. Analyses met behulp van de hergecodeerde schalen wijzen uit dat er 
bij alle betrokkenheid waardes, ondanks het kleiner wordende verschil, een  significant verschil blijft 
in de kans dat basic value en superior value bekeken worden. Hypothese 3 wordt daarom 
geaccepteerd. Advertenties uit het basic value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het superior value pakket. 
 
Hypothese 4: Advertenties uit het basic value pakket worden korter bekeken dan advertenties uit het 
superior value pakket. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Het effect van de basic value 
dummie is negatief en significant op 5%-niveau. Voor de laagst mogelijke betrokkenheid is daarmee 
aangetoond dat basic value advertenties korter bekeken worden dan superior value advertenties. 
Daarnaast is het effect van de interactie variabele van de basic value dummie en betrokkenheid 
negatief en significant op 5%-niveau. Hier uit blijkt dat naarmate betrokkenheid toeneemt het verschil 
in kijktijd naar superior value en basic value advertenties groter wordt. Daarmee is ook voor de 
overige betrokkenheid waardes aangetoond dat basic value advertenties korter bekeken worden dan 
superior value advertenties. Hypothese 4 wordt daarom geaccepteerd. Advertenties uit het basic value 
pakket worden korter bekeken dan advertenties uit het superior value pakket. 
 
Hypothese 5: Advertenties uit het basic value pakket hebben een kleinere kans om bekeken te worden 
dan advertenties uit het extra value pakket. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie selectie model. Voor toetsing van de hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar extra value. Het effect van de 
basic value dummie in het aangepaste model is -1,719 en significant op 5%-niveau. Voor de laagst 
mogelijke betrokkenheid is daarmee aangetoond dat de kans dat basic value advertenties bekeken 
worden kleiner is dan de kans dat extra value advertenties bekeken worden. Het effect van de 
interactie variabele van de basic value dummie en betrokkenheid is echter positief en significant op 
5%-niveau. Hier uit blijkt dat naarmate betrokkenheid toeneemt het verschil in de kans dat superior 
value en basic value advertenties bekeken worden kleiner wordt. Daardoor zijn extra analyses nodig 
om te bepalen of bij alle betrokkenheid waardes de kans dat basic value advertenties bekeken worden 
kleiner is dan de kans dat superior value advertenties bekeken worden. 
 In de extra analyses zijn verschillende hergecodeerde versies van de betrokkenheid schaal 
gebruikt. Bij elke hercodering kreeg een andere betrokkenheid waarde de nulpositie in de schaal 
toegewezen. Deze hercodering is uitgevoerd voor de betrokkenheid waardes 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 
Analyses met behulp van de hergecodeerde schalen wijzen uit dat er een significant verschil is in de 
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kans dat basic value en extra value advertenties bekeken worden bij betrokkenheid waardes kleiner 
dan 5. Bij betrokkenheid waardes van 5 en 6 is er geen verschil meer. Hypothese 5 wordt daarom niet 
geaccepteerd. Advertenties uit het basic value pakket hebben niet altijd een kleinere kans om bekeken 
te worden dan advertenties uit het extra value pakket.  
 
Hypothese 6: Advertenties uit het basic value pakket worden korter bekeken  dan advertenties uit het 
extra value pakket. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Voor toetsing van de hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar extra value. Het effect van de 
basic value dummie in het aangepaste model is -,173 en daarmee zoals verwacht negatief. Het effect is 
echter niet significant op 5%-niveau. Voor de laagst mogelijke betrokkenheid kan daardoor niet 
aangetoond worden dat basic value advertenties korter bekeken worden dan extra value advertenties.  
 Voor hogere betrokkenheid waardes zou er echter wel verschil in kijktijd naar extra value en basic 
value advertenties kunnen zijn. Dit is onderzocht met analyses met verschillende hergecodeerde 
versies van de betrokkenheid schaal. Bij elke hercodering kreeg een andere betrokkenheid waarde de 
nulpositie in de schaal toegewezen. Deze hercodering is uitgevoerd voor de betrokkenheid waardes 0, 
1, 2, 3, 4, 5 en 6. Analyses met behulp van de hergecodeerde schalen wijzen uit dat er geen significant 
verschil in kijktijd is bij een betrokkenheid van 0 en 1. Bij de overige betrokkenheid waardes worden 
basic value advertenties wel significant korter bekeken dan extra value advertenties. Hypothese 6 
wordt echter verworpen. Advertenties uit het basic value pakket worden niet altijd korter bekeken dan 
advertenties uit het extra value pakket. 
 
Hypothese 7: Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat superior value advertenties 
bekeken worden toe. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie selectie model. Het effect van de variabele 
betrokkenheid op superior value advertenties is in tegenstelling tot de verwachting negatief en 
significant op 5%-niveau. Hypothese 7 wordt daarom verworpen. Naarmate betrokkenheid toeneemt, 
neemt de kans dat superior value advertenties bekeken worden af. 
 
Hypothese 8: Naarmate betrokkenheid toeneemt worden superior value advertenties langer bekeken. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Het effect van de variabele 
betrokkenheid op superior value advertenties is zoals verwacht positief, maar niet significant op 5%-
niveau. Hypothese 8 wordt daarom verworpen. Naarmate betrokkenheid toeneemt, blijft de kijktijd 
naar superior value advertenties gelijk. 
 
Hypothese 9: Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat extra value advertenties bekeken 
worden af. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie selectie model. Voor toetsing van deze hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar extra value. Het effect van 
betrokkenheid in het aangepaste model is -,126. Deze waarde is zoals verwacht negatief en is  
significant op 5%-niveau. Hypothese 9 wordt daarom geaccepteerd. Naarmate betrokkenheid 
toeneemt, neemt de kans dat extra value advertenties bekeken worden af.   
 
