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INLEIDING 

 

Definitie persuasieve communicatie = wetenschap van beïnvloeding via communicatie 

 begrijpen hoe mensen overtuigd geraken 

 

Doelen: 

 cognitieve beïnvloeding (gedachten/opinies) 

 gedragsbeïnvloeding 

 

Kenmerken onderzoeksdomein: 

 mix van sociale psychologie + communicatiewetenschappen 

 niet altijd geaccepteerd als wetenschap  

 iedereen communiceert regelmatig om elkaar te overtuigen 

 wetenschappelijk onderzoek/toepassen ligt ver van het écht proberen 

 

Retoriek/argumentatie Persuasieve com 

Focus op argumenten zender 
 hoe publiek overtuigen 
 oud – filosofisch/literair ontstaan 

Focus op effect op ontvanger – attitude/gedrag 
 ontstaan tijdens boost sociale psychologie na 
WO2 

Speciale gelegenheden Dagelijks leven – constant mee bezig 

Al aandacht van het publiek Geen tijd/aandacht van het publiek 

VB speeches met trucjes 
! enkel persuasief als het mensen overtuigt 

VB shelf advertising, OOH banners 
! bevat stukje retoriek – product wil jou overtuigen 

 

Effect persuasieve communicatie: 

! menselijk gedrag beïnvloed door persoonlijkheid & situatie (deels ook boodschap) 

    persoonlijkheid niet zo relevant – te veel verschillen & weet je als zender niet 

    situatie/boodschap kan je wel veranderen  

          als zender ben je deel van situatie – proberen situatie maximaal persuasief te maken 

          assumptie: universele effecten! – gelden grotendeels voor iedereen (meer/minder) 

 

DUS persuasieve communicatie vertrekt vanuit effect ontvanger en kijkt dan terug naar wat het 

betekent voor zender, boodschap, medium… om boodschap meer persuasief te maken 

 

Technieken gedragsverandering: 

 Bewust veranderen 

 systeem 2 effecten 

 uitzonderlijk, amper gebruikt 

o Legale beperkingen 

= wetten, vooral bedoeld als bewustmaking 

 moeilijk wetten maken die gewoontes onderdrukken 

VB mondmaskerplicht – volgen of boete betalen 

o Harde campagnes – retoriek 

= hard roepen +/- 

VB voedingsdriehoek, verkeersveiligheid, anti-tabak campagnes 
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 Onbewust veranderen – nudging 

! grootste deel van gedrag is onbewust – zelfs bij bewuste dingen zijn er onbewuste elementen 

 systeem 1 effecten 

 default, vaak gebruikt 

o Zachte campagnes – persuasief 

= langzaam anders doen denken – werkt minder goed bij radicale tegenstanders 

VB vaccinaties 

o Ontwerp/design 

= omgeving creëren zodat juiste gedrag makkelijker is OF slechte moeilijk 

VB staan-bureaus als norm & enkel optie voor stoelen 

 

Systeem 1 Systeem 2 

= onbewust 
 via gewoontes/automatische reacties 
 snel & kost weinig energie 
 oncontroleerbaar 

= bewust 
 niet over 2 dingen tegelijk hard nadenken 
 traag & vraagt veel energie 
 controleerbaar 

Olifant – metafoor voor gewoonte 
 stapt van A (voor gedrag) naar B (na gedrag) 
Pad – metafoor voor persuasieve com 
 beïnvloed door obstakels > sturing? 

Berijder – metafoor voor bewust denken 
 achteraf illusie dat hij olifant stuurde 

VB dagelijkse dingen 
 verpakking beïnvloedt hoeveel eten! 

VB retoriek 

- Sommige beslissingen enkel systeem 1, andere grotendeels systeem 2 

- Tussencategorie: klein beetje systeem 2 maar onderliggend vooral 1 – moeilijk vast te leggen 

- Moeilijk te onderzoeken – onbewuste processen kan je enkel indirect meten! 

- Ook in communicatie is er ook veel systeem 1 en maar beetje systeem2 

- NOOIT enkel systeem 2 

 

Bewust gedrag kan na een tijd onbewust worden VB autorijden 

VB zender – truckjes gebruiken zoals “iedereen gaat naar dat feest” 

VB ontvanger – sommige dingen verwerk je bewust, andere onbewust 

 

Wetenschappelijk onderzoek:  

 Waarom veranderen attitudes/gedrag? 

! als attitude verandert, kan gedrag volgen & omgekeerd 

 Waarom is het bedoelde persuasief effect er wel/niet? 

 

OVERZICHT CURSUS 
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Persuasieve beïnvloedingsstrategieën: 

ATTITUDE 

 Argumenten + cues  

VB tandarts in tandpastareclame toont 7 redenen  geen aandacht voor inhoud argumenten! 

 cue = kleden boodschap mooi aan – wordt niet echt bewust over nagedacht door publiek 

VB 30% extra product / Point-of-purchase com: label aan schap, snoep aan kassa 

 Narratieven (in verhalen) 

 bewust luisteren maar onbewuste overtuiging 

VB meeslepende (fantasie) verhalen, ook Bijbel 

! kan neveneffecten veroorzaken VB roodkapje > angst voor wolven 

 biased journalism = lijken argumenten maar eigenlijk narratief met persuasieve effecten  

VB fake news op FOX News 

GEDRAG 

 Nudging 

 kan al via minimale boodschap   VB nepvlieg in wc 

 

Sociale laag: 

 gevoel van normen – iedereen doet het 

 kleine groepen – groepsbeïnvloeding 

 interpersoonlijk – 1 op 1 vooral 

Communicatiedomeinen: 

 marketing 

 gezondheid 

 politiek 

 

H1 – Domeinen persuasieve communicatie 

 

Types persuasieve com: 

 Verbale & non-verbale 

 (Niet)succesvolle 

 niet echt succesvol als het enkel cognitief is 

 gedragsverandering mét overtuiging  zonder is geen persuasief effect 

 succes bij bepaalde mate van gedragsbeïnvloeding én gedrags-shift 

 Met & zonder persuasieve intentie 

 ook bij negatief side effect 

 

Effecten 

 Van boodschap = argumenten, cues, narratieven 

 Van ontvanger = karakteristieken, situatie 

 Van zender = karakteristieken, situatie 

+ Niet-intentionele overtuiging 

 

Andere visies – VB 5 karakteristieken van paradigma cases – Daniel O’Keefe 

! nauwer perspectief 

 overtuiger: succesvol, intentioneel, (verbale) communicatie 

 overtuigde: vrijheid van actie, verandering in mentale toestand/cognitief effect 

 

Blootstelling 

– dagelijks heel veel contact met persuasieve communicatie VB online ads, OOH reclame… 

    schatting vroeger +/-350, vandaag +/- 4.000-10.000  vooral onbewust ! 
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Introductie – experimentele (sociale) psychologie 

Automatische vs bewuste processen – Daniel Kahneman (boek Thinking, fast and slow) 

 Systeem 1 – onbewust 

 gewone denkprocessen, automatismen 

 Systeem 2 – bewust 

 beperkte capaciteit: 7 +/-2 ‘magical number seven’ – Miller = # dingen die je kan onthouden 

 vraagt veel energie 

Beiden werken meestal samen MAAR je kan conflict uitlokken 

! onbewust/unconscious ≠ onderbewust/subconscious 

 

Ontvanger vs zender 

 Ontvanger 

 interpretatie com vanuit eigen ervaringen 

     VB reclames heel licht verwerken – na veel herhaling: associaties – grotendeels onbewust 

 je kan uitgelokt worden om aandachtig te luisteren 

      meer systeem 2 – niet per se makkelijker te overtuigen, kan juist tegengesteld werken !  

 Zender 

 heeft ook systeem 1 gewoontes/vertekeningen! 

     VB trucjes intuïtief vs bewust 

 als je zelf iets belangrijk vindt, ga je denken dat anderen ook geïnteresseerd zijn 

      dan gebruik je te veel argumenten – terwijl ze mss niet bewust luisteren > trucjes beter 

 

Four horsemen of automaticity – Bargh 

 Awareness  = aandacht aan gegeven   bewust 

 Intentionality  = intentie om te denken/doen   bewust 

 Efficiency  = gewoontes uitvoeren zonder bij na te denken   onbewust 

 Controllability  = bewuste processen kan je stoppen, onbewuste niet   bewust 

 

Latent vs observeerbaar: 

 Communicatie  = observeerbaar  maar krijgt niet veel (bewuste) aandacht 

 Effect (attitude/gedrag)  = soms observeerbaar 

 Processen achter effect  = grotendeels latent 

 introspectie is slechts deel van de verklaring – je wordt wel degelijk beïnvloed 

 

Latente processen: 

 vooral experimenteel onderzoek – potentiële oorzaken van observeerbare dingen achterhalen 

VB aspirine vs placebo 

VB A/B test online ads Booking.com (wel/geen pers. com)  meten: meer clicks, time-on-site… 

 verklaarbaar via sociale norm perceptie theorie 

= mens is kuddedier – al dan niet beïnvloed zijn door anderen kan effect verklaren 

! bewust van effect maar onbewust van oorzaak/cue ! 

 cues observeerbaar 

 effect vooral automatisch – kan (on)bewust zijn – (mediatie-effect) 

 zender kan cues (on)bewust gebruiken 
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Weinig nodig om met persuasieve communicatie effect te hebben op systeem 1 !!! 

VB auto leren rijden: schakelen is cognitief & fysiek proces – na oefenen automatisch 

VB taal: leren op jonge leeftijd, daarna onbewust – bevat heel veel automatismen 

 

Menselijk gedrag: 

= bewust + heel veel onbewust + random noise 

 bewuste attitudes niet per se meest informatieve  

       post-hoc/introspectie – je kan wel reden bedenken, maar is niet per se échte reden 

 ook onbewuste, onderliggende attitudes 

 

Tijdlijn cognitieve processen: 

= hoe boodschap verwerkt wordt 

 

– automatisch proces start direct na prikkel 

   VB cues interpreteren 

+ tijd/capaciteit/motivatie om te verwerken  

    te veel prikkels = geen capaciteit 

– start bewust proces (trager op gang) 

    VB reclame lezen aan bushalte bij wachten 

   ! uitzonderlijk: als 1 niet alleen kan oplossen  

VB GEEN tijd = gehaast, capaciteit = zware dag, motivatie = hulpbericht vriendin 

VB complottheorieën hebben effect als ze goed gebracht werden & niet direct weerlegd worden 

 

VB Gilbert’s model (1991) – foutieve informatie verwerken 

1. Automatisch – info voor waar aannemen 

+ tijd/capaciteit/motivatie 

2. Bewust – betrouwbaarheid in vraag stellen 

3. Bewust – informatie als onwaar labelen 

 moeilijk achteraf terug op te halen/herinneren ! 

 

VB slecht gedrag automatisch linken aan persoonlijkheid, pas na bewust denken (ook) aan situatie 

 bij jezelf juist omgekeerd = fundamentele attributiefout 

 

Dual process model 

= samenhang tussen twee gedachtenprocessen (automatisch & bewust) 

Nut automatische processen: 

 kwam evolutionair eerst 

 voordeel voor overleving 

 maken werkelijkheid minder complex  

 creëren shortcuts om beslissingen te maken 

 

Paper Bargh – The unconcious mind 

Cognitieve psychologie – gaat vaak uit van subliminale informatieprocessen 

 subliminaal = onder bewuste verwerkingsdrempel – korte/lage intensiteit stimuli 

VB flits van foto kan je onbewust zien/delen van 2de geluidsband gehoord 

 onbewuste processen zijn dus beperkt & niet ver ontwikkeld 

 subliminale invloed is eenvoudig dus makkelijk overdragen naar naburige mentale concepten ! 
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Sociale psychologie – focus op mentale processen ipv stimuli 

 gedachten zijn verbonden aan lichaam (ondanks lang gedacht van niet) 

 onbewuste gedachten hebben grote invloed op mentale processen 

 mensen zijn vaak niet bewust van oorzaak voor hun gedrag ! 

       onderzoek naar priming & automatismen 

           = hoe mentale processen zonder bewustzijn/bedoeling kunnen werken 

 fight-or-flight instinct / approach-or-avoidance 

= automatische activatie van attitudes leidt tot lichamelijke paraatheid – ook bij mensen 

 fysieke, impliciete evolutionaire reacties zitten nog in ons systeem 

 bewuste attitudes komen niet altijd overeen met onbewust gedrag  

VB 3M schandaal, toch plakband gebruiken 

 

Tijdslijn verwerking boodschap:

 

 

 boodschap komt binnen op tijdstip 0 

 start automatisch respons  

 impliciete attitude: approach OF avoidance  

     automatisch ingesteld op pos/neg reactie 

 start bewuste respons 

      begint nooit neutraal te evalueren!  

      komt door impliciet voorgaand proces 

! elke beslissing/reactie op communicatie begint vanuit approach/avoidance attitude 

 Positief starten – grote kans op hetzelfde/positiever 

– het zou veel energie kosten om negatiever uit te komen 

 Negatief starten – grote kans op hetzelfde/negatiever 

 Systeem 1 bepaalt dus deels waar je uit zal komen !!! 

