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Nederlandse Samenvatting 
Consumenten worden dagelijks blootgesteld aan vele subtiele marketingstimuli, zoals 

kleuren, merklogo’s, producten met meerdere attributen, of advertentieboodschappen waar ze 

via vele kanalen mee geconfronteerd worden. Al deze subtiele marketingsignalen kunnen 

invloed hebben op de beoordelingen en beslissingen van consumenten, vaak zonder dat ze 

zich dit bewust realiseren. Dit proefschrift demonstreert hoe toestanden met een verschillende 

motivationele intensiteit (bijv. actieve vs. voltooide doelen; onvervulde vs. vervulde wensen) 

invloed hebben op hoe consumenten reageren op zulke subtiele marketingsignalen. Enkele 

voorbeelden van signalen die specifiek onderzocht worden in dit proefschrift zijn primes 

(subtiele signalen die tijdelijk kennisstructuren activeren zoals persoonskenmerken en 

stereotypes; Bargh, Chen, en Burrows 1996) en assortiment-signalen. Deze subtiele 

marketingstimuli zijn vaak ingesloten in de context, maar ze zijn tegelijk onopvallend en 

bescheiden en ze kunnen consumenten daardoor subtiel sturen richting bepaalde beslissingen 

en keuzes. Door specifiek te focussen op toestanden met een verschillende motivationele 

intensiteit illustreert dit proefschrift wanneer en hoe subtiele marketingsignalen de meeste 

invloed hebben op de beoordelingen, beslissingen en het gedrag van consumenten. Daarmee 

schetst dit werk een nauwkeuriger beeld van hoe consumenten contextuele informatie 

verwerken. Kortom, de belangrijkste bijdrage van dit werk is dat het aantoont wanneer 

subtiele marketingsignalen (bijv. primes, assortiment-signalen) consumentenbeslissingen 

bepalen, maar ook wanneer ze juist géén invloed op deze beslissingen hebben.  

Dit proefschrift draagt op verschillende manieren bij aan ons huidige begrip van de 

impact van subtiele marketingsignalen op de beoordelingen en beslissingen van 

consumenten. Ten eerste toont dit werk aan dat consumenten primes verschillend zien 

afhankelijk van hun verlangens; ze negeren de subtiele invloed van primes die irrelevant zijn 

voor hun huidige verlangens, tot op het moment dat deze verlangens vervuld zijn. Daarnaast 

richt dit werk zich op de intersectie van winkelactiviteiten en alternatieve doelen die spelen 
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náást het winkelen. Dit werk toont aan dat alternatieve doelen die consumenten najagen naast 

het winkelen ervoor kunnen zorgen dat ze blind worden voor assortiment-signalen (in het 

bijzonder voor de structuur—de compositie en complexiteit van het assortiment; Mantrala et 

al. 2009) zolang deze alternatieve doelen actief zijn. Nadat deze alternatieve doelen behaald 

zijn, zijn consumenten echter niet langer blind voor zulke subtiele marketingsignalen en 

herstelt hun gevoeligheid zich. Ten slotte beschrijft het laatste hoofdstuk van dit proefschrift 

hoe geldwinsten en –verliezen, en dan specifiek de anticipatie ten opzichte van het ervaren 

van deze winsten of verliezen, invloed heeft op de attentional scope (aandachtswijdte) van 

consumenten, wat ervoor kan zorgen dat ze “door de bomen het bos niet meer zien” in plaats 

van het grotere geheel. Kortom, dit specifieke hoofdstuk van het proefschrift levert een 

bijdrage aan de literatuur over aandachtsafstemming (cf. Gable en Harmon-Jones 2010, 

2011)—het versmallen of verbreden van de attentional scope op zowel een conceptueel als 

perceptueel niveau (Posner en Presti 1987).  

Verder ingaand op de precieze inhoud per hoofdstuk, gaat het tweede hoofdstuk van 

dit proefschrift specifiek over de effectiviteit van primingprocedures, waarbij onderscheid 

gemaakt wordt tussen primes die relevant zijn en primes die irrelevant zijn voor bepaalde 

verlangens. Onder de noemer verlangen-irrelevante primes rekenen we primes die niet 

gerelateerd zijn aan het specifieke verlangen dat op dat moment wordt nagejaagd. Voor 

consumenten met bijvoorbeeld een onvervuld verlangen om te eten zijn subtiele signalen in 

de omgeving, zoals kleuren (Berger en Fitzsimmons 2008) of vormen (Jiang, Gorn, Galli, en 

Chattopadhyay 2015) verlangen-irrelevant, omdat ze niet gerelateerd zijn aan het verlangen 

om te eten. Daarentegen zijn geldprimes (Vohs, Mead, en Goode 2006) nauw gerelateerd aan 

het streven naar beloningen, vooral als deze beloningen in de vorm van geld zijn. Zulke 

primes worden dus verlangen-relevant wanneer consumenten een naar een geldbonus streven. 