Hypothese 10: Naarmate betrokkenheid toeneemt, worden extra value advertenties korter bekeken. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Voor toetsing van deze hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar extra value. Het effect van 
betrokkenheid in het aangepaste model is -,084. Deze waarde is zoals verwacht negatief en is 
significant op 5%-niveau. Hypothese 10 wordt daarom geaccepteerd. Naarmate betrokkenheid 
toeneemt, worden extra value advertenties korter bekeken.  
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Hypothese 11: Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat basic value advertenties bekeken 
worden af. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie selectie model. Voor toetsing van deze hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar basic value. Het effect van 
betrokkenheid in het aangepaste model is in tegenstelling tot de verwachting positief en heeft een 
waarde van ,211. Deze waarde is significant op 5%-niveau. Hypothese 11 wordt daarom verworpen. 
Naarmate betrokkenheid toeneemt, neemt de kans dat basic value advertenties bekeken worden toe.   
 
Hypothese 12: Naarmate betrokkenheid toeneemt, worden basic value advertenties korter bekeken. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Voor toetsing van deze hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar basic value. Het effect van 
betrokkenheid in het aangepaste model is -,104. Deze waarde is zoals verwacht negatief en is 
significant op 5%-niveau. Hypothese 12 wordt daarom geaccepteerd. Naarmate betrokkenheid 
toeneemt, worden basic value advertenties korter bekeken.   
 
Hypothese 13: Het effect van betrokkenheid op de kans dat basic value advertenties bekeken worden is 
sterker negatief dan het effect op de kans dat extra value advertenties bekeken worden. 
 
In tegenstelling tot de verwachting in hypothese 11 is het effect van betrokkenheid op de kans dat 
basic value advertenties bekeken worden positief en significant op 5%-niveau. Hypothese 13 wordt 
daarom verworpen. Het effect van betrokkenheid op de kans dat basic value advertenties bekeken 
worden is niet sterker negatief dan het effect op de kans dat extra value advertenties bekeken worden. 
 
Hypothese 14: Het effect van betrokkenheid op de tijd dat basic value advertenties bekeken worden is 
sterker negatief  dan het effect op de tijd dat extra value advertenties bekeken worden. 
 
Deze hypothese wordt getoetst met het advertentie kijktijd model. Voor toetsing van deze hypothese is 
de referentiecategorie in het model veranderd van superior value naar extra value. Het effect van de 
interactie variabele  van de basic value dummie en betrokkenheid is in het aangepaste model -,020 en 
daarmee zoals verwacht negatief. De waarde is echter niet significant op 5%-niveau. Hypothese 14 
wordt daarom verworpen. Het effect van betrokkenheid op de tijd dat basic value advertenties bekeken 
worden is niet sterker negatief dan het effect op de tijd dat extra value advertenties bekeken worden. 
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Hoofdstuk 4: Conclusies en discussie 

Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de conclusies van dit onderzoek aan bod. De conclusies zullen vergeleken 
worden met eerder onderzoek. Daarna zullen limitaties besproken worden. Afgesloten zal worden met 
praktische aanbevelingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Conclusies  
Doel van het onderzoek was het achterhalen van de onderscheidende kracht van de drie 
advertentiepakketten op het vlak van aandacht en de invloed van betrokkenheid op aandacht. Het 
meest uitgebreide pakket, superior value, onderscheidt zich van de minder uitgebreide pakketten op de 
twee onderzochte aandachtsaspecten selectie en kijktijd. Een groter deel van de superior value 
advertenties wordt bekeken en de kijktijden naar superior value advertenties zijn langer dan bij de 
minder uitgebreide pakketten. Het minder uitgebreide pakket extra value onderscheidt zich echter niet 
altijd van het basic value pakket. Alleen bij gematigde betrokkenheidwaardes is er op beide 
aandachtsaspecten verschil met het minst uitgebreide pakket basic value. Bij lage betrokkenheid is er 
geen aantoonbaar verschil in kijktijd. Bij hoge betrokkenheid is er geen aantoonbaar verschil in de 
kans dat de advertenties bekeken worden.  

Betrokkenheid heeft een negatief effect op de kansen dat superior value en  
extra value advertenties bekeken worden. De kans dat basic value advertenties bekeken worden neemt 
toe met betrokkenheid. De grotere kans dat basic value advertenties bekeken worden betekent dat 
consumenten naarmate betrokkenheid toeneemt geneigd zijn om verder naar beneden op een pagina te 
kijken aangezien basic value advertenties onderaan de pagina’s staan. Daarnaast dalen met 
betrokkenheid de kijktijden naar de twee minst uitgebreide pakketten. Het effect van betrokkenheid op 
de verschillende pakketten en de aandacht voor de pakketten bij laagste en hoogste betrokkenheid zijn 
weergegeven in figuur 7 op de volgende pagina. 

De resultaten vormen een bevestiging van communicatiewetenschappelijke theorieën waarin een 
actieve ontvanger wordt verondersteld, zoals de ‘uses and gratifications’ theorie (Baran & Davis, 
2003; Katz, Blumler & Gurevitch, 1973). Actieve ontvanger theorieën gaan er van uit dat mensen op 
een actieve, doelgerichte manier media en media inhoud gebruiken om specifieke behoeftes te 
bevredigen. In dit onderzoek is verondersteld dat betrokkenheid met een product de behoefte opwekt 
om het risico van de aanschaf van het product te verkleinen. Op basis van de ‘uses and gratifications’ 
theorie was de verwachting daarom dat de aandacht voor de advertenties zou variëren met 
betrokkenheid en dit blijkt ook het geval te zijn. 