 

Leerprocessen 

Relatief nauw verwant met persuasieve communicatie 

 leren = persuasieve com want zorgt voor (duurzame) gedrags-/cognitieve verandering  

 

Fundamentele leermechanismen 

 Habituation = minder extreme respons door regelmatige blootstelling  

 Contact conditioning = meer blootstelling zorgt voor positievere mening erover 

 balans tussen gewenning & verveling 

 Classic conditioning = mentale link tussen twee situaties VB Pavlov 

 vaak gebruikt in reclame VB celebrities linken aan product 

! evaluative conditioning (speciale soort) – VB ads met positief geassocieerde stimulus  

 Instrumental conditioning = relatie tussen situatie en gedrag VB rat met hendel voor eten 

 verwachte positieve effecten van product kunnen consumptie verhogen 

 Observational learning = relatie leren uit observatie van wat anderen doen 

VB voorbeeldgedrag (& positieve gevolgen ervan) tonen in reclame 

 Propositional learning = proposities onthouden  traditioneel leren 

VB argumentatie 
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Experimentele methode 

! veel gebruikt in psychologie, biowetenschappen… 

 gaat uit van onbewust verwerkte boodschap bij ontvanger, af en toe met bewuste laag 

 effect kan je niet direct vragen want systeem 2 weet niet wat in systeem 1 gebeurd is 

 via experimenteel onderzoek – kijken naar onderliggende oorzaken van observeerbare effecten 

 

Onderzoek naar latente processen: 

= kijken welke grote lijnen beter/slechter werken 

 resultaten geven richting aan, geen 100% zekerheid ! 

 

Onderdelen: 

 Manipulatie 

 Onafhankelijke variabele 

= wat je wil onderzoeken  bij ene helft deelnemers verander je dit element 

 heeft een causaal effect op de uitkomst 

 Afhankelijke variabele 

= effect (gedrag, attitude…) ten gevolge van onafhankelijke variabele 

 Controle & randomisering 

= wat je niet manipuleert moet je controleren & randomiseren 

 controle groep OF twee experimentele groepen (als controleren te moeilijk is) 

VB mannen en vrouwen random verdelen over de twee groepen 

 Meting VB op 0-100 schaal 

= effect meten van gemanipuleerd element  causaliteit aantonen 

 vaak veel mensen nodig om effect aan te tonen – statistisch belang/significantie bereiken 

 effect: echt of toeval  meer testen = meer betrouwbare échte effectgrootte tss 2 condities 

 attitudes hoeven niet stabiel te zijn doorheen tijd  wel nuttig om verandering te meten 

 

Methoden voor manipulatie: 

 Between-subjects 

= ene groep vs andere  

 voordeel: deelnemers niet bewust van wat onderzocht/gemanipuleerd wordt 

 nadeel: meer deelnemers nodig 

 Within-subjects 

= deelnemers blootstellen aan verschillende versies 

 voordeel: sterker effect, minder deelnemers nodig 

 nadeel: deelnemers kunnen hypothese onderzoek achterhalen, moeilijkere analyse 

! Double blind testing 

  = ideale situatie – zowel onderzoeksleider als deelnemers weten niet in welke groep ze zitten 

! bij combinatie onafhankelijke variabelen  interactie onderzoeken 

 

Experimenten in persuasieve com 

 vaak verborgen als survey – delen van boodschap/situatie manipuleren + effect op attitude meten 
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H2 – Attitudes & opinies 

Overzicht schema: attitudeverandering 

 

Persuasieve com gaat over effecten – onderzoeken hoe ontvanger wel/niet overtuigd wordt 

 doel = attitudeverandering + gevolg ervan 

 

Introductie 

Attitude = algemene evaluatie van een object 

 evaluatie = waarde op negatief–positief continuüm  vertalen naar getal (kwantificeerbaar) 

     ! soms dubbel continuüm nodig = negatief-neutraal + positief-neutraal lijn 

         ambivalente gevoelens  

         gewicht van beide schalen is NIET gelijk 

 object = stimulus waar je oordeel over kan hebben 

      +/- alles – jezelf, andere mensen, objecten, ideeën, politieke strekking, merk… 

 

Attitude metingen: 

 attitudes zijn meestal de afhankelijke variabele 

 gedragsverandering meestal gevolg van attitudeverandering dus eerst attitude meten ! 

! bij attitude-gedrag link: attitude = onafhankelijke variabele (als voorspeller gedrag) 

 

Bronnen van attitudemetingen: 

 Wat ze er zelf over zeggen 

 Reactie observeren 

 Interacties observeren 

 Informatie via anderen 

 Oordelen geven over object VB Likertschaal 

 Fysiologische reacties VB gelaatsuitdrukkingen 

 

Metingen zijn complex & multi-faceted: 

 eerst extremiteit vragen, dan zekerheid – heel zeker mag je meestal wel geloven 

 Positieve/negatieve tendens 

 Attitude sterkte  

= hoe standvastig attitude is 

     attitude kan variëren met +/-1 punt (sterk) tot +/-4 (zwak) per persoon per dag  

     hoe meer ervaring, hoe sterker/vaster  veel van onze attitudes zijn sterk! 

Ambivalentie  dubbel continuüm 

    VB weten/willen dat je dingen voor klimaat zou moeten doen maar toch niet doen 

 Cognitief vs affectief gebaseerd 

 c = bewust, feitelijk +/-  VB topsporters die voeding afwegen 

 a = gevoelens VB nostalgie, smaakt lekker 

 Functies:  

 nuttig   VB onderverdeling goed/slecht 

 uitdrukking van waarden   VB wat belangrijk voor jou is 

 sociale functies   VB wat goed ligt in groep – op werk spreken over gemeensch. dingen) 

 … 
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Expliciet vs impliciet: 

 Expliciet = systeem 2  

 bewust aan denken & construeren – je moet er even over nadenken 

VB ik weet direct dat ik Dwayne Johnson leuk vind & als ze het vragen kan ik redenen opnoemen 

 Impliciet = systeem 1  

 onbewuste tendensen – nog niet (sterk) over nagedacht, je kan ze dus niet zomaar bevragen 

 Meting heeft twee dimensies: 

 cognitie (attitude zelf) – expliciet/impliciet 

 gebruikte meting – direct/indirect 

! bewuste attitudes kan je ook via onbewuste methoden meten enz. – niet per se gelinkt 

 

Overzicht metingen: 

 
 

Directe attitude metingen 

= bewust antwoorden + bewuste attitude over object 

 

NIET-GESTRUCTUREERD 

 nominaal – past niet binnen ons doel om getal te bekomen 

VB interview  bewust attitude vragen: bewust wat ze willen meten maar geen exact cijfer 

 

GESTRUCTUREERD 

One-item measure 

= één vraag over één attitudeobject 

 

Soorten: 

 Extreem statement + vraag in hoeverre akkoord VB Coca-Cola is afschuwelijk + schaal 

 Directe vraag VB wat vind je van het merk Coca-Cola + schaal 

 

Schalen: 

 hoe eens/oneens je het bent met iets 

 hoe leuk vind je X op een cijferschaal  kan ook met 3 smileys… 

! mensen reflex om iets naast middelpunt te kiezen VB +0.8 
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Kenmerken: 

 makkelijkst op te stellen & gebruiken 

 goed voor lange vragenlijsten & bij jonge kinderen 

 beste optie voor double concrete measures 

= concreet attitude object & vraag 

VB hoe lekker vind je het merk Coca-Cola (heel vies tot heel lekker) – meer heb je niet nodig! 

 problemen als meting biased is ! 

 gevaarlijk bij one-item measures  bij meerdere vragen wordt bias meestal weggewerkt 

 

Biases: 

 acquiescence – akkoord willen gaan 

 persuasive question wording – manier van vraag stellen heeft invloed 

 dubbele vragen 

 missende schaalpunten VB tussen smileys 

 missende informatie / niet goed begrepen 

! TIPS methodologie – vragenvolgorde, wel/geen neutrale optie schaal, attitude sterkte ook meten… 

 

Multiple-item measure     = meerdere vragen over één attitudeobject 

 

Kenmerken: 

 moeilijker opstellen & data verzamelen 

 ruis/bias van individuele vragen wordt weggewerkt – ware score komt beter naar boven ! 

 geeft breed beeld over attitudes 

 veel methodes: standaard procedures, (niet) geverifieerde schalen, ad-hoc metingen… 

 

Prototypes: 

 Equal appearing intervals (EAI) – Thurstone & Chave (1929) 

= nooit rechtstreeks naar attitude gevraagd  

 bijna nooit meer gebruikt, wel goed doordacht 

 Likert somschaal – (1932) – reactie op/verbetering van andere metingen 

= vraagt expliciet naar attitude  toch eerder semi-direct! 

 mate van overeenstemming met polair geformuleerde items 

 Semantische differentiaal 

= vraagt expliciet naar attitude 

 tussenoplossing – gemakkelijker dan andere twee 

 vrij algemeen voor allerlei objecten – beperkt tot basisinfo over attitudes 

 minder betrouwbaar 

 

Stappenplannen:    niet vanbuiten kennen voor examen, wel herkennen & verschillen kennen 

 

Equal appearing intervals 

1. 100 stellingen maken tussen heel positief en heel negatief 

2. 11-punten schaal van maken  medewerkers categoriseren/beoordelen items van -5 tot +5 

3. 2 items selecteren per schaalpunt  best representatief & zuiver 

4. 22 overgebleven stellingen = attitudemeting 

5. Deelnemers antwoorden eens/oneens op alle items 

6. Waarde toekennen aan stelling ‘eens’  gemiddelde ervan = attitude 
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Likert methode 

1. 30 extreme statements maken (evenveel pos & neg)  vandaag meestal 3-10 

2. Deelnemers geven cijfer op schaal eens/oneens op alle items  meestal 7-puntenschaal 

! bij experten eerder een genuanceerdere/grotere schaal, bij leken kleinere schaal 

3. Score toekennen aan items  negatief geformuleerde vragen spiegelen qua score 

4. Gemiddelde score = attitude 

5. Statistische controle of alle items wel nuttig (logisch & juist) waren  

 evt items weglaten & gemiddelde opnieuw berekenen 

! vaak dingen benoemd als Likert schaal terwijl ze dat niet echt zijn 

 

Semantische differentiaal 

1. Set (4-10) bipolaire adjectieven opstellen over attitudeobject VB (on)betrouwbaar 

2. Deelnemers moeten positie aanduiden op continuüm  via VB 5-puntenschaal 

3. Gemiddelde score = attitude  correctie voor omgekeerde items 

 

Semi/quasi-directe attitude metingen 

= bewuste attitude over object + minder bewust over precieze meting/antwoorden 

 mensen zijn bewust dat attitude gevraagd wordt maar minder bewust wat er gemeten wordt & 

hoe jouw attitude afgeleid zal worden door hoeveelheid van vragen 

 

Voordelen:   meer informatie (multiple item) OF meer attitudeobjecten 

Nadelen:       moeilijker opstellen & antwoorden (vraagt meer tijd) 

 

Soorten: 

 Comparative rating / relative measure  

 vergelijkende vraag – kiezen tussen verschillende attitudeobjecten “wat heb je liefst?” 

 relatieve oordelen ‘y beter dan x’ makkelijker dan ‘wat vind je van x op schaal van 1-10’ 

 Ranking 

 attitudeobjecten rangschikken van VB best naar minst – relatief gemakkelijk 

 Multiple-item vragenlijst  VB Likertschaal & EAI 

 

Nadelen (semi-)direct: 

 Impliciete attitudes 

= niet bewust van groot deel van attitudes 

VB toch de auto nemen als het regent ondanks dat je om klimaat geeft 

 Deliberate bias  

= bewust oneerlijk antwoorden – lastig doen, sociaalwenselijk antwoorden… 

! meting nodig die minder/niet bewust is OF oncontroleerbaar 

 

Perspectieven 

 onderzoeker (design) vs participant (herkennen) 
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Indirecte attitude metingen 

= onbewust antwoorden & meting + beetje bewuste attitude over object 

 wel bewust dat je iets doet maar je kan het niet controleren & moeilijk bewust over na te denken  

      – je bent dus beetje bewust van attitude maar van meting helemaal niet bewust 

 

Soorten: 

 Gebaseerd op gedrag 

 Lost letter techniek 

 Gebaseerd op oordelen 

 Choice error techniek 

 Evaluative priming techniek 

 IAT – impliciete associatietest 

 

GEBASEERD OP GEDRAG 

 Meetbaar/kwantificeerbaar gedrag 

 Relevant – duidelijk gelinkt aan/onmiskenbaar voor attitude 

 Attitude uitdrukken zonder dat deelnemer controle over heeft  

 situatie nodig waar gedrag uitgelokt wordt zonder dat ze meting doorhebben – omweg 

 

Lost letter technique / verloren brief techniek 

= brief met attitudeonderwerp duidelijk zichtbaar op buitenkant omslag VB pro/contra kernenergie 

   > rondgooien in de stad (zogezegd niet juist afgegeven aan ontvanger) > vinders kunnen in de 

postbus steken of weggooien > meten hoeveel brieven toekomen 

Conclusie: kans groter dat mensen het posten als ze eens waren met idee 

 groepsniveau 

 basis van techniek is zelfde als nu online – we laten veel sporen na 

      sentimentanalyse van WOM VB posts over merk 

          ! eigenlijk al meer oordeel dan gedrag! 

           lijkt wat op Likertschaal maar deelnemers meer om tuin leiden 

      inhoud consumenten reviews 

 

GEBASEERD OP OORDELEN 

Error choice theory – Hammond (1948) 

= antwoord op moeilijke feiten-vragen reflecteert attitude 

VB slaagpercentage – je weet exacte % niet, wel schatting  toont hoe ze medestudenten inschatten 

 attitude minder bewust geactiveerd MAAR respons wel bewust (bewust dat % gevraagd worden) 

 oorspronkelijk nominaal VB ja/nee & schattingen  

       nu vooral schattingen want kwantificeerbaar 

     VB attitude tov mensen met overgewicht – stigma best impliciet onderzoeken 

 via kennisvragen om bias te vinden 

     VB apothekers’ attitude tov klanten met mentale problemen (die antidepressiva kopen) 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Evaluative priming 

= via reactiesnelheid attitude bepalen bepalen 

 procedure: priming met attitude object > target object > reactie tijd RT meten 

 prime = onderwerp activeren bij deelnemer (impliciet) 

 blijft erna hangen in hoofd = automatische approach/avoidance reactie 

       antwoorden op volgende vragen zijn gekleurd (pos/neg) – heeft effect op RT 

      VB aan oude mensen denken – handelingen worden trager 

      VB aan geniën denken – faalangst want veel beter dan jou 

 target = universeel positieve of negatieve woorden VB vriendschap = pos 

 RT = attitudemeting – moeten zo snel mogelijk pos/neg antwoorden 

 theorie: sneller als attitudes van prime & target overeenkomen ! 