Het tweede hoofdstuk toont in vier studies aan dat verlangen-irrelevante primes invloed 
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hebben op consumenten die hun andere, tegelijk actieve verlangens al vervuld hebben. 

Verlangen-relevante primes hebben daarentegen invloed op consumentenbeslissingen 

wanneer de verlangens nog steeds actief en onvervuld zijn. Daarmee biedt het tweede 

hoofdstuk een dynamischer perspectief op hoe priming opereert; het hoofdstuk illustreert een 

constante spanning tussen de innerlijke motivaties van de consument en de subtiele 

marketingsignalen die vol met betekenissen zitten en verschillende associaties oproepen. Het 

hoofdstuk demonstreert niet alleen wanneer primingprocedures werken, maar ook wanneer ze 

níet werken. 

Het derde hoofdstuk van dit proefschrift onderzoek specifiek hoe alternatieve doelen 

die optreden onafhankelijk van het winkelen (bijv. geld winnen) het verwerken van 

winkelgerelateerde informatie belemmeren (i.e., assortiment-signalen, met name de structuur 

van het assortiment), wat ertoe leidt dat consumenten niet langer vatbaar zijn voor de invloed 

van subtiele marketingsignalen. Het hoofdstuk bouwt op Goal Systems Theory (Kruglanski et 

al., 2002) en het fenomeen doelafscherming om aan te tonen dat, wanneer alternatieve doelen 

actief zijn, de invloed van assortiment-signalen op consumentenbeslissingen belemmerd 

wordt. Als gevolg daarvan stuurt de structuur van het assortiment consumenten niet langer 

richting specifieke productkeuzes. Wanneer deze alternatieve daarentegen al behaald zijn, 

staan consumenten weer open voor de bredere reeks aan contextuele informatie en worden ze 

hier weer vatbaar voor. Als gevolg daarvan worden ze “het slachtoffer” van de subtiele 

invloed van hun omgeving. 

Het vierde hoofdstuk van dit proefschrift concentreert zich op twee specifieke geld-

gerelateerde doelen: het verdienen van geld of het voorkomen van het verliezen van geld. 

Evenals in de vorige hoofdstukken richt dit hoofdstuk zich op specifieke fases tijdens het 

nastreven van doelen die geldwinsten en –verliezen oproepen, namelijk de anticipatie of de 

ervaring ervan, om de relatie met de attentional scope en informatieverwerking te verkennen. 
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Voortbordurend op voorgaand onderzoek dat het fenomeen aandachtsafstemming onderzoekt 

(Gable en Harmon-Jones 2010; 2011) repliceert dit onderzoek eerdere bevindingen wat 

betreft geldwinsten en demonstreert het dat de attentional scope versmalt wanneer 

geldwinsten verwacht worden, maar dat deze verbreedt wanneer geldwinsten al verkregen 

zijn. De belangrijkste bijdrage van dit onderzoeksproject gaat echter om de situatie waarin 

geld verloren wordt; er wordt namelijk aangetoond dat aandachtsafstemming anders werkt bij 

geldverliezen dan bij geldwinsten. In de fase waarin een verlies geanticipeerd wordt, maar 

nog niet ervaren is, verbreedt de attentional scope van consumenten. Wanneer het geldverlies 

ervaren wordt, versmalt de attentional scope echter. Deze bevinding benadrukt het 

kwalitatieve verschil tussen winsten en verliezen en illustreert de significante impact die het 

ervaren van verliezen heeft op de menselijke cognitie.    

In totaal omschrijven de empirische hoofdstukken tien studies die aantonen dat het 

beslissingsproces van consumenten tegelijkertijd gedreven wordt door de context, maar ook 

door doelen en verlangens. Alle empirische hoofdstukken gaan over het overkoepelende 

thema van context-gedreven consumentengedrag als een functie van saillante motivaties die 

het gevolg zijn van ofwel nagestreefde doelen ofwel ervaren verlangens. De hoofdstukken 

kunnen echter ook afzonderlijk gelezen worden, aangezien ze ook als separate artikelen 

fungeren. 

 

 
 

 
 

 


	Nederlandse samenvatting