De onderscheidende kracht van het superior value pakket ten opzichte van het extra value pakket 
en basic value pakket komt overeen met de gestelde hypotheses over advertentiekenmerken. Het 
onderscheid tussen extra value en basic value komt niet overeen met de hypotheses. De resultaten zijn 
een indicatie van het positieve effect van een plaatje aangezien alleen het superior value pakket een 
plaatje bevat. De resultaten lijken daarnaast een indicatie van de afwezigheid van een effect van een 
gekleurde bedrijfsnaam aangezien het extra value pakket een gekleurde bedrijfsnaam heeft en niet 
altijd meer aandacht krijgt dan het basic value pakket zonder gekleurde bedrijfsnaam. Daarnaast is 
mogelijk dat de verschillen in advertentieformaat, hoeveelheid tekst en positie tussen het superior 
value pakket en het extra value pakket groot genoeg zijn om tot aandachtsverschillen en dat ze dat 
tussen het extra value en het basic value pakket niet zijn. Dit zou er op wijzen dat er minimale 
verschillen in de kenmerken nodig zijn om tot aandachtsverschillen te leiden. 

Het effect van betrokkenheid op de kijktijd naar de twee minst uitgebreide advertentietypes (extra 
value en basic value) komt overeen met de hypotheses die er over gesteld werden. Verklaring voor het 
effect (zoals besproken in het hoofdstuk theorie) is dat naarmate betrokkenheid toeneemt consumenten 
een grotere voorkeur hebben om een aanbieder te kiezen uit de adverteerders met de meest uitgebreide 
advertenties (superior value). Uitgebreide advertenties kunnen namelijk meer informatie geven over 
een aanbieder en de uitgebreidheid van de advertentie wordt gezien als een indicatie van kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Het kiezen van een aanbieder uit de meest uitgebreide advertenties kan daardoor het 
risico van de aanschaf van een product verkleinen. Aan de minst uitgebreide advertentietypes wordt 
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daarom naarmate betrokkenheid toeneemt, steeds minder kijktijd besteed. De hypothese over het effect 
van betrokkenheid op kijktijd naar het meest uitgebreide pakket werd niet bevestigd. In de hypothese 
werd een positief effect op kijktijd verwacht. De resultaten laten een positief effect zien, dit bleek 
echter niet significant. Mogelijk zou hier sprake kunnen zijn van een plafond effect.  
      Het effect van betrokkenheid op de kans dat advertenties bekeken worden is voor twee van de drie 
advertentietypes in strijd met de gestelde hypotheses. De verwachte negatieve effecten van 
betrokkenheid op aandacht voor minder uitgebreide advertentietypes blijkt alleen voor de 
middencategorie advertenties (extra value) te bestaan. Het effect op het minst uitgebreide 
advertentietype (basic value) is juist tegengesteld aan de verwachting. Mogelijke verklaring voor het 
effect van betrokkenheid op de minst uitgebreide advertenties is de manier waarop advertenties in 
online directionele media aan consumenten worden gepresenteerd. Mensen hebben het vermogen om 
objecten in hun blikveld te identificeren zonder er direct naar te kijken. Dit vermogen is aangetoond in 
eerder onderzoek (Drèze & Hussherr, 2003; Janiszewski,1998; Pieters & Wedel, 2004). Zo bleek in 
onderzoek van Pieters en Wedel (2004) bij een toename van betrokkenheid met het product waarvoor 
geadverteerd werd de kans dat een advertentie over het product bekeken werd toe te nemen. Dit is 
alleen mogelijk wanneer het product waar de advertentie betrekking op heeft geïdentificeerd werd 
zonder er direct naar te kijken. Een consument kan anders immers niet weten dat een advertentie 
betrekking heeft op een product waar hij of zij mee betrokken is. Binnen media zoals in het onderzoek 
van Pieters en Wedel, namelijk tijdschriften, is dergelijke identificatie van advertenties mogelijk. Het 
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Figuur 7. De effecten van betrokkenheid op aandacht per advertentietype. Advertentie selectie is het deel van de advertenties 
waar minstens één keer op werd gefixeerd. Advertentie selectie waardes zijn weergegeven als verwachte percentages bekeken 
advertenties van het desbetreffende advertentietype op een pagina. Kansen worden niet gerapporteerd omdat verwachte 
percentages praktischer zijn om te interpreteren. Kansen zijn omgerekend naar percentages op basis van de volgende 
vergelijking (Guerin, Crete & Mercier, 2001): 
 
verwachte percentage = exp(x)/[1+exp(x)] * 100%  
 
Advertentie kijktijd is de totale kijktijd in seconden naar een advertentie wanneer er sprake is van minstens één fixatie op de 
advertentie. De stippellijn representeert het gegeven dat de effecten optreden binnen het tweede niveau in een multi-level 
regressie model met twee niveaus (Snijders & Bosker, 1999). 
  