 

Opmerkingen: 

 deelnemers bewust van wat ze doen maar reactie niet echt tegenhouden – zou verdubbelen! 

 als deelnemers vragen stellen, om de tuin leiden met leugentje 

 veel trials nodig – verschillende metingen samenbrengen tot impliciete attitude 

 
 

Impliciete associatietest – IAT 

= meet verschil in attitude tussen twee objecten 

 respondenten weten dat er iets gaande is maar kunnen het niet echt tegenhouden 

 procedure: 2 attitude objecten + 2 standaard sets van tegengestelden 

 Attitude objecten VB zwart & wit persoon 

 Sets van tegengestelden VB goed & slecht  pos/neg standaarden 

 moeten woorden & foto’s snel in juiste categorie plaatsen VB liefde bij goed 

      eerst automatisme creëren (enkel woorden of personen) – dan combi – dan omgekeerd 

       eerst categorie ‘goed’ samen met ‘wit’, daarna met ‘zwart’ > eerste foutloos, tweede niet! 

 reactietijd meten = verschil tss consistente & inconsistente blokken 

       toont impliciete attitude – meet hoe positief je beide categorieën inschat 

 resultaten: 

 zwarte personen hebben ook voorkeur voor wit – door weinig representatie in media 

 blanke personen zijn geschokt bij voorkeur voor eigen ras, zwarte personen niet 

 

Kritiek: de (in)consistente blokken zijn al biased VB blank persoon eerst aan goed koppelen ! 
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Affect misattribution paradigm – AMP – Payne (2005) 

= gelijkaardig aan evaluative priming maar prime is slechts een flits (je ziet niet wat het was) 

 bewust over dat je reactie geeft maar niet bewust van waardoor 

 procedure: kijk naar kruisje > flits – wekt associaties op > leeg scherm > kort maar bewust  

                          pictogram te zien (universele set van neutrale dingen) > reageren op pictogram 

 resultaat: priming beïnvloedt reactie op pictogram 

 
 

GEBASEERD OP FYSIOLOGISCHE REACTIES 

EMG (facial electromyography) 

= spierspanning meten – standaard gelinkt aan bepaalde emoties (bij zien van foto’s) 

 bewust van meting maar reactie/gedrag oncontroleerbaar 

 

ERPs (event-related brain potentials) 

= hersenactiviteit – goed in inconsistentie meten 

 we zijn geconditioneerd om verandering te zien! 

      VB stroom van positieve dingen > dan negatief object ertussen > geeft piek 

 bewust van meting maar reactie/gedrag oncontroleerbaar 

 

Side-note: 

Veel marktonderzoek gericht op attitudes > opkomende interesse voor impliciete (neurometingen) 

VB eyetracking onderzoek, EMG, ERP, galvanische current op huid …  

 niet echt neuro-onderzoek, meer marketing > +/- nutteloos 

 impliciete metingen zijn goedkoper & je weet er meer mee ! 

 

OVERZICHT 

Soort meting Bewust over meting Bewuste controle Bewust over attitudeobject 

Interview X X X 

One-item X X X 

Semantische dif X X X 

Likert schaal X X X 

EAI X X  

Relative measure X +/- +/- 

Ranking X +/- +/- 

Lost letter   +/- 

Error choice X   

Evaluative priming X  +/- 

IAT X  +/- 

AMP X   

EMG X   

ERP X   
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Attitudevorming & verandering          Tekst – Dolores Albarracín (2018) 

Vorming: 

 bij begin leven & nieuwe dingen 

 onderzoek gaat uit van neutraal startpunt (nog niet hard over nagedacht) 

 twee versies tonen > kijken wat best werkt  werkt enkel bij nieuwe topics ! 

 belief correction = mensen zijn slecht in corrigeren van opgeslagen attitudes ! 

VB fact checks bij fake news helpen niet echt – wat eerst in media is, blijft bij/is het sterkste 

 weinig attitudeveranderingsprocessen starten bij bestaande attitude 

VB attitude over klimaat ging achteruit > meer berichtgeving helpt niet 

 Onderzoek: vaccins die autisme veroorzaken 

 onderzoekerspaper > complottheorie > kritiek > teruggetrokken > attitude bleef 

! veel studies geciteerd ondanks teruggetrokken  altijd bronnen natrekken ! 

 

Verandering: 

 door ervaringen, informatie, sociale invloed  

 eerder schade/klein effect aan bestaande attitudes dan echte verandering ! 

 assimilatie = gelijkaardige mening als boodschap > creëert band 

 contrast = verschillende/tegengestelde mening > ≠ in attitude groter voorstellen dan het is 

 Latitude of acceptance = range van posities die iem accepteert 

 als het erbinnen valt, gaan mensen meer assimilatie hebben 

 Latitude of rejection = range van posities die iem afwijst  meer contrast 

 High involving topics verkleinen latitude of acceptance & vergroten rejection 

 mensen meer resistent tegen verandering 

 

H3 – Van attitude naar gedrag 

Overzicht schema: pijl tussen attitudeverandering & gedragsverandering 

 

Hoop dat boodschappen attitude beïnvloeden & daarmee ook gedrag   VB gezondheidscom, politieke 

 link tussen attitude & gedrag BESTAAT ! 

 

Oud onderzoek 

 Thurstone (1929) & Likert (1932) – attitudemetingen 

 LaPierre (1934) – eerste grote studie 

= vooroordelen tov Aziatische gemeenschap in VS (na immigratiegolf) 

 veldonderzoek gebaseerd op anekdote – ging op hotel met Chinese student: geen probleem 

     > vragenlijst naar hotel: veel nee op ontvangen Chinese gast > realiteit: nooit geweigerd 

 resultaat: attitudebevraging kwam niet overeen met gedrag – inconsistentie 

 verklaring: attitude is continuüm ↔ gedrag vaak ja/nee 

 Corey (1937) 

= onderzoek bij studenten naar attitude tov bedrog 

 konden eigen score op test verbeteren (bedrog) – verschil berekend tss echte & bedrog score 

 resultaat: weinig consistentie tss attitude & gedrag VB sterke anti attitude maar toch bedrog 

 betere voorspeller was de behaalde score > lage score = meer kans op bedrog 

 Wicker (1969) – conclusie: attitudes niet gelinkt aan gedrag 

 correlatie nooit hoger dan Cohen’s suggestie van r=0.30 – minder sterk dan verwacht 

 Sommige studies vinden wel correlatie ! 

VB onderzoek naar politieke stem voorspellen, orgaan donatie… 
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Conclusie: 

 gemiddeld genomen is er een middelmatig effect  soms groot, soms heel klein 

 verklaringen: 

 random proces – je moet geen voorspellingen proberen maken 

 als je variatie kan verklaren, gaat het om omstandigheden  

 moderatie-effect = wanneer een bepaal effect plaatsvindt/omdraait 

VB leeftijd als moderator voor sociale normen – populariteit van iets leidt vaak tot 

attitudeverandering MAAR leeftijd speelt een rol – meer/minder gevoelig 

 

Onder welke omstandigheden – moderator effecten 

Onderscheid – Baron & Kenny (1986) 

 Moderator  interactie met omstandigheden 

= beïnvloedt de richting en/of sterkte van een verband  WANNEER 

 interactie-effect: onafh & moderator voorspellen samen afh 

VB invloed van normgevoeligheid bij truckjes Booking.com om te kopen 

 Mediator  tussenvariabele 

= verklaart relatie tss (on)afhankelijke variabelen  HOE / WAAROM 

 soms maar gedeeltelijk ! 

VB effect van truckjes verklaard via sociale norm percepties 

 

Moderatoren: 

 verklaren sterkere/zwakkere/omgekeerde relatie 

 veronderstelling: mensen meer geneigd om gedrag te stellen dat overeenkomt met attitude 

 

Types moderatoren: 

 Karakteristieken van gedrag 

= sommige soorten gedrag meer vatbaar voor bepaalde types attitudes 

 attitude vaak algemener dan specifieke gedrag dat we willen voorspellen 

      Albarracín – variaties in algemeenheid van attitudes VB attitude tov vaccin in zomer/winter 

      specifieke attitude zal beter specifiek gedrag voorspellen 

 +/- verklaart verschillen in oud onderzoek 

 

 Karakteristieken van persoonlijkheid 

= sterker effect voor sommige personen – of mensen attitude sterk laten doorwegen in gedrag 

VB plichtsbewuste mensen gaat meer hun attitudes laten spreken 

 persoonlijkheidstrek = stabiel   VB intelligentieniveau  

 persoonlijkheidstoestand = dynamisch   VB intelligentietest slecht als je dronken bent 

& 

 level of moral reasoning – Rholes & Bailey (1983) 

= mensen die hard nadenken over wie ze zijn, wat ze willen 

 hoog = meer attitude-consistent gedrag 

 self-monitoring – Snyder (1987) 

= jezelf monitoren tov omgeving – wat verwachten anderen dat ik doe > gedrag aanpassen 

 hoog = minder attitude-consistent gedrag  houden rekening met attitude én context ! 
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 Karakteristieken van situatie 

= in sommige situaties wegen attitudes sterker door 

o normen = hoe mensen (denken dat ze) zich moeten gedragen 

 element van situatie: meer/minder 

 aanwezigheid normen vermindert attitudeconsistentie > gedrag niet stellen 

     VB attitude bepaalt wat je kookt, maar als je op feest bent, ga je eten wat er is 

      komt ook voor bij perceptie van normen! 

o tijdsdruk – blokkeert expliciete processen 

 expliciete attitudes minder voorspellend dan impliciete 

 

Types sociale normen – Cialdini (1991) 

o injunctieve = wat jij denkt dat verwacht wordt van jou qua gedrag 

VB je zou gezond moeten eten  activeren: voedingsdriehoek opnieuw tonen 

o descriptieve = wat je denkt dat de meesten doen 

VB veel jongeren eten ongezond  invloed: aantonen dat meerderheid gezond eet 

 beiden evenveel invloed maar descriptieve makkelijker te manipuleren 

      kunnen sterk persuasieve cues zijn ! 

     VB flyer op grond of vuilbak gooien bij vuile/propere omgeving vs voorbeeld van gedrag 

            sterkste effect als je descriptief toont wat je injunctief weet 

     VB foute campagne: foto van spoorlopen TEGEN spoorlopen – werkt omgekeerd 

     VB Bridge of life – eerst vermindering zelfdodingen, daarna veel meer dan ooit door aandacht 

 

 Karakteristieken van attitude 

= sterker effect voor sommige attitudesterktes 

 sterke attitude geeft vaker aanleiding tot gedrag 

 extremiteit van attitude niet van belang – sterkte is wat gedrag voorspelt ! 

      impliciete attitudes verklaren gewoontegedrag goed 

 directe meer consistent met attitude – toegankelijker 

     VB te weinig koten op campus – mensen met (in)directe ervaringen  

 toegankelijkheid = hoe gemakkelijk attitude uit geheugen wordt gehaald 

      meten: antwoordsnelheid – al mening gevormd als je sterk nagedacht hebt 

 

Hoe ontstaat de link 

Mechanismen: 

 Reasoned action – Ajzen & Fishbein 

 Sponteneous (re)action – Fazio – model of the attitude-to-behaviour process 

 

Theory of reasoned action – TRA 

 bewust – systeem 2 

Theorie: 

 focus op bewuste intentie als voorspeller van gedrag > beredeneerd gedrag 

 hoe attitudes & norm percepties de intentie voorspellen 

 ook makkelijker te onderzoeken 

 procedure: attitude meten > normpercepties & gedragsintentie op T1 > gedrag op T2 

 

VB autoverkoop – attitude voor wagen opgebouwd door beliefs met waarde die eraan gehecht wordt 

VB elektrische wagens – we weten al dat het goed is maar in toekomst wordt het ook belangrijker  

       bij sommigen verandert het trager dan anderen – beïnvloedt gedrag 
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Formule +/- 

 bi = geloof dat i de uitkomst zal zijn van het gedrag 

 ei = evaluatie van elke uitkomst i  negatief-tot-positief 

 nj = sterkte van normatief geloof j 

 mj = motivatie om te bezwijken aan j 

 

 rationele kijk op menselijk denken/beslissingen 

 combinaties van verwachtingen & relaties die je eraan toekent  

      kansen & pos/neg waarde toekennen 

 gedragsintentie gebaseerd op attitudes & normen!  