a  waarde bij laagste betrokkenheid b waarde bij hoogste betrokkenheid  
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blikveld van de consument beslaat daar namelijk de hele pagina. De opgestelde hypotheses in dit 
onderzoek naar online directionele advertenties gaan impliciet uit van de mogelijkheid van 
consumenten om op een dergelijke manier advertenties te kunnen identificeren. Zo kan een toename in 
betrokkenheid alleen maar leiden tot een daling in de kans dat minder uitgebreide advertenties 
bekeken worden, wanneer deze advertenties zonder er direct naar te kijken geïdentificeerd kunnen 
worden. In online directionele media echter is de consument hier mogelijk niet toe in staat. De 
advertenties staan namelijk in een lange lijst waarbij de consument slechts de bovenste paar 
advertenties kan zien. Om de overige advertenties te zien moet de consument naar beneden ‘scrollen’. 
Een consument moet verder onderaan de pagina gaan kijken om er achter te komen wat voor 
advertenties daar staan. Alleen op die manier kan het advertentie aanbod op de pagina worden 
geïnventariseerd. Het risico dat uitgebreide advertenties over het hoofd worden gezien wordt daarmee 
verkleind. Dit gedrag heeft als neveneffect dat de blik vaker op minder uitgebreide advertenties terecht 
komt. Wanneer de consument bij het kijken minder uitgebreide advertenties tegenkomt worden deze 
als ‘minder uitgebreid’ geïdentificeerd, waarna de consument de advertenties weinig verdere aandacht 
schenkt en elders op de pagina verder kijkt. 
     De dalende kans dat advertenties van het meest uitgebreide pakket worden bekeken bij een 
toenemende betrokkenheid blijft merkwaardig. Vanuit de strategie van het beperken van het risico van 
het kiezen van een verkeerde aanbieder zou verwacht worden dat consumenten naarmate 
betrokkenheid toeneemt een groter deel van het aanbod aan meest uitgebreide advertenties op een 
pagina bekijken. De kans dat uitgebreide advertenties worden bekeken zou dan juist toenemen. Een 
mogelijke verklaring is dat het aanbod van de meest uitgebreide advertenties toeneemt op pagina’s 
voor producten met een hogere betrokkenheid. De concurrentie van de uitgebreide advertenties om 
aandacht leidt dan tot een afname van de kans dat de advertenties bekeken worden. Dit gegeven wordt 
verder toegelicht in de paragraaf ‘limitaties’ in dit hoofdstuk.  

Terugkoppeling op literatuur en eerder onderzoek 
Het uitgevoerde onderzoek verschaft meer inzicht in de te verwachten aandachtseffecten van 
kenmerken van advertenties. De invloed van betrokkenheid op aandacht voor advertenties blijkt in 
directionele media complexer te zijn dan in traditionele media, deze verschilt namelijk met de 
kenmerken van de advertenties. Binnen directionele media lijkt een verklaring van aandacht voor 
advertenties met verschillende kenmerken daardoor incompleet zonder rekening te houden met 
betrokkenheid. 

De resultaten met betrekking tot de invloed van advertentiekenmerken komen niet altijd overeen 
met de theoretische verwachtingen en eerder onderzoek (Drèze & Hussherr, 2003; Granka, Joachims 
& Gay, 2004; Lohse, 1997; Lorigo et al., 2006; Pieters & Wedel, 2004). Enkele verschillen zijn dat 
Lohse (1997) in onderzoek geen invloed van plaatjes vond op de kans dat advertenties bekeken 
worden. Binnen dit onderzoek was de kans dat superior value advertenties met een plaatje werden 
bekeken echter groter dan de kans dat extra value en basic value advertenties bekeken werden. Dit 
vormt een indicatie dat plaatjes wel invloed hebben op de kans dat advertenties bekeken worden, in 
overeenkomst met Drèze & Hussherr (2003). Daarnaast vormden de resultaten van dit onderzoek een 
indicatie van de afwezigheid van een effect van kleur op de kans dat een advertentie bekeken wordt of 
de kijktijd naar een advertentie. Dit is niet in overeenkomst met onderzoek van Lohse (1997) en Drèze 
& Hussherr (2003). De resultaten van dit onderzoek wijzen er daarnaast mogelijk op dat er minimale 
verschillen in het formaat, de hoeveelheid tekst en de positie van advertentie nodig zijn om tot 
aandachtsverschillen te leiden. Deze mogelijkheid komt in eerder onderzoek niet naar voren.  
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Voor de meest uitgebreide advertenties uit het superior value pakket werd een positief effect van 
betrokkenheid op advertentie selectie en kijktijd verwacht vergelijkbaar met het effect van 
betrokkenheid in traditionele media (Beatty & Smith, 1987; Celsi & Olson, 1988; Laurent & Kapferer, 
1985; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983; Pieters & Wedel, 2004; Rayner et al., 2001). Deze 
positieve effecten konden in dit onderzoek niet worden aangetoond. De genoemde onderzoeken 
hebben echter betrekking op traditionele media. Het verschillende effect van betrokkenheid in 
traditionele media en directionele media zou hier naar voren te komen. Mogelijk is er bij het effect van 
betrokkenheid op kijktijd naar de meest uitgebreide advertenties in directionele media sprake van een 
plafond effect. Het effect van betrokkenheid op de kans dat de meest uitgebreide advertenties bekeken 
worden is in dit onderzoek negatief. Dit effect is mogelijk te wijten aan een toename in het aantal 
meest uitgebreide advertenties op pagina’s bij toenemende betrokkenheid. De resultaten voor de 
invloed van betrokkenheid op aandacht voor extra value en basic value advertenties zijn niet terug te 
koppelen naar eerder onderzoek. Het enige onderzoek waarbinnen de interactie van betrokkenheid met 
advertentiekenmerken aan bod kwam, is namelijk onderzoek  binnen traditionele media waarbij 
slechts de interactie van betrokkenheid met formaat van het tekstoppervlak werd bestudeerd (Pieters & 
Wedel, 2004). Pieters en Wedel vonden geen invloed van die interactie. Binnen traditionele media 
werd echter ook geen interactie verwacht, de consument kan in traditionele media namelijk geen keuze 
maken in het schenken van aandacht aan advertenties met verschillende kenmerken. De resultaten 
voor kijktijd lijken voor de minder uitgebreide advertenties in overeenstemming met de theoretisch 
verwachte effecten en de onderzoeken van Kirmani (1990) en Lohse en Rosen (2001) waarin 
uitgebreidheid van advertenties leidde tot een grotere perceptie van kwaliteit en betrouwbaarheid en 
een positieve attitude ten opzichte van producten en adverteerders.  

Limitaties 
De eerste limitatie zou de gebruikte steekproef kunnen zijn. Deze bestaat uit studenten en kent 
daardoor slechts een beperkte spreiding in leeftijd en opleiding. De vraag is of de steekproef daarmee 
representatief is voor gebruikers van de Gouden Gids website en gebruikers van directionele media in 
het algemeen. Ten eerste kan gesteld worden dat de steekproef een gelijke verdeling tussen mannen en 
vrouwen kent, bestaat uit mensen met zeer diverse opleidingen en een redelijke spreiding van leeftijd 
tussen de 18 en de 27 jaar kent. Daarnaast lijkt de gebruikte steekproef op een bepaald aspect goed 
overeen te komen met gebruikers van de Gouden Gids website en andere elektronische online 
directionele media, namelijk het Internetgebruik van de personen in de steekproef. Consumenten die 
geen gebruik maken van Internet zullen ook geen gebruik maken van de Gouden Gids website of 
directionele media als online veilingsites of online zoekmachines. Daarbij lijkt aannemelijk dat 
consumenten met meer Internet ervaring en frequenter Internet gebruik ook meer gebruik zullen 
maken van online directionele media. Door het gebruik van Internet bij onderwijs aan de Radboud 
Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kon bij alle proefpersonen een redelijke 
Internet ervaring verwacht worden. De Internet ervaring en het Internet gebruik van de proefpersonen 
bleek dan ook behoorlijk te zijn (zie ook de paragraaf ‘respondenten’ in hoofdstuk 3). Verder is een 
kenmerk van de populatie van Internet gebruikers dat zij hoger opgeleid zijn dan niet gebruikers (Pew, 
2003). Studenten aan de universiteit of hoge school zijn uiteraard allen hoger opgeleid. Voor 
gebruikers van niet electronische directionele media is de steekproef wellicht minder representatief. 
Hier kan echter de kanttekening bij geplaatst worden dat in Amerika bleek (Yellow Pages Publisher’s 
Association in Lohse & Rosen, 2001) dat de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar (die enigzins 
overeenkomt met de in dit onderzoek gebruikte leeftijdscategorie) vergeleken met de rest van de 
populatie relatief vaak gebruikt maakt van de Gouden Gids. Verder vormen hoogopgeleiden voor 
adverteerders een interessante doelgroep, waardoor de gebruikte steekproef voor adverteerders 
relevant is. 

Een tweede limitatie is het gebruikte materiaal. Er zijn bestaande pagina’s van de Gouden Gids 
website gebruikt. Er was geen beschikking over de technische mogelijkheden en middelen om volledig 
eigen gemaakte pagina’s te gebruiken. Hierdoor moesten geaggregeerde advertentiekenmerken 
onderzocht worden. Het effect van formaat kon bijvoorbeeld niet los onderzocht worden van positie. 
Met eigen gemaakt materiaal zouden effecten van individuele kenmerken achterhaald kunnen worden. 
Door het gebruik van geaggregeerde kenmerken zijn aandachtseffecten moeilijk terug te koppelen aan 
een specifiek kenmerk en is de vergelijking van de onderzoeksresultaten met eerder onderzoek lastig 
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omdat in eerder onderzoek wel vaak de invloed individuele kenmerken op aandacht onderzocht is. Met 
het bestuderen van effecten van geaggregeerde kenmerken blijven de onderzoeksresultaten echter 
relevant voor adverteerders in de Gouden Gids en de exploitanten van het medium. Advertenties 
worden immers slechts als totaalpakket gekocht en verkocht. 

Daarnaast verschillen de pagina’s in de samenstelling van de 20 advertenties per pagina uit 
advertenties uit de verschillende pakketten. Hierbij is er samenhang tussen advertentietype en 
betrokkenheid. Advertenties uit het superior value pakket zijn oververtegenwoordigd op pagina’s voor 
producten die een hoge betrokkenheid hebben en  advertenties uit het extra value en basic value pakket 
zijn oververtegenwoordigd op pagina’s voor producten die een lage betrokkenheid hebben. Tabel 10 
geeft het gemiddelde aantal advertenties per pagina uit de verschillende pakketten weer afgezet tegen 
een lage of hoge betrokkenheid beoordeling van het product door de proefpersonen. Voor alle drie de 
advertentiepakketten zijn de verschillen in aantal tussen lage en hoge betrokkenheid significant op 5% 
niveau. 
 
 

Tabel 10. 
Gemiddeld Aantal Advertenties per Advertentiepakket per Pagina ten opzichte van Betrokkenheid 

Pakket Lage Betrokkenheid Hoge Betrokkenheid 

Superior value                        5,6                       10,5* 

Extra value                      10,3                      6,4* 

Basic value                        4,2                      3,1* 

* Verschil tussen lage betrokkenheid en hoge betrokkenheid is signifcant op 5% - niveau. 