      subjectieve norm = combi van verwachtingen & hoe belangrijk je het vindt 

 elk gevolg met waarden (opgeteld) geeft slotsom die beslissing kan reflecteren 

 

Theory of planned behaviour – TPB 

= uitbreiding van TRA – extra laag: percepties over hoe hard je gedrag kan beïnvloeden 

       Σckpk      c = control belief  & p = perceived level of control 

 opmerking: beide theorieën zijn té rationeel MAAR voorspellingen wel vaak +/- echte gedrag 

 
 

Attitude-to-behaviour process model 

 onbewust – systeem 1 

 assumptie: attitudes leiden gedrag ook als het niet bewust is 

 perceptie van de situatie zal dan gedrag bepalen – via heuristiek +/- go with the flow 

      perceptie gebaseerd op reeds bestaande (toegankelijke) attitudes & normen 

 

Proces 

= situatie met attitudeobject (geen tijd, motivatie, capaciteit) > onbewuste perceptie over attitude 

object + situatie inschatten > definitie van situatie > gedrag 
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Experiment – Fazio, Powell & Williams (1989) 

 test: reactietijd bij 100 objecten (like/dislike) = indicatie van toegankelijkheid  

                daarna expliciete attitudemeting  gedrag analyseren van keuze uit reward 

 resultaat: toegankelijkheid beter in attitude voorspellen dan expliciete attitude extremiteit 

      + lage toegankelijkheid > meer invloed van situationele factoren VB opstelling rewards 

 

MODE model 

= combinatie van andere modellen +/-  theory of reasoned action + attitude to behaviour model 

= motivation, opportunity & determinants 

     bewuste processen vinden pas plaats bij motivatie & capaciteit: 

 hoge motivatie VB bij belangrijke taak 

 capaciteit aanwezig – tijd & cognitieve bronnen (energie) 

 anders enkel automatisch proces 

 

Toegankelijkheid attitudes beïnvloedt vooral onbewuste gedragskeuzes 

 bij bewuste keuzes is attitude extremiteit belangrijker 

 toegankelijkheid kan motivatie verhogen om aandachtig te zijn > reasoned action 

      geeft gevoel dat het om belangrijke attitude gaat 

 

Experiment – iets kopen in goede/slechte winkel  

 manipulaties: tijdsdruk & verantwoording/motivatie 

 resultaat: enkel reasoned action bij geen tijdsdruk & motivatie 

 

(Denkoefening (on)bewuste processen – college 5, slide 40) 

 

H4 – Van gedrag naar attitude 

Overzicht schema: pijl tussen attitudeverandering & gedragsverandering 

 soms leidt gedrag tot attitude 

 

GEEN LEERSTOF 

 

Uit clips: 

Origineel experiment cognitieve dissonantie 

Festinger & Carlsmith's Cognitive Dissonance Study – 1954 

Deelnemers moeten houden blokjes telkens kwartslag draaien tot onderzoeker zegt dat ze mogen 

stoppen  deception: motorieke skills onderzoeken, daarna zogezegd echt onderzoek: effect van 

mentale voorbereiding op performance waarbij ene groep te horen kreeg dat het een leuke 

experiment zou zijn 

Écht doel: iedereen zelfde saaie taak geven en gevraagd om volgende deelnemer te zeggen dat het 

een interessant experiment is – verschillende beloningen (1 dollar vs 20) om duidelijke leugen te 

vertellen  deden beiden evenveel moeite om leugen geloofwaardig te maken 

Hypothese: wie het meest betaald wordt, heeft hoogste motivatie om enthousiast te lijken over het 

experiment en zou uiteindelijk meer geneigd zijn het zelf te geloven 

Hypothese cognitieve dissonantie theorie: wie meest betaald wordt, voelt zich juist correct dat het 

echt niet interessant was. Wie minder betaald wordt, vind dat er niet genoeg justification is en 

ervaart dissonantie – daarom gaat die persoon mening bijstellen over experiment 
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H5 – Argumenten: twee routes naar overtuiging – ELM 

Overzicht schema: alles tussen boodschap & attitudeverandering 

 boodschap verandert attitudes op 3 manieren: attitudes + cues, stories 

 

The elaboration likelihood model 

 gebaseerd op systeem ½ 

 voorspelt attitudeverandering +/-    verklaren via perifere cues & centrale argumenten 

 

Door gebrek aan capaciteit & motivatie: 

 variatie in bewustheid – wat belangrijker is, krijgt meer aandacht van ontvanger 

 uitgangspunt: we kunnen niet altijd aandachtig zijn voor boodschappen  

 vaak overschat door zender hoeveel aandacht het krijgt – minder belang voor ontvanger 

 continuüm: [automatisch/heel onbewust – heel bewust] 

 routes in ELM: perifeer (onbewust) & centraal (bewust) 

      vroeger vooral gezien als twee aparte categorieën, nu als continuüm 

 LET OP: heel bewust komt bijna nooit voor / enkel bewust kan NOOIT – altijd stukje onbewust 

 

Plaats op continuüm afhankelijk van karakteristieken van: 

 Zender  – we luisteren meer/bewuster naar experts 

 Boodschap  – motiverend of niet/belezend 

 Ontvanger  – of je een persoon bent die graag info/weetjes heeft of niet 

 Situatie  – afleiding in omgeving, geen tijd hebben… of niet 

DUS 

Persuasieve com niet alleen effect van boodschap maar ook omstandigheden & persoonlijkheid !!! 

 kan effect versterken/verzwakken 

 

Proces  

 niet letterlijk stap voor stap maar goeie leidraad over denkproces 

      meer blootstelling > meer kennis > makkelijker verwerken > kans groter centraler verwerken  

           > MAAR als je boodschap heel veel ziet, zal het weer meer perifeer worden 

      als boodschap sowieso perifeer toekomt, dan zal herhaling voor effect zorgen +/- 

 +/- andere versie van tijd/energie/motivatie 
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1. Persuasieve communicatie = boodschap 

2. Gemotiveerd? = motivatie 

 Situatie 

 Persoonlijkheid 

 beide karakteristieken kunnen invloed hebben – meer/minder aandacht 

3. Capaciteit om te verwerken? = tijd & energie 

 Situatie                    VB 5 boodschappen tegelijk om te lezen vs 1 tijdens pauze 

 Persoonlijkheid      VB meer hersencapaciteit (7+…) 

4. Centrale cognities    je komt vaak niet aan deze stap ! 

= hard nadenken over boodschap – pos/neutraal/neg 

+ METAcognitie  

    = nadenken over nadenken  nadenken over welk gevoel iets opwekt – systeem2 

4a.  Positief nadenken 

        = vaak bij sterke argumenten > zodat ze mee eens zijn 

       leidt tot positieve attitude verandering 

4b.  Negatief  

       = bij zwakke argumenten > jezelf aan het overtuigen dat attitude negatief is 

       leidt tot negatieve attitude verandering 

       VB relevante waspoederreclame – nadenken over reclame > kan snel negatief worden omdat je  

             wat kwaad bent over aandacht geven aan waspoeder terwijl er geen verschil is 

4c.  Neutraal  

        dan verandert niets 

OF 

2a.  Perifere cues 

 bij gebrek aan motivatie/capaciteit 

= effect via onbewuste cues – worden wel gezien 

VB kwaliteitslabels – Steven Van Gucht ‘Siensano’ / merklogo’s 

2b.  Perifere attitudeverandering 

 

! attitude kan op alles slaan – product, advertentie, bedrijf… 
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ELM model 

 centrale route  vult perifere route aan in meerdere/mindere mate 

 perifere route  wordt altijd een beetje gevolgd – default ! 

 

Centrale route  

= via self-persuasion – je gaat kennis eraan linken & jezelf overtuigen 

 

Richting & mate attitudeverandering afhankelijk van: 

 valentie van gedachten (positieve gedachten > positieve verandering) 

 aantal cognities = hoeveel je nadenkt/erover weet 

 mate van vertrouwen in eigen gedachten (metacognition) 

 

Elaboration likelihood model = kans op uitbreiding/hard nadenken (over boodschap) 

 centrale attitudeverandering zorgt ervoor dat het toegankelijk is in geheugen, biedt weerstand in 

komende pogingen attitudeverandering & voorspellend voor (bewust) gedrag 

 

Perifere route 

= oppervlakkige, snelle verwerking van boodschap via perifere cues ipv inhoud 

 bij weinig/geen motivatie & capaciteit > hogere kans op perifeer verwerken (default) 

       kan pos/neg zijn – kans groot tussen neutraal & positief 

 attitudeveranderingen zijn hier minder toegankelijk, stabiel & voorspellend ! 

 perifere variabelen kunnen invloed hebben op beide routes ! 

     VB expert > direct geloven door label/expertiseassociatie   vs   cognitie: nadenken over kennis enz. 

 

Reclames proberen vaak met veel argumenten via centrale route te overtuigen maar bevat ook altijd 

perifere cues zoals hun logo, mooie kledij… 

VB Lidl campagne – heel hard ingezet op systeem 2 met ‘zaam’ campagne  

 enige perifere cues zijn logo & bananen  ‘zaam’ triggert aandacht om het te begrijpen 

 

Empirisch bewijs 

Variabelen in centrale route: 

 situational: boodschap en/of context 

 dispositional: persoonlijkheid 

 beïnvloeden mate & richting centrale verwerking via motivationele & capaciteitsfactoren 

      VB als je al niet eens bent, dan ga je op zoek naar tegenargumenten/fouten 

 

Experimenten: 

 manipuleren min.1 variabele 

 (meten aandacht = #cognities  

                & richting = + of -) 

 meten attitude 
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Factoren die ELM beïnvloeden: 

 

 objective processing variables  

      = mate van nadenken 

 biased processing  

      = richting 

 

 ability/capacity = tijd/energie 

 

Categorieën: 

1. Persoonlijke relevantie 

= focus op situationele factoren – persoonlijkheid kan je niet veranderen 

 situationele factoren overschrijden soms capaciteitsfactoren – toch tijd vrij maken 

 meer relevantie zorgt voor dieper nadenken 

2. Need for cognition 

= mensen die graag nadenken > vaker centraal denken 

3. External distracton 

= meer afleiding > minder centraal denken 

4. General intelligence 

= lage intelligentie > minder centraal denken 

5. Forewarning of intent 

= situatie waarschuwt dat ze je willen overtuigen 

 je probeert tegen boodschap in te gaan > vaak lagere attitude achteraf 

6. Open-/closedmindedness 

= open > evenwichtig beoordelen / closed > eigen gedachten beschermen tegen boodschap 

7. Head movements 

= attitudebevestigende beweging uitvoeren > kans groot jezelf beïnvloeden om erin mee te gaan 

VB ja knikken sociaal wenselijk 

8. Issue-relevant knowledge/schema 

= wie al kennis heeft > boodschap in dat kader verwerken 

 

Situationele impact op motivatie 

 Persoonlijke verantwoordelijkheid voor oordeel 

 Meerdere boodschap bronnen gebruiken – normen  

 Open vragen ipv statements 

 Persoonlijke relevantie 

 

Persoonlijke relevantie: 

 verschilt per situatie 

 hoe relevanter de boodschap, hoe meer aandacht 

 relevant > deep processing > sterke argumenten hebben effect 

 niet relevant > superficial processing > denken niet na over argumenten 
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Typisch ELM effect: 

 

LET OP: als je meer aandacht geeft aan het duwen van 

argumenten voor centrale route > kan negatief effect 

hebben 

 als je zwakke boodschap hebt > beter in perifere 

route 

 

 

Studie Petty & Cacioppo (1979) – universiteitsbrede examens 

VB toelatingsproeven, gestandaardiseerde tests… 

 manipuleren pro-boodschap met sterke/zwakke argumenten & eigen/andere universiteit 

 deelnemers ondertussen afgeleid – luisteren naar kwaliteit van klank (= Bogus task) 

      bedoeld om deelnemers in onbewuste route te laten starten 

 hypothese: geen relevantie > minder aandacht > minder attitudeverandering door argumenten 

                          hoge relevantie > attitude beïnvloedt door argumentsterkte 

     VB relevantie verhogen – persoonlijke aanspreking (jij/naam) 

 resultaten: hoge relevantie > meer cognities & groter verschil tss sterke/zwakke argumenten 

                                                        positieve cognities bij sterke & negatieve bij zwakke 

 

Impact persoonlijkheid op motivatie 

 individuele verschillen 

 Need to evaluate – Jarvis & Petty (1996) 

= nood om dingen te beoordelen/evalueren – vrij stabiel 

 hoog > meer attitudes & cognities + toegankelijker > kans groter centraal verwerken 

 neiging online attitudes = tijdens ervaring attitude opstellen ipv via cumulatieve herinneringen 

 Need for cognition – NFC – Cacioppo & Petty (1982) 

= behoefte om na te denken – meesten in midden 

 hoog > kans groter op centrale route    bij hun meer verschil tss sterke/zwakke argumenten 

 NFC is NIET gelinkt aan intelligentie ! 

 

Studie Cacioppo, Petty & Morris (1983) – inschrijvingsgeld 

 sterke & zwakke argumenten – Bogus taak: leesbaarheid tekst beoordelen 

      definitie: sterk = als mensen erover nadenken, geeft het meer positieve cognities ! 