  
 
Er lijken drie verklaringen mogelijk voor dit verschil in samenstelling tussen pagina’s. De eerste 
verklaring is toeval. Het aantal pagina’s is met zes beperkt. De samenhang tussen advertentietype en 
betrokkenheid kan binnen een dergelijk aantal pagina’s voorkomen terwijl er in het algemeen op 
pagina’s in directionele media geen sprake is van een samenhang. De tweede verklaring is dat de 
samenstelling van de advertenties de proefpersonen beïnvloed heeft bij het invullen van de 
betrokkenheid schalen. In het laatste geval zou het zien van veel uitgebreide advertenties geleid 
hebben tot een hogere betrokkenheid met het product. Deze laatste mogelijkheid lijkt niet erg 
waarschijnlijk. Bijvoorbeeld omdat tussen het zien van de advertenties en het invullen van de schalen 
een tijdsbestek van tien tot vijftien minuten zat. De derde verklaring is dat adverteerders voor   
producten met een hoge betrokkenheid uitgebreidere advertenties kopen waardoor het superior value 
pakket vaker voorkomt op pagina’s voor producten met een hoge betrokkenheid. De laatste 
mogelijkheid lijkt een logische verklaring van tegen theoretisch verwachte effecten indruisende 
resultaten uit dit onderzoek, zoals bijvoorbeeld een toename van betrokkenheid die leidt tot een 
afname in de kans dat een superior value advertentie bekeken wordt. Een dergelijke afname zou 
kunnen ontstaan door een toename van het aanbod aan superior value advertenties op een pagina 
wanneer betrokkenheid toeneemt. De concurrentie van de superior value advertenties om aandacht 
leidt dan tot een afname van de kans dat een superior value advertentie bekeken wordt. De onderlinge 
effecten van de bestudeerde variabelen op aandacht voor advertenties lijken dus complexer dan 
ingeschat. Een mogelijk realistischere weergave van de onderlinge effecten is te zien in figuur 8 op de 
volgende pagina. 
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De samenhang tussen advertentietype en betrokkenheid betekent dat er binnen de 
regressiemodellen waarin zowel dummies voor advertentietypes als één of meerdere betrokkenheid 
variabelen aanwezig zijn sprake is van multicollineariteit (Neter, Kutner, Nachtsheim & Wasserman, 
1996). Multicollineariteit leidt tot grotere geschatte standaard deviaties van regressie coëfficiënten. 
Hierdoor kunnen coëfficiënten als niet significant naar voren komen terwijl er in werkelijkheid wel 
sprake is van een samenhang met de onafhankelijke variabele. Daarnaast kunnen de effecten van de 
onafhankelijke variabelen die samenhangen niet volledig onafhankelijk van elkaar bestudeerd worden. 
Hierdoor is de omvang van het effect per onafhankelijke variabele niet exact in te schatten. 
Multicollineariteit heeft echter geen invloed op de verklarende waarde van modellen als geheel. De 
voorspellingen die met de modellen uit dit onderzoek gedaan kunnen worden met betrekking tot 
advertentie selectie en kijktijd ondervinden dus geen hinder (Neter, Kutner, Nachtsheim & 
Wasserman, 1996). 

Een volgende limitatie is de distributie van betrokkenheid scores over het betrokkenheid 
continuüm van de gebruikte, verkorte betrokkenheid meetschaal van Zaichkowsky (1985)(Mittal, 
1995). Figuur 9 op de volgende pagina is een histogram dat de distributie van de betrokkenheid scores 
weergeeft. Er is te zien dat er een grote groep advertenties voor producten is die de laagste 
betrokkenheid score gekregen hebben. Van het totaal van 4140 advertenties zijn er 620 die betrekking 
hebben op een product dat op alle schaalparen van de betrokkenheid schaal de laagste score heeft 
gekregen en daardoor een betrokkenheid score van ‘0’ hebben. Dit komt neer op zo’n 15 procent. Het 
grote aantal scores aan de onderkant van de schaal kan de schattingen van de regressievergelijkingen 
beïnvloeden. De schatting van de regressielijn is namelijk gebaseerd op het principe dat het totale 
verschil tussen werkelijke waardes van de onafhankelijke variabele en geschatte waardes 
geminimaliseerd wordt (Neter, Kutner, Nachtsheim & Wasserman, 1996). Door het grote aantal 
waardes aan de onderkant van de schaal krijgen dit betrokkenheid niveau een grotere invloed op de 
regressielijn dan bijvoorbeeld het betrokkenheid niveau aan de bovenkant van de schaal. Dit kan 
geleid hebben tot schattingen van de coëfficiënten van betrokkenheid (en interactievariabelen) die 
verschillen van de werkelijke samenhang tussen betrokkenheid en advertentie selectie en kijktijd. 
Mogelijke verklaring voor het grote aantal  scores  van ‘0’ is de product afhankelijkheid van de schaal 
(Zaichkowsky, 1985). De gekozen combinatie producten bevat producten die voor veel consumenten 
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Figuur 8. De samenhang tussen de predictoren voor advertentie selectie en advertentie kijktijd. Advertentie selectie is de kans 
dat een advertentie bekeken wordt. Advertentie kijktijd is de totale tijd die een advertentie bekeken wordt. De stippellijn 
representeert het gegeven dat de effecten optreden binnen het tweede niveau in een multi-level regressie model met twee 
niveaus (Snijders & Bosker, 1999). 
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van het allerlaagste betrokkenheid niveau zijn. Eerder onderzoek waarin dezelfde betrokkenheid 
schaal gebruikt wordt (Celsi & Olson, 1988; LeClerc & Little, 1997; McMillan, Hwang, & Lee, 2003; 
Zaichkowsky, 1985) maakt geen melding van grote frequenties van scores op meetschaaluiteinden.   