 NFC gemeten > middelste groep verwijderd 

 resultaten: hogere NFC > wel duidelijk verschil tss sterke/zwakke argumenten  

 

Gevolgen van beide routes 

= onderscheid vooral in attitude sterkte, niet in extremiteit 

 attitudes in centrale route meer resistent & voorspellend 

 

Onderzoek – Haugtvedt & Petty (1992) – resistentie van attitudeverandering & NFC 

 na blootstelling ad: geen verschil in attitudemeting tss hoge/lage NFC 

      perifere & centrale route veroorzaken gelijkaardig effect 

 2 dagen later: minder positieve attitudes bij lage NFC – dus attitude sterker bij hoge NFC op T0 

! perifere cues kunnen bij herhaling ook voor stabiele attitudeverandering zorgen 
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Onderzoek – Tormala & Petty (2002) – effect van forewarning op attitude 

 deelnemers moesten proberen niet overtuigd te worden 

 bij een deel gezegd dat het sterke argumenten waren, bij anderen zwakke  

      triggert self-validation – sterk argument > hard nadenken & meer overtuigd originele attitude 

           = centrale verwerking  oude attitudes versterken ! 

      bij andere groep meer perifere route 

 

Meerdere rollen van één variabele in ELM 

 handig omdat het model zo veel dingen kan verklaren 

 MAAR maakt model wat zwak – minder makkelijk voorspellen welke rol variabele zal spelen ! 

VB source attractiveness op ≠ manieren verklaren via ELM 

 mooie verkoper kan perifeer zijn (gewoon aangenaam) 

 of een argument (VB bij beauty producten want toont expertise) 

 of motivator om meer te luisteren  meer doen opschuiven naar centraal 

 of meta-cognitieve effecten – niet te vertrouwen (gladde verkoper) 

 

Belangrijke concepten 

 Perifere cues geen garantie dat boodschap perifeer verwerkt wordt 

VB influencer in marketing op sociale media 

 voor velen perifeer / anderen volgen ze mss > luisteren er echt naar > over nadenken 

 ELM voorspelt: mate attitudeverandering + richting (pos/neg) + sterkte 

 Het zijn slechts assumpties – kan je niet letterlijk meten, enkel indirect afleiden via data 

 ELM goede basis om persuasieve com te begrijpen in veel topics/industrieën 

 

– ELM (verdieping – les 9) 

 

Factoren die ELM beïnvloeden 

External distracton / afleiding 

= meer afleiding > minder centraal denken > minder verschil sterke/zwakke argumenten 

 we denken meestal perifeer – afleiding kan gedachten van het ene onbewuste weghalen 

      VB autorijden: door gesprek op radio merken dat je 30km verder bent 

 voordeel zender: attitude blijft zelfde of wordt positiever ↔ centraal: ook neg mogelijk 

 

Onderzoek – Petty, Wells & Brock (1976) – reduction tuition fee 

 test: sterke vs zwakke argumenten in situatie met veel vs weinig afleiding 

 afleiding zorgt voor:  

 zwakke argumenten > positievere attitude 

 sterke argumenten > minder positieve attitude ?? 

 geen invloed op aantal argumenten herinnerd 

 self-persuasion proces onderbroken 

 resultaat: afleiding kan zwakke argumenten maskeren 

     VB pitch: to-the-point bij sterke case ↔ met veel toeters en bellen bij zwakke argumenten 

 

General intelligence 

 lage intelligentie > minder centraal denken 

 hoge intelligentie > meer capaciteiten (7+/-2) & meer voorgaande kennis over het topic evt 
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Forewarning of intent 

= mensen met bepaalde ingesteldheid boodschap laten verwerken  meestal negatief effect 

 dingen vastzetten in persoonlijkheid van ontvanger 

     VB literacy training: scepticisme – let op voor phising 

 

Onderzoek – Petty & Cacioppo (1979) – new university policy 

 sterke argumenten + hoge/lage persoonlijke relevantie + wel/geen waarschuwing overtuiging 

 resultaat:  

 Relevantie > meer centraal > positiever 

 Relevantie + forewarning > meer centraal > negatiever (blokkeert overtuiging) 

 

Andere factoren 

 Herhaling 

= situationele capaciteitsfactor 

 voornamelijk perifere cue – maar kan boodschap ook duidelijker maken 

VB studeren: herhaling > extra energie over > verder nadenken 

 boodschap te veel tonen > kijkers worden het beu (tedium) – kleine variaties werken beter 

 we communiceren te veel in deze maatschappij 

       moeilijk te weten wie in publiek boodschap al veel gezien heeft 

 Biased processes 

 vaak door positieve gedachten proberen blokkeren & negatieve promoten – of omgekeerd 

     VB consumer protectionism – het is reclame dus er niet voor vallen 

 motivationele & capaciteitsfactoren + situationele & dispositionele redenen spelen een rol 

      VB forewarning – situationeel + motivationeel 

 

Gezamenlijke effect van variabelen 

In ELM veel moderatie effecten – interactie ipv enkel hoofdeffect 

 in realiteit amper hoofdeffecten – geen recept voor gegarandeerd effect 

 samenhang elementen/processen zorgt ervoor dat het meer wordt dan gewoon hoofdeffect !!! 

 

Voorbeelden: 

 Effect van argumentsterkte & perifere/centrale route 

 gemiddeld wel effect – soms niets, soms heel veel  

      meestal maakt argumentsterkte niet uit (perifeer) 

      als het wel uitmaakt (centraal) > positief ofwel negatief – moderatie effect 

 Effect van forewarning 

 enkel bij hoge relevantie (centraal) 

 

Onderzoek – Petty, Cacioppo & Heesacker (1981) 

 open vragen lokken centrale verwerking uit (situatie/motivatie) als we in perifere route zaten 

      vaak in marketing gebruikt – grotere kans om naar centraal te gaan 

 centraal starten: creëert verwarring > trekt aandacht van argumenten weg > minder persuasief 
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Metacognitie 

= vertrouwen in eigen gedachten – gedachten over jouw gedachten 

VB niet alles weten over debat kerncentrales – vertrouwt gedachten niet > eerder expert geloven 

 self-persuasion  

     = zelf gedachten construeren die jou overtuigen (centrale route) ipv boodschap 

      heeft invloed op metacognitie 

 self-validation hypothesis (situatie/dispositie) 

     = variabelen beïnvloeden in hoeverre je jouw gedachten over de boodschap vertrouwt 

 vooral invloed op attitudesterkte, beetje op extremiteit 

 metacognitie bestaat niet echtin perifere route ! 

 

Onderzoek – Briñol & Petty (2003) – invloed van hoofdbewegingen op metacognitie 

 test: ja/nee knikken tijdens verwerking boodschap met sterke vs zwakke argumenten 

 bogus task: kwaliteit testen hoofdtelefoon om goed te blijven zitten 

 hypothesen: 

 sterke argumenten > positieve cognities / zwakke > negatieve 

 ja knikken > meer zelfvalidatie (goed bezig) / nee schudden > minder zelfvalidatie 

 het gaat om graduele verschillen ! 

 resultaten: nee schudden > attitudes beetje naar beneden 

      ja knikken > heel positief & zeker / nee schudden > nog wat positief (minder) maar niet zo zeker 

      het is een beïnvloeding van eigen gedachten, niet van betrouwbaarheid boodschap! 

 

Perifere cue effecten 

Veel communicatie professionals gaan uit van centrale route effecten – niet goed! 

 We denken voornamelijk in systeem 1 (perifeer) 

 Negeren sterke effect van perifere cues – zeker bij herhaling 

VB hoeveelheid eten afhankelijk van grootte verpakking, niet hoe het smaakt 

 Perifere cues hebben ook bij centrale route nog een beetje effect 

 

Onderzoek – Petty, Cacioppo & Goldman (1981) – universiteitsbrede examens 

 test: persoonlijke relevantie + argumentsterkte + expertise  alles hoog vs laag 

 resultaten: 

 hoge relevantie (centrale route) > weinig effect van bron van expertise  

 ceiling effect = attitudes zijn al zo extreem dus kan niet hoger 

 lage relevantie (perifere route) > expertise zorgt voor meer overtuiging  

 ongeacht argumentsterkte 

VB makkelijker via perifeer overtuigen door te laten denken dat het van expert komt 
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Onderzoek – Petty & Cacioppo (1984) – gelijkaardig aan vorig 

 test: persoonlijke relevantie + argumentsterkte + aantal argumenten  alles hoog vs laag 

 resultaten: 

 hoge relevantie (centraal) + meer argumenten > dominante doorgetrokken 

 sterke argumenten > nog hoger / zwakke > nog lager 

 lage relevantie (perifeer) + meer argumenten > meer overtuiging (ongeacht sterkte) 

VB 4 voordelen bij tandpasta is beter dan 2 – makkelijk aan te nemen als juist 

 

Advanced effects of bodily posture/behaviour on attitudes – Briñol (2009)    aanvullende tekst ! 

Link tussen attitude & lichaam: 

 attitude oorspronkelijk gezien als lichaamshouding 

      logisch want mentale attitudes zitten ook echt in ons lichaam VB studie hoofdgebaren 

 we uiten onze attitudes door gedragingen VB ja knikken als je het eens bent 

 

Soorten effecten 

 First-order cognition effect 

= directe relatie tss houding & cognities/associaties    meeste onderzoek enkel hierrond ! 

 invloed houding op hoeveelheid & richting gedachten 

VB onderuit zitten = minder waard voelen 

 Second order posture effect 

= effect op centrale-route metacognities 

 invloed houding metacognities – vooral hoeveel vertrouwen ze erin hebben 

 

Experiment – Briñol & Petty (2009) 

 test: beste/slechtste persoonlijkheidstrekken opschrijven met (niet)/dominante hand 

 hypothese: niet-dominante > moeilijker > minder vertrouwen/zelfvalidatie 

 resultaat: minder zeker bij niet-dominante hand (ongeacht beste/slechtste traits) 

+ 

Herhaald met rechtstaan/onderuitgezakt zitten ipv hand 

 deelnemers blootgesteld aan beide manipulaties tegelijk/kort na elkaar – zogezegd aparte studies 

 resultaat: rechtstaan > meer zeker van zichzelf 

      houding beïnvloedt self-persuasion proces ! 

 

Afhankelijke variabelen: 

 Self-attitudes 

 Interne controle van persoonlijkheidstrekken  

 geen verschillen gevonden 

 Vertrouwen in eigen gedachten 

 Humeur & moeilijkheidsgraad taak 

 

Resultaten: 

 First order cognition effect (+/- priming)  

 wie positieve dingen opschreef voelde zich positiever over zichzelf vs negatieve dingen 

 Gedachten beïnvloeden attitude bij zelfzekere houding – geen effect bij onzeker 

VB positieve karaktertrekken zijn meer overtuigd dan wie slumped houding heeft 

 je gaat eigen gedachten (pos/neg) niet geloven in onzekere houding 

 bewijst verwachte samenhang tss richting gedachten & houding 
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Partiële mediatie-effect: 

 lichaamshouding > beïnvloedt vertrouwen (metacognities) > beïnvloedt attitude !!! 

      first order effect: houding > attitude + second order: vertrouwen > attitude 

LET OP: nog bewijs nodig dat effect houding op attitude via mediatie vertrouwen is ! 

 
 

H6 – Narratieve overtuiging 

Overzicht schema: alles tussen boodschap & attitudeverandering 

 boodschap verandert attitudes op 3 manieren: attitudes + cues, stories 

 

Narratieve overtuiging: 

= storytelling 

 vaak fout begrepen – gezien als iets creatief terwijl het theoretische basis heeft ! 

     VB 95% systeem 1 + 5% systeem 2  niet bewezen > wel geloofd want past in verhaal 

 

Transportation theory: 

= hoe verhaal jou transporteert van hier & nu naar de werkelijkheid van in het verhaal 

 je neemt dingen mee uit dat verhaal die jouw attitude veranderen – blijft wat hangen 

 

VB horrorfilm – je weet dat het geen realiteit > toch erin gezogen dus je gelooft onlogische dingen 

 VB enge muziek/geluiden als signaal voor dat er iets erg gaat gebeuren (attitudeverandering)  

 als je dan alleen bent na de film en hoort een deur piepen, dan krijg je zelfde reactie  

 na een tijdje normaliseer je die geluiden weer 

 

VB propaganda – stukken van verhaal blijven hangen & geef je door aan anderen 

 VB polarisatie van sociale media – Trump wil nieuw platform met non-woke narratieven  

 zou heel slecht zijn voor maatschappij want attitudeverandering als je er veel van ziet 

 

Introductie 

Verhalen kunnen overtuigen via argumenten / cues / verhaal zelf – al dan niet persuasief bedoeld ! 