Figuur 9. Frequenties per betrokkenheidscore 

  
Een andere limitatie is dat de in dit onderzoek gebruikte regressiemodellen uitgaan van een lineaire 
samenhang tussen betrokkenheidscores en aandacht. De werkelijke relaties tussen betrokkenheid en 
aandacht lijken echter complexer dan lineair. Ook de wel in eerder onderzoek gebruikte biominale 
indeling van betrokkenheid in hoge en lage betrokkenheid (e.g. Pieters & Wedel, 2001; Rayner et al., 
2004) lijkt niet op zijn plaats. Figuur 10 geeft de gemiddelde waarden weer van de variabelen 
advertentieselectie en advertentie kijktijd afgezet tegen betrokkenheidscores. De waardes van de 
betrokkenheidscores zijn hierbij afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal om te voorkomen dat de 
relatief lage aantallen bij enkele schaalwaardes de grafische weergave te veel beïnvloeden. Aantallen 
werden bij sommige schaalscores te klein (niet groter dan 20, oftewel één pagina) om valide 
gemiddelden uit te rekenen. Een minimum aantal van 30 is nodig om de aanname te doen dat de 
normale verdeling de steekproevenverdeling van een populatie benadert (McClave, Benson & Sincich, 
1998). Te zien is dat de werkelijke relaties tussen betrokkenheid en aandacht waarschijnlijk complexer 
zijn dan simpel lineair. Een tweede,- of derdegraads model lijkt meer van toepassing. In bijlage 9 zijn 
figuren vergelijkbaar met figuur 10 voor de drie advertentiepakketten weergegeven. Ook hier lijkt het 
gebruik van tweede of derdegraads modellen een betere representatie van de werkelijkheid en zou het 
gebruik van dergelijke modellen betere aandachtsvoorspellingen opgeleverd kunnen hebben. 
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Een laatste limitatie zou het effect van ervaring met de website van de Gouden Gids kunnen zijn. 

Het zou zo kunnen zijn dat ervaring kijkgedrag beïnvloedt. De zoekmachine van de Gouden Gids 
plaatst namelijk de meest uitgebreide advertenties altijd boven aan in de zoekresultatenlijst. Op een 
gegeven moment zouden gebruikers dit systeem gewend kunnen raken waardoor ze weten dat 
onderaan de lijst nog slecht minder uitgebreide advertenties te vinden. De vraag is hoe dit kijkgedrag 
beïnvloedt. Onwaarschijnlijk is dat de proefpersonen in dit onderzoek veel ervaring hadden met de 
Gouden Gids site. Goudengids.nl was kort voor de meetfase van het onderzoek geheel vernieuwd en 
op het moment van afname van het onderzoek ongeveer een maand online. 

Aanbevelingen praktijk 
Er zullen enkele aanbevelingen gegeven worden voor adverteerders in,- en exploitanten van 
directionele media (dit zijn media zoals de online Gouden, telefoongids.nl en marktplaats.nl, maar ook 
de papieren Gouden Gids of catalogussen). 

Adverteerders in directionele media. Binnen directionele media is er meestal de mogelijkheid om 
te adverteren met verschillende soorten advertenties. De advertentie soorten verschillen daarbij in 
uitgebreidheid. Zo kan er geadverteerd worden met grote of kleine advertenties, met advertenties met 
veel tekst en weinig tekst, met plaatje of zonder plaatje, met kleur of zonder kleur of combinaties 
hiervan. Binnen directionele media op Internet krijgt de consument de advertenties vaak in lange 
lijsten te zien. Op een directioneel medium als goudengids.nl worden de meest uitgebreide 
advertenties daarbij boven aan de lijst geplaatst.  

Aanbeveling voor adverteerders is om voor producten met een hoge betrokkenheid (producten die 
de consument in hoge mate van belang vindt voor zichzelf, in dit onderzoek was dit bijvoorbeeld vaak 
het geval bij een digitale camera) te adverteren met het meest uitgebreide advertentietype. Naarmate 
betrokkenheid met een product toeneemt wordt naar de minder uitgebreide advertenties namelijk 
steeds korter gekeken, terwijl kijktijden naar de meest uitgebreide advertenties gelijk blijven. 
Mogelijke oorzaak hiervan is dat de consument bij hoge betrokkenheid meer informatie wil en meer 
belang hecht aan kwaliteit en betrouwbaarheid van de product aanbieder. De meest uitgebreide 
advertenties kunnen die informatie bieden en de uitgebreidheid van de advertentie wordt door de 
consument gezien als een indicatie van kwaliteit en betrouwbaarheid van de adverteerder. Daarom 
schenkt de consument naarmate betrokkenheid toeneemt minder uitgebreide advertenties steeds 
minder kijktijd. Bij het adverteren voor lage betrokkenheids producten (producten die de consument in 
lage mate van belang vindt voor zichzelf, in dit onderzoek was dit bijvoorbeeld vaak het geval bij een 
blikje kattenvoer) is adverteren met het meest uitgebreide pakket minder essentieel, aangezien ook 
minder uitgebreide pakketten nog een behoorlijke tijd bekeken worden. 

Daarnaast moeten adverteerders zich realiseren dat de kijktijden naar alle advertentietypes op de 
Gouden Gids website kort zijn en advertentieteksten hierop moeten worden aangepast. Advertenties 
uit het superior value pakket worden het langst bekeken. De kijktijd naar dit soort advertenties 
bedraagt op alle betrokkenheid niveau’s slechts 1,60 seconden. De kijktijden naar extra value en basic 
value advertenties zijn nog korter. De kijktijden zijn korter dan de kijktijden naar de meeste 
advertenties in de papieren Gouden Gids (Lohse, 1997; Lohse & Wu, 2001) en lijken meer op de 
kijktijden naar de resultaten van online zoekmachines (Granka, Joachims & Gay, 2004). Kijktijden op 
Internet zijn te kort voor consumenten om uitgebreide advertentieteksten te lezen. Het gebruik van 
slechts enkele steekwoorden is wellicht aan te raden. Copywriters van de teksten van online 
zoekresultaten, die qua kijktijden veel lijken op kijktijden naar advertenties op goudengids.nl, kunnen 
hierbij adviseren.  