VB horrorfilms niet de bedoeling voor attitudeverandering op geluiden  

 

Kenmerken verhalen: 

 heel belangrijk in ontwikkeling mensheid – leren ervan 

 makkelijker te onthouden – geheugen gemaakt om in sequenties te denken 

 overtuigen via ELM en/of storytelling 

 sommige verhalen bevatten argumenten (ELM) VB reportages over dieren uitsterven   

 historisch gezien vaak persuasieve com via narratieven 

 goede narratieven wordt je ook niet snel beu 

VB sprookjes met onderliggende moraal (argumenten) 

VB Nazi Duitsland – eerste 3D technologie +/- > helpt werkelijkheid loslaten & in verhaal kruipen 

 veel verschillende vormen VB sprookjes, urban legends, films, docus, politieke speeches… 

 ook wet.artikels geschreven als naratieven met een bepaald ritme 

 sociale media – narratief in 30sec > wel minder transportatie 

 minder onderzocht dan boodschappen met argumenten 

 pas afgelopen 15 jaar +/- meer onderzoek naar narratieven – komt nochtans heel vaak voor! 
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Persuasieve power of a narrative: 

 Verhaal moet uniek zijn – balans tss nieuw & bekend 

 veel goeie verhalen beginnen in setting die jou ook zou overkomen (herkenbare situaties) 

VB niet iedereen kent Star Wars > niet snel getransporteerd door te nieuw > je blokkeert het wat 

 Mate van meegesleept worden  degree of transportation 

 sterke determinant voor overtuiging – je neemt stuk mee uit verhaal 

 hoe minder signalen van hier en nu > hoe meer meegezogen 

VB vlotter lezen thuis in zetel dan hete zomerdag op strand  weinig andere prikkels 

VB TV kan nog altijd transporteren: kleine kindjes, koers… 

 

Eerste echte onderzoek naar narratieve overtuiging – Hovland et al. (1949) 

 effect van publieke narratieven VB films op attitudeverandering over de oorlog 

 

Transportation theory 

 transportatie is heel bewust – bewust bezig met wat in verhaal gebeurt (logica overnemen) 

 +/- centrale route MAAR via convergerend nadenken ipv divergerend in ELM 

      convergerend denken maar in één richting (geen tegenargumenten) 

      kan pos/neg zijn afhankelijk van jouw eigen associaties 

 als je wel divergerend denkt VB wolf eet oma kan niet – dan ben je NIET GETRANSPORTEERD 

 

Gevolgen: 

 Sterke emoties & motivaties VB negatieve gevoelens tov villian - blijft vaak aan acteurs hangen ! 

 Tijdelijk echte realiteit blokkeren (grotendeels)  logica van verhaal neemt over 

 OF prikkels uit echte wereld linken aan verhaal VB weten waar je was bij 9/11 

 

Opmerkingen: 

 Bij argument gebaseerde dingen kan je ELM vooral gebruiken maar ook HSM 

= Heuristic-systematic model 

 Bij narratieven zijn er heel veel modellen 

 flow theory = volledig opgaan in wat je doet 

 fluency =  +/- flow theory 

 immersion = ondergedompeld in verhaal  +/- transportatie 

 perceived realism = zoomt in op perceptie  realisme > kans groter op overtuiging  

MAAR is ook gebaseerd op het onderdompelen 

 

Kenmerken transportatie: 

 combi van mediatie & moderatie zoals bij ELM 

 Narratieve overtuiging is beperkt tot scripts 

 narratieven > beelden oproepen > attitudeverandering (bij attitudes/opinies aanwezig) 

 Effect direct gelinkt aan mate van transportatie 

= mediatie  mate van transportatie is verklaring voor attitudeverandering 

 Mate van transportatie afhankelijk van: 

 persoonlijkheid, verhaal, context… 

! zelfde verhaal ≠ effect bij ≠ personen 
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– Transportatie theorie (verdieping – les 8) 

 mate van transportatie is afhankelijk van persoonlijkheid, script & context 

 

Persoonlijkheid – transporteerbaarheid 

= moderator van mate waarin narratief een attitudeverandering kan opwekken 

 meten met transportability schaal – Green & Brock 

     = 11 items in 3 subschalen: cognitief, affectief, imaginair 

     VB NFC via 18 items / transportation via 11 algemene items + 4 speciefieke voorbeeldcases 

 persoonlijkheidstoestand = specifiek bij bepaald script  

     persoonlijkheidstrekken = transporteerbaarheid van iemand over het algemeen 

 

Verbanden: 

 GEEN verschillen qua geslacht (gemiddeld genomen)    evenveel transporteerbaarheid 

 GEEN correlatie met need for cognition    meeste mensen zitten in het midden 

 WEL verschillen qua mediumtype 

 WEL correlatie met immersion & absorption 

 

Empirisch bewijs 

 opgebouwd via paradigmastudies – klopt theorie wel?  werken met standaard situaties 

 onderzoek gebaseerd op script dat aan criteria voldoet (narratief, imagery, attitude-relevant) 

     + manipuleerbaar om effect transportatie & moderatie (persoonlijkheid & situatie) te meten 

 

Voordeel zelf-geconstrueerde verhalen: 

 mensen wijsmaken dat het een objectief krantenartikel/fictief drama is 

 mate van transporteerbaarheid beïnvloeden 

 verschillende perspectieven forceren   VB lezer, in hun schoenen plaatsen, schrijffouten… 

 variaties in inhoud & stijl mogelijk 

 

Voorbeeld – Murder at the mall story 

 deelnemers krijgen achteraf vragenlijst rond attitudeobjecten in tekst 

 er staan GEEN claims in tekst – dus overtuiging niet gebaseerd op argumenten uit verhaal 

 je weet zo zeker dat associaties van deelnemer zelf komen ipv ELM 

 

Psychologische processen: 

 transportatie resulteert in gedachtenlijst – convergerend denken 

 minder twijfel over waarheid van verhaal 

 framing heeft geen invloed (in centrale route is het wel heel belangrijk) 

 perspectief hoe je naar verhaal kijkt beïnvloedt transporteerbaarheid VB nalezen op taalfouten 

+ 

 overtuiging via transportatie vooral verklaard door imagery subscale + cognitieve & affectieve 

= mate waarin je het visueel kan voorstellen 
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Invloeden op imagery: 

 Kwaliteit van het verhaal: 

 hoge kwaliteit > meer transportatie > meer overtuiging 

 Stilistische truckjes 

 meer los van realiteit  

VB canons van kunst brengen mensen in vervoering > hogere transporteerbaarheid 

 verklaring: mediatie tss transportatie & verbeelding door narratieve kwaliteit 

      
 

Rol van suspensie 

= willen weten hoe het verder gaat   VB technologie ondersteunt binge watching – steunt erop 

 excitation transfer theory = positieve opwinding door connectie met hoofdkarakters > vertaald 

naar positieve gevoelens met happy ending 

 creëert positieve attitudes over elementen in verhaal – ook bij meerdere blootstellingen ! 

 zorgt voor grotere transportatie 

 

Low-brow narratieven vs canon kunst 

VB series als Thuis en Familie – lagere kwaliteit 

 mensen die iets vaak consumeren > attitudes liggen meer in lijn ermee – causaliteit bewezen ! 

     VB studie Diekman – regelmatige lezers meer attitudes in lijn met onveilige seks 

      dus NIET dat mensen dingen consumeren die ze graag hebben 

 

Feit vs fictie 

 maakt niet uit !!!    je wordt getransporteerd of niet 

 LET OP: bij waarschuwing dat het fictie is, werkt het niet – zonder wel als echt gezien 

 side note – narratieve documentaire = ideale format 

 mensen met hoge transporteerbaarheid – feit/fictie maakt niet uit 

 mensen met hoge need for cognition – transportatie werkt niet maar argumenten wel 

 zorgt dat boodschap goed binnenkomt bij veel verschillende mensen 

 

Persoonlijke relevantie & argumentsterkte 

 heel belangrijke elementen bij ELM 

 bij transportatie: 

 argumentsterkte heeft geen invloed 

 relevantie kan wel meer aandacht vragen 

 maar geen impact op overtuigingskracht van (zwakke) argumenten 
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Argumentsterkte & volgorde 

Sterkte: 

 argumenten intrinsiek sterk of zwak 

Volgorde: 

 horizontale structuur = argumenten hebben geen chronologie of hiërarchie VB 10 redenen voor… 

 volgorde maakt niet uit 

 verticaal = wel chronologie en/of hiërarchie VB bouwt voort op wat vooraf ging 

 volgorde hier wel belangrijk 

 bij narratieven speelt volgorde wel een rol – moet dus verticaal zijn 

      we onthouden verhalen in logische scripts – horizontaal zou transporteerbaarheid blokkeren 

      ELM kan wel nog dan 

 

Individuele verschillen 

 geen relatie tss transporteerbaarheid & NFC 

 NFC geen predictor van transporteerbaarheid 

 geen negatieve correlatie tss beiden dus ook niet tegengesteld 

 

Modeling – social learning (Bandura) 

= als je iemand die je positief waardeert gedrag ziet stellen, kan het overtuigend werken 

 je staat open voor narratief van die persoon dus makkelijker getransporteerd = social learning  

     VB toepassing: verkeersveiligheidscampagnes met BV’s/influencers = entertainment education  

 kan direct effect hebben op gedrag, pas later attitudeverandering 

 via narratieven kan je dat effect sterker vormgeven 

     VB werkt beter in persoonlijk anekdotisch verhaal dan ‘5 redenen’ 

 

Persistence of attitude change 

= narratieven kunnen meer blijvende veranderingen veroorzaken 

 argumenten meer vatbaar voor tegenargumenten 

 verbeeldingscomponenten minder – beelden makkelijk oproepen & blijven sterk anekdotisch  

      geest gemaakt om in verhalen/scripts te denken ipv lijstjes met argumenten 

      emoties ook sterker bij verhalen ! 

 

Nood aan entertainment 

 heeft iedereen & gebeurt vaak in narratieven – Brock & Livingston (2004) 

     VB eten op restaurant, op vakantie gaan… - hebben bepaalde sequentie 

 hoog = willen graag geëntertaind worden > meer open voor narratieven > meer transporteerbaar 

 

Interactieve narratieven 

 technologie kan narratieven ondersteunen 

 meer gebruiksgemak > vergeet medium > meer immersie > meer transporteerbaar VB VR bril 

VB museum is medium voor kunst, boek is medium voor verhaal, bioscoop voor film… 

 omgekeerd kan het transportatie ook blokkeren als medium te storend is 
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Hegemony hypothesis – tekst 

Theorie: sommige narratieven sterker dan anderen VB canon van kunst sterker effect 

 sommigen zo persuasief dat het moeilijk is variabelen vinden die effect sterker kunnen maken 

      MAAR geen garantie op transportatie ! VB angst voor dit effect dus boekverbrandingen 

      blijft kwestie van meer/minder – geen enkele narratief overtuigt sowieso (is mythe!) 

 er zijn wel variabelen die het kunnen verzwakken ! 

 

Narratieve schema’s/storylines – Kurt Vonnegut      enkele basisschema’s werken wel altijd goed ! 

 
 heel veel narratieven die ons bijblijven, vallen binnen deze verhaallijnen/varianten VB HP, Thuis 

 verklaart waarom we uitkijken naar het einde – je voelt dat het afgerond is dan 

VB politieke speeches ook vaak in narratieven – Trump: what do you have to lose  puur narratief 

 

– Samenvatting: boodschap > attitudeverandering 

Boodschappen kunnen alle drie (argumenten, cues, narratieven) bevatten 

 Argumenten Cues Narratieven 

Theorie ELM: centrale route ELM: perifere route Transportatie 

Alternatieven  HSM: systematic HSM: heuristic Perceived realism, 
flow, immersion 

Typische vbn Tekst in reclame, 
gezondheidscom 

Cialdini’s 
overtuigingsprincipes, 
creativiteit van 
reclame 

Politieke speeches, 
deel van stereotypen, 
boeken, films 

Soort denken Divergent (kan voor of 
tegenargumenten) 

Convergent (geen 
tegenargumenten) 

Convergent 

 Bewust Automatisch Bewust 

Persuasion proces = 
besef 
attitudeverandering 

(Zelf)bewust Automatisch Automatisch – je 
merkt niet dat het 
mening verandert in 
realiteit, mss wel in 
verhaal 

Effecten Sterke attitudes, lange 
termijn, expliciet 

Zwak, kort, impliciet Sterk, grotendeels 
impliciet (je kan geen 
reden geven maar 
kunnen wel 
opgeroepen worden & 
expliciet worden als 
ernaar gevraagd 
wordt) 
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H7 – Interpersoonlijke beïnvloeding 

Overzicht schema: sociale laag – interpersoonlijk 

 interpersoonlijk = tussen 2 personen waarbij de ene de andere probeert te overtuigen 

 

Sociale laag: 

– boodschap zelf is al sociaal: tss zender & ontvanger  

– sociale laag zorgt dat boodschap persuasiever wordt  

 +/- link met perceived norms & planned behaviour 

 

Principes van Cialdini 

 vrij oud maar nog steeds gangbaar 

 het gaat over hogere kans, niet garantie   &   perceptie, niet realiteit !!! 