Exploitanten van directionele media. De kans dat superior value advertenties bekeken worden is 
altijd groter dan de kans extra value of basic value advertenties bekeken worden. Ook worden superior 
value advertenties langer bekeken dan extra value en basic value advertenties. De kans dat extra value 
advertenties bekeken worden is echter niet altijd groter dan de kans dat basic value advertenties 
bekeken worden. Ook is er niet altijd verschil in kijktijd tussen de twee advertentiesoorten. De 
exploitanten van goudengids.nl wordt daarom geadviseerd om de opmaak van het extra value pakket 
enigszins te wijzigen zodat het pakket zich beter onderscheidt van het basic value pakket, bijvoorbeeld 
door het gebruik van een klein plaatje. Daarnaast wordt de exploitanten geadviseerd om voor hoge 
betrokkenheids producten hogere prijzen te hanteren voor het meest uitgebreide advertentie pakket. De 
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consument schenkt naarmate betrokkenheid toeneemt minder uitgebreide advertenties namelijk steeds 
minder kijktijd. Daardoor neemt het voordeel voor adverteerders van het adverteren met het meest 
uitgebreide pakket toe ten opzichte van minder uitgebreide pakketten naarmate betrokkenheid 
toeneemt. 

Naast de gehanteerde prijsdifferentiatie tussen advertenties op basis van type is wellicht ook aan te 
bevelen om prijzen te laten variëren met de positie van advertenties in de lijst. Positie is mogelijk van 
invloed op aandacht. Wanneer er veel advertenties van één soort op een pagina staan zouden op die 
manier belangrijke aandachtsverschillen kunnen ontstaan tussen advertenties van hetzelfde type. Dit 
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij superior value advertenties op pagina’s voor producten met 
een hoge betrokkenheid. Op dergelijke pagina’s bleken in dit onderzoek grote aantallen superior value 
advertenties te staan. Binnen dit onderzoek kon de invloed van positie echter niet los van andere 
advertentiekenmerken bestudeerd worden. Het vaststellen van de exacte invloed van positie op 
aandacht is daarom een aanbeveling voor vervolg onderzoek en wordt besproken in de volgende 
paragraaf. 

Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Aanbeveling is om vervolgonderzoek uit te voeren waarin de besproken limitaties van dit onderzoek 
worden opgeheven. Zo zou onderzoek met zelf geproduceerd materiaal interessant zijn. Zelf 
geproduceerd materiaal maakt het mogelijk om effecten van individuele kenmerken van advertenties 
te onderzoeken. Het bestuderen van individuele kenmerken is mogelijk door advertenties op slechts 
één kenmerk te laten verschillen en de aandachtseffecten die een dergelijk verschil teweeg brengt te 
bestuderen. De effecten van de onderzochte kenmerken binnen dit onderzoek konden niet van elkaar 
losgekoppeld worden waardoor geaggregeerde effecten bestudeerd werden. Het bestuderen van 
individuele kenmerken zou bijvoorbeeld het exacte effect van positie duidelijk kunnen maken. Dit 
effect zou exploitanten van directionele media duidelijk kunnen maken of het variëren van de prijs van 
advertenties met de positie die ze in de lijst krijgen gerechtvaardigd is. Ook zou met zelf geproduceerd 
materiaal de samenstelling van het advertentietotaal op pagina’s constant kunnen worden gehouden 
voor producten met verschillende betrokkenheid. Hiermee zou de in dit onderzoek aangetroffen 
samenhang tussen betrokkenheid en pagina samenstelling worden opgeheven. Aandachtseffecten 
kunnen dan exacter worden toegeschreven aan betrokkenheid en aan advertentietype.  

Een andere mogelijkheid om een vertekening van de resultaten door samenhang tussen 
betrokkenheid en pagina samenstelling tegen te gaan is het toevoegen van een derde niveau binnen de 
multi-level analyses. Het toevoegen van een derde niveau kan de invloed van advertentietype scheiden 
van de invloed van betrokkenheid, door betrokkenheid op een ander niveau te plaatsen dan 
advertentietype. Kanttekening hierbij is wel dat voor een dergelijk model respondenten het forse aantal 
van 20 tot 30 pagina’s per persoon zullen moeten bekijken. 20 tot 30 pagina’s is namelijk de minimale 
steekproefomvang voor elk niveau bij multi-level analyses (Paterson & Goldstein, 1991; Snijders, 
2003; Snijders en Bosker, 1999). 
 De invloed van ervaring op aandacht lijkt ook een interessant onderwerp voor vervolgstudies. 
Naarmate de Gouden Gids website langer bestaat en meer mensen ervaring opdoen met de site zal 
dergelijk onderzoek makkelijker uitvoerbaar worden. Ten tijde van dit onderzoek bestond de website 
slechts pas een maand.  

Daarnaast is wellicht interessant om het huidige onderzoek uit te voeren in niet elektronische 
directionele media. Mogelijke verklaring (zoals besproken in de paragraaf ‘conclusies’ van dit 
hoofdstuk) voor het niet uitkomen van de verwachtingen wat betreft het effect van betrokkenheid op 
advertentie selectie was de manier waarop advertenties in directionele media worden gepresenteerd. 
Identificatie van advertenties zonder er direct naar te kijken is in directionele media misschien niet 
mogelijk. Dergelijke identificatie is wel mogelijk in niet elektronische directionele media als 
bijvoorbeeld de papieren Gouden Gids. De vraag is of de advertentie selectie hypotheses in dergelijke 
media wel bevestigd worden.  
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