1. Reciprocity 

2. Social proof/consensus 

3. Commitment & consistency 

4. Friendship & liking 

5. Scarcity 

6. Authority & expertise 

 

Cialdini onderzocht: 

 groepsinvloed (normen, gedrag…) 

 Basking in reflected glory – BIRG 

= je goed voelen als groep het goed doet VB medestudenten die campuscup winnen 

 Cutting of reflected failure – CORF 

= groepslidmaatschap afscheiden VB tegenovergestelde van voorgaande 

 interpersoonlijk 

      heel ongewone onderzoekswijze ! 

      ging undercover kijken in maatschappij welke trucjes in praktijk het beste werken > patronen in  

          gezocht & achterliggende persuasieve denkprocessen benoemd > via academisch onderzoek  

          gecheckt of categorieën wel degelijk persuasieve principes zijn & werken 

      toevoeging: pre-suasion = idee dat mensen voorbereid moeten worden op overtuigd worden       

            meer kans op slagen 

 

Effecten: 

 Vaak effecten op automatische reacties 

 overtuigingsproces relatief onbewust – moeilijk nagaan waarom je die beslissing nam  +/- 

 Lagere betrokkenheid > hogere kans dat truckjes slagen 

 Experiment – Langer (1978) – vraag om voor te steken aan kopieermachine 

 request (mag ik) / real (heb haast – echt argument) / placebo (want ik wil het – perifere cue) 

 weinig pagina’s > placebo werkt even goed als echte reden 

      veel pagina’s > echte reden werkt dubbel zo goed als geen & placebo 

 

Principes van Cialdini 

 effect: meer kans op ja zeggen 

 werkt ook bij massacommunicatie > zelfs klein effect heeft groot netto-effect 

1. Reciprocity 

= verplichting om iets terug te geven als je iets krijgt  gevoel iets verschuldigd zijn 

VB snoepje bij rekening restaurant zorgt voor grotere kans op tip – zeker als je er iets over zegt 
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2. Social proof 

= gedrag van anderen om eigen gedrag te bepalen 

VB 75% vorige bezoekers in deze kamer hergebruikte handdoeken 

3. Commitment & consistency 

= kleine engagementen vragen die meestal niet afgewezen worden 

VB eerst vragen om kleine sticker te plaatsen, later groot bord 

4. Friendship & liking 

= grotere kans op ja zeggen als ze iemand leuk vinden 

 factoren: gelijkaardig, complimenten, samenwerken naar gemeenschappelijke doelen 

VB grotere kans op akkoord als ze dingen gelijk hadden 

5. Scarcity 

= meer willen van dingen waar ze niet veel van mogen hebben 

 uniekheid & wat ze kunnen verliezen 

VB gingen vliegroute verminderen dus verkoop ervan steeg 

6. Authority & expertise 

= experten vertrouwen  werkt ook als iemand anders het zegt (maakt niet uit wie!) 

VB iemand aankondigen met expertise – let me pass you John who has 20ys experience 

 

RECIPROCITY/WEDERKERIGHEID 

= grotere kans dat je iets wil teruggeven als je iets krijgt   werkt ook op groepsniveau 

 

Onderzoek – Cialdini (1992) 

= mensen die gevoel hebben dat ze iemand overtuigd hebben, hebben gevoel dat ze aan iemand 

moet toegeven (dezelfde persoon of iemand anders)  gelijk krijgen is +/- cadeau 

VB geld vóór studie geven werkt beter dan belofte van grotere beloning achteraf 

 

Verklaringen: 

 Het is deel van onze cultuur – zelfs op metaniveau 

 iets krijgen zonder te verwachten, dan zal je sneller aan ANDER persoon toegeven door gevoel 

van iets verschuldigd zijn 

 hyperbolic discounting 

= waarde van iets in toekomst is minder waard dan dingen nu    dus niet enkel reciprocity ! 

VB creëert problemen zoals bij klimaatbeleid  

 oplossing: nu mensen belofte laten maken om binnen 1 jaar te investeren – voelt minder duur 

 endowment effect 

= wat je zelf bezit is meer waard dan wat je niet bezit 

VB jammer vinden als gratis balpen op is – omdat het van jou is / eigen paraplu meer waard 

 

Aansluitend: door-in-the-face techniek 

= beginnen met extreem verzoek dat afgewezen wordt en dan kleiner verzoek  

   VB bloed maandelijks vs 1x doneren 

 kans groter dat ze op tweede verzoek ja zeggen 

     + wie ja zegt denkt wel na over grote verzoek > kans groter dat ze grote overwegen ! 

 werkt doordat de initiële ‘nee’ geaccepteerd wordt    +/- cadeau van toegeven 

 LET OP: mensen kunnen doorhebben bij te veel gebruiken > gaan nergens meer ja op zeggen 
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SOCIAL PROOF/SOCIALE VERGELIJKING 

= perceptie dat anderen op bepaalde manier denken    hoeft niet overeen te komen met realiteit 

 groter effect (sneller toestemmen) als je gevoel hebt dat je gelijkaardig bent aan anderen 

VB tip jar: nooit leeg beginnen – best enkele grote munten en briefjes 

VB lijst techniek bij petities – tonen dat (veel) anderen jou al voorgingen 

 vergroot kans dat ze toestemmen én grotere toegeving doen 

 

Theoretische basis: social comparison theory – Festinger 

= nood om dingen als goed/slecht te evalueren 

      jezelf evalueren tov anderen – makkelijker dan jij op jezelf 

          VB beter rijden dan gemiddelde Vlaming vs 8/10 

Vaak via injunctieve/descriptieve normen: 

 re-activeren van injunctieve norm kan persuasief effect hebben 

 iemand overtuigen dat meeste anderen iets doen (descriptief) > persuasief effect 

 afhankelijk van hoe je cijfers voorstelt ander effect  

     VB 300 overtredingen vs 0.03 houden zich aan regels  toont andere normen ! 

 

Toepassingen: 

 interpersoonlijke trucjes kunnen ook in massamedia werken 

 Online  heel veel gebruikt VB likes, volgers… 

 Descriptieve normen VB proper strand & benadrukken ‘wow, bedankt’ 

 Injunctieve norm 

 toon moet juist zitten !  ideaal & norm moeten gelijk zitten +/- 

VB poster niet drink & drive – toch beetje tolerant  echte BOB moet zich vaak verantwoorden 

 

COMMITMENT & CONSISTENCY 

= mensen willen consistent zijn in hun gedrag 

 

Persuasieve principe: 

= als je verbintenis kan vastleggen, kan je er achteraf een beroep op doen/triggeren voor gedrag ! 

 level of moral reasoning  

= hoge score > meer gebaseerd op eigen gedrag/attitudes & consistent willen zijn 

 cognitieve dissonantie  

= gedrag dat botst met attitudes – denken dat je attitude moet bijschaven 

 

Voorbeelden: 

 algemene commitment  injunctieve norm 

VB we vinden dat toch allemaal belangrijk 

 persoonlijke, publieke verbintenis  cognitieve dissonantie vermijden 

VB je hebt die dingen al gekocht dus je vindt dat dan toch belangrijk (& moet erin verder gaan) 

 online = extreme versie van commitment  heel publiek dus moeilijk niet consistent zijn 

VB Facebook like (publiek), niet-anonieme online reviews… 
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Technieken: 

 veel starten met kleine vraag, daarna opbouwen naar grotere 

 effect groter als het actief was, publiek, al moeite gedaan hebben & lijkt alsof het uit jezelf komt ! 

 Four walls techniek  

= verzoek concreter maken – begint met abstracte vraag > gaat telkens kleiner > ingesloten 

VB opinies wel/niet plaats laten nemen in kubus  VB slide 25 

 Foot-in-the-door techniek  

= omgekeerde van door-in-the-face  

 opbouwend vanaf klein verzoek in goede richting – triggert attitude 

 werkt enkel bij wie nood voelt zich consistent te gedragen ! 

     VB niet bij jonge kinderen (onder 6) & sommige volwassenen met low level of reasoning 

 Bait-and-switch 

 geen zuiver trucje van deze categorie meer 

= eerst verbintenis, dan laten veranderen (maar is toch consistent) 

     eens je voor lokaas valt, probeer je ze te overtuigen van iets anders 

VB grote promotie beloven in winkel > valt tegen > iets anders dat wel interessant lijkt 

 komen voor bepaalde tv & met iets grotere naar buiten gaan door gigantische naast zetten 

VB Instagram giveaway – iets winnen na delen / VB bij dokter eerst makkelijke oplossing 

 Low-ball techniek 

= eerst verbintenis, dan kosten verhogen (letterlijk of psychologisch) 

 vaak commercieel gebruikt 

 VB Ryanair goedkope vlucht maar slecht uur, luchthaven ver weg... 

VB aan studie deelnemen, dan weten dat het om 7u is > werkt beter dan direct zeggen 

 Verwijzen naar eerdere verbintenis ipv nieuwe beginnen 

VB herinneren aan brand loyalty, vorige beslissingen meeting herhalen… 

 Naar niet-bestaande verbintenis of sociaal gewaardeerde dingen verwijzen 

 Even-a-penny-would-help techniek  

      = gevoel willen toegeven aan extreem klein verzoek > geven dan meer dan gevraagd 

 

FRIENDSHIP & LIKING 

= makkelijker ja zeggen tegen iemand die je waardeert of aangenaam vindt 

 triggeren – poging om erbij te horen bij publiek & leuk gevonden te worden 

 

VB huisdokter met normale kledij – doel om als betrouwbaar, normaal gezien te worden  

      ↔ witte jas voor expertise – ook veel bij apothekers 

VB Home-party van Tupperware = via tussenpersonen verkopen met kortingen/cadeaus 

 je doet het voor de persoon die het organiseerde (friendship & liking)  

+ ook lichte commitment & consistency – deelnemen is +/- belofte 

+ ook deels social proof – iemand die heel veel bestelt, dan ga je zelf ook meer bestellen 

+ ook wat reciprocity – ze geven een gezellige avond dus je moet iets teruggeven 

 

Technieken: 

 meer vertrouwen / positiever inschatten bij: 

 Fysiek aantrekkelijke personen 

 ook omgekeerd, een overtuigende telefoon-salespersoon gaan we aantrekkelijker inbeelden 

 Similarity / Gelijkaardig zijn (uiterlijk & psychologisch) 

VB zelfde kledij, naam, woordenschat… 
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 Praise / Lovende woorden 

 werkt deels met reciprocity VB als zij mij leuk vindt, dan vind ik haar leuk 

 werkt negatief als ze het doorhebben ! 

 Cooperation / Medewerking 

= gevoel samen aan gemeenschappelijk doel werken 

 beste techniek om gemeenschappelijke vijand te hebben VB manager vs werknemers 

 stromanargument = jouw argument beter doen lijken via niet-bestaand slechter argument 

 Voorgaande interacties & communicatiecontext 

 vrouwen = meer inschikkelijk bij voorgaande interactie & face-to-face communicatie 

 mannen = niet echt verschil, wel minder compliance als er voorheen vijandige interactie was 

 

SCARCITY 

= geeft extra waarde, ongeacht de oorspronkelijke/echte waarde 

VB Black Friday – mensen aanzetten om iets te kopen voordat het uitverkocht is 

VB eerste editie boeken (technisch gezien slechter gedrukt met fouten), postzegels met drukfouten… 

VB informatie  sterker reageren VB snel kopen, als je denkt enige te zijn die de informatie heeft 

 

Gevolgen: 

 Impliciet geloof dat schaarse dingen beter zijn (vaak correct) 

 Wekt idee op dat mensen beperkte vrijheid hebben  

 mensen reageren erop & willen die terugwinnen – reactance theory (Brehm) 

VB corona: wc-papier hamsteren / dure fietsen kopen door schaarste 

 Reactie is niet per se bewust !  

 vaak denk je dat jouw attitude gebaseerd is op positieve kwaliteiten van het object 

 

Technieken: 

 Schaars voorstellen vergroot kans op kopen/het willen 

 kan je combineren met andere technieken  

     VB commitment – eerst interesse, dan in winkel andere dingen aanbieden 

 Deadline techniek 

 limited-time offer dus meer druk om te beslissen VB Lidl, Booking.com, medische interventie… 

 

Voorbeeld – toepassing: 

Lego nieuwe samenwerking met Star Wars  “beschikbaar tegen kerst, zal heel populair zijn en we 

denken nu al dat er te weinig stock zal zijn” (in principe kunnen ze dat wel aan)  deadline & 

schaarste gecreëerd van iets dan nog niet geproduceerd was! 

 

AUTHORITY & EXPERTISE 

= grotere kans om in te stemmen als we DENKEN dat die persoon meer kennis heeft 

 Kan algemeen zijn VB random professor KU Leuven als spreker hoewel het zijn expertise niet is 

 Kan specifiek zijn VB professor die wel gespecialiseerd is, Stella Artois sinds 1366 

 Kan ook van opinion leaders zijn, niet enkel beroepsgewijs  

 Kan ook met symbolen ipv echt VB man in pak lijkt zelfzeker, politie-uniform… 
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Ethiek 

 als het bewust als leugen gebruikt wordt, dan is het onethisch 

 trucjes zijn normaal mechanisme om te overtuigen – dagelijks gebruikt 

 Evolutionaire bias 

 Slim om experten te volgen & wederkerigheid  

VB hulpeloos geboren & later voor ouderen zorgen  helpt ons overleven 

 Sales niet altijd bewust gebruikt, kan ook gewoon vriendelijk zijn 

vs 

 ENKEL als het als leugen gebruikt wordt, is het onethisch ! 

 zorgt op lange termijn dat het terug zal komen naar wie erover loog – vaak online 

 MAAR ethische reflectie: wel acceptabel om persuasieve inzichten zomaar in te zetten? 

 

Resisting persuasion 

Ontvanger kan moeilijk tegenwerken want trucjes werken vooral automatisch ! 

 training helpt overtuigingstechnieken begrijpen & herkennen maar GEEN immuniteit ! 

 

Onderzoek – Sagarin (2002) – kan je mensen trainen om ze te herkennen? 

 test: naar advertentie kijken & wel/niet moeten over nadenken > technieken in lijst aanduiden 

 resultaat: 

 weinig effect, onder andere door third-person effect  

=  geloven dat anderen er voor vallen, maar denken dat jij dat niet doet 

 wel mensen doen inzien hoe slecht hun eigen oordeel is  toont hoe weinig we opmerken 

 

H8 – (Kleine) groepen overtuiging 

Overzicht schema: sociale laag – kleine groepen 

 

Small group persuasion 

 groep = vanaf dat er een paar mensen samen zijn – kan ook online zijn 

 focus op gedrag dat boodschappen kan zijn naar groep met impact op attitudes/gedrag 

 

INTRODUCTIE 

Mensen in groep zoeken consensus – streven naar ‘normaal’ volgens visie van die groep 

 

Social psyschologische definitie van een groep: 

= elke ad hoc collectie van mensen of een echte organisatie   VB mensen die op lift wachten 

   met interactie (kan subtiel & impliciet zijn)   VB wie eerst in lift stapt 

   met centraal doel (kan impliciet zijn)   VB naar ander verdiep gaan 

   met 2 tot en met 15 leden  meer = massa, groepseffecten verzwakken dan 

 

Minimale groep paradigma: 

= vreemden gaan zich snel een groep voelen  veel in dagelijkse situaties ! 

VB in onderzoek gaan groepen automatisch tegen andere groepen werken 

 vooral harde reactie als persoonlijke inbreng zichtbaar is – voelen verantwoordelijk voor groep 

 werkt beter als er een gemeenschappelijke vijand is 
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Overzicht: 

 Effects on opinions & strategies in a group 

 Informational vs normative social influence 

 Majority effects 

 Minority effects 

 Effects on group decisions 

 Majority effects: groupthink 

 Minority effects 

 

EFFECTEN OP OPINIES & STRATEGIEËN IN DE GROEP 

LET OP: informationele invloed is ALTIJD in combinatie met normatieve invloed 

 dus niet enkel niet weten hoe je te gedragen – altijd samen met druk van anderen 

 

Informationele & normatieve sociale invloed 

 manieren van beïnvloedt worden 

 

Informationele sociale beïnvloeding 

= beïnvloed door wat andere doen/zeggen – vooral als we zelf niet weten wat we moeten doen 

VB War of the worlds alien invasie  informatie halen uit andermans gedrag 

VB tijdens corona veel regionale verschillen qua interpretatie van de regels 

 

Komt vooral voor bij:  

 ambigue situaties = écht niet weten wat te doen  

VB brandalarm > kijken naar wat anderen doen, laptop mee of niet 

 een crisis = het is belangrijk & je moet snel beslissen 

 als anderen voorbeeld stellen & expert lijken VB prof die zegt doe dit, doe dat 

 

Sterker effect bij: 

 belangrijke actie/gedrag 

 persoonlijke acceptatie = zelf denken dat het de juiste keuze is 

 non-compliance is moeilijk als de 3 voorwaarden/stappen doorlopen zijn ! 

 

Eerste onderzoek – Sherif (1936) – auto-kinetic effect: 

 test: groep in volledig donkere ruimte > stilstaand lichtje getoond 

 verklaring: ogen bewegen heel de tijd > cirkelen rond lichtpuntje > lijkt alsof het beweegt 

 resultaat: deelnemers gevraagd hoeveel het beweegt > geven schatting > in begin ver uit elkaar,  

                        dan convergeren ze naar het gemiddelde van de groep 

      samenstelling groep heeft hier invloed op ! 

 

VB Orson Welles – War of the worlds 

 werd als echt gezien > getransporteerd in verhaal > buren reageren in paniek > nationale paniek 

 wie wel besefte dat het fictie was, bleef binnen > sociale informatie gedomineerd door paniek 

 abigu = je twijfelt eerst, crisis = VB als mensen dingen in brand steken, experten = buren in paniek 
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Normatieve sociale invloed 

= zelfs als je weet wat juiste gedrag is, voel je de groepsinvloed/druk 

 

Studie – Asch (1951) – lengte lijnstukken inschatten in groep die fout antwoordt  groepsdruk 

 hypothese: mensen volgen niet gewoon de groep 

 resultaat= tegengestelde ! 

       76% deelnemers is het minstens 1x akkoord met foute antwoord van de groep 

       achteraf beweerden velen dat ze het echt geloven – private acceptance 

 

Sociale impact theorie – Latané (1981) 

Sterker effect als: 

 groep belangrijk / dichterbij / groter is (tot max 15) 

 je het gevoel hebt dat je geen bondgenoten hebt 

 cultuur meer collectivistisch is  

 in onze individualistische samenleving toch ook collectivisme in groepen te zien ! 

 actie/onderwerp minder belangrijk is 

 als het echt belangrijk is, gaan individuen wel opkomen voor wat ze denken ! 

 

Kenmerken normatief effect: 

 meer publiek dan privé 

 groep tegenwerken geeft spanning 

 je kan normatieve invloed niet uitsluiten – is altijd aanwezig in meer/mindere mate ! 

 wel situaties waar er geen informationele invloed is 

 

Variaties op basisexperiment van Asch 

 doel: menselijke rationaliteit aantonen 

 reactie groep   = studie met slechts 1 acteur in groep van deelnemers  

 groep dacht dat die ene persoon gek is 

 steun van iemand anders   = 2 echte deelnemers – 1 meer vooraan dus minder druk tegenin gaan 

 aantal fouten veel lager! 

 foute steun van iemand anders   = acteur die andere fout maakt dan groep  

 non-conformist geeft vrijheid om van groep af te wijken 

 

Side-notes: 

 ook groepsdruk in positieve situaties VB wachten voor het rood licht, studeren tijdens examens 

 groep is vaak wel normaal > volgen is goed voor jou 

 bij normaal functionerende groep helpt het om groepsgevoel te creëren & meer productiviteit ! 

 

Studie – Nemeth & Kwan (1987) – word recognition task 

 taak: deelnemers moeten woorden herkennen  

                + krijgen tussentijdse feedback over hoe anderen de taak oplossen 

 resultaat: gebruiken veel meer de groepsstrategie – geen alternatieve oplossingen 

 verklaring: meerderheid kan groepsdenken beïnvloeden > gaan meer convergeren naar zelfde  

                         manier van informatie verzamelen/verwerken/bespreken 
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Meerderheidseffecten 

= effect van meerderheid/groep op een individu – gaat mee met groep om niet uit de boot te vallen 

 vaak meer uitgesproken dan minority effect! 

 

Zie experiment Asch – gewoon volgen +/- 

 nood/gevoel consensus te zoeken   best consensus (meerderheid) + creativiteit (minderheid) 

 

Minderheidseffecten 

= effect van één iemand/enkelen op een groep – lichte verschuiving in hun richting 

 

Kunnen duidelijk effect hebben – vaak gerepliceerd VB variatie experiment Asch 

 er zijn minderheidsstrategieën om overtuigende invloed uit te voeren 

      zorgt voor groepscreativiteit & nieuwe denkprocessen 

      beslissingen gaan vaak over twee uitersten – minderheid maakt continuüm breder 

 

Concept silent majority 

= het zijn de minderheden die je vaak hoort   VB polarisatie op SoMe – tussenvisie komt amper voor 

 

Studie – Moscovici (1969) – perceptie van kleuren  +/- ambigue situatie 

 test: 4 deelnemers & 2 acteurs moeten oordelen over kleur van een kaart 

 condities : controlegroep / acteurs consistent foute antwoorden / acteurs soms juiste antwoorden 

 resultaat: consistente conditie heeft groter effect  

       consistente minderheid geen invloed in eerste taak (groep) 

       wel in 2de taak (individueel) – grens groen/blauw aanduiden  opgeschoven richting fouten 

 conclusie: foute antwoorden beïnvloeden persoonlijke inschatting ! 

      consistente minderheden kunnen hele groep veranderen 

 

Studie – Nemeth & Wachtler (1974) – insurance claim  +/- ambigue situatie 

 test: groepsbeslissing over verzekeringsclaim + nieuwe alleen  1 acteur met extreme positie 

 resultaat: weinig invloed van acteur op groep, wel op individuele beslissing = private acceptance 

      groter effect als acteur (uit zichzelf) aan het hoofd van de tafel ging zitten (autoriteit) 

 verklaring: acteur zorgde dat grotere marge in beeld kwam & overwogen werd 

                           zou anders nooit gebeuren  opent meer opties 

 

EFFECT OP GROEP ZELF – GROEPSBESLISSINGEN      minder evidentie – komt minder/zelden voor 

 

Meerderheidseffecten – groupthink 

Groupthink = verzamelnaam voor dingen die mislopen omdat groep niet individueel denkt 

 

Kenmerken 

 vaak bij veel mensen samen met zelfde doel, waarbij alle tegenspraak neergeduwd wordt 

VB a camel is a horse designed by a committee – je kan wel discussiëren & iets een goed idee 

vinden terwijl het in realiteit een slecht idee is 

 vaak politieke of commerciële invloed 

VB invasie Varkensbaai – waren plan B vergeten 

 beslissingen vaak gemaakt door homogene groep met sterke leider (wij zijn sterker dan de rest) 

 veel hindsight bias = achteraf bekeken veel dingen die voorkomen hadden kunnen worden 
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Model van Janis (1972)  

 interactieve set antecedenten/voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor grotere kans dat 

fenomeen zal optreden > symptomen > gevolgen 

 Antecedenten 

 Cohesieve groep   – grote aantrekkingskracht & mensen willen deelnemen 

 Geïsoleerde groep   – moeilijk om door te dringen 

VB experten in coronagroep die info lekken om meer invloed te hebben als minderheid 

 Directieve leider   – duidelijke visie (doordrammen) 

 Hoge stress   – groepsleden voelen bedreigingen 

 Slechte beslissingsprocedures   – vaak in crisis slechte methodes 

 Symptomen 

 Illusie van onkwetsbaarheid   – denken dat niets fout kan gaan 

 Geloof in morele correctheid van groep   – denken dat ze hoger doel dienen 

 Stereotypisch beeld over outsiders   – met de ogen rollen als ze argument aanhalen 

 Self-censorship   – geen tegenstrijdige opinies geven om stribbelingen te vermijden 

 Druk op anderen om te conformeren   – druk om mening aan te passen/accepteren 

 Illusie van unanimiteit   – mensen die niet tegenspreken of onderdrukt worden 

 Mindguards   – houden mensen met alternatieve meningen weg van baas 

 Gevolgen: defective decision making 

 denken niet genoeg na over alternatieven 

 zoeken niet naar redenen waarom keuze slecht is – zoeken enkel pro ! 

 zoeken niet genoeg informatie 

 falen in opstellen van contingentieplannen – als a, dan b 

 

Onderzoek – Esser (1998) – meta-analyse over groupthink 

 studies altijd in hindsight, heel moeilijk in labo aan te tonen ! 

      posthoc cases wel goede anecdotes voor groupthink (perspectief voor case) maar GEEN bewijs! 

 Historische case studies  veel oorlogsbeslissingen – politiek/militair 

 Empirische labostudies  focus op antecedenten van groupthink – enkel effect bij aanwezig? 

 gemengde resultaten maar voordeel van twijfel voor groupthink 

 

Geen standaard methodologie om dit te onderzoeken 

 groupthink zien als psychologisch kader van persuasieve invloed 

 interacties tss antecedenten moeilijk triggeren in labo 

 Goldilocks conditions 

= aan enkele condities voldaan voor extreme conditie kan kloppen – combinatie nodig 

 gebruikt in context van ontstaan van het heelal 

 Hook theory 

= weinig effect tot kritische grens overschreden is > dan groot (exponentieel) effect 

VB celebrity influencers veel meer invloed als ze aantrekkelijk zijn, veel volgers hebben… 

 

Oplossingen: 

 actieve minderheden nodig om groupthink te vermijden 

 leider gewoon als deelnemer zien ipv director 

 iemand die minderheden vertegenwoordigd – iemand extern die afstand kan houden 

 expliciet focussen op subgroepen 

 advocaat van de duivel aanstellen 
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Minderheidseffecten 

 volhardende minderheid zorgt ervoor dat meer alternatieven overwogen worden 

 

Advocaat van de duivel: 

 doel: alternatieve opinie vertegenwoordigen 

 historisch: Paus vond dat er te veel heiligverklaard werden – slechte dingen zoeken 

 organisatiepsychologie: veelgebruikte techniek – betere groepsbeslissingen & divers denken 

 MAAR is niet écht iemand die anders denkt, slechts iemand die het speelt ! 

 

Onderzoek – Nemeth (2001) – insurance claim (nieuw onderzoek) 

 test: acteur die écht andere mening ophoudt vs iemand aangesteld als advocaat van de duivel 

 resultaten: 

 beide condities leiden tot meer denken 

 conditie 1: geen invloed op groep, wel divergerend denken bij individuele beslissing 

 verklaring: hun kompas is aangetast 

 conditie 2: doordat het een rol is, veroorzaakt het meer convergerend denken 

 tegengestelde effect – zoeken meer redenen waarom ze al gelijk hadden 

 variatie: advocaat van de duivel claimt dat die écht dat gelooft  

       is in theorie hetzelfde als iemand die echt een andere mening heeft 

       veroorzaakt minder conflict doordat rol toegewezen is – geloven het niet echt 

 bij een echte mening zonder rol gaat het om persoonlijk krediet 

       groep weet dat het moeilijk is om tegenin te gaan dus wel geaccepteerd 

 

Effect op groepsbeslissingen – evolutie 

Polarisatie: 

Bij één beslissing is groep vaak beter dan individuele door meerdere perspectieven  

 gemiddelde zit vaak dicht bij de waarheid 

 bewijs dat groepen zowel meer als minder risico nemen dan individueel 

MAAR als je groep erna laat discussiëren, gaan ze niet noodzakelijk slimmer worden  

 gaan convergeren in bepaalde richting (van hun initiële beslissing) 

 polariseren  worden gedreven door momentum 

VB buurtsecurity groep – berichten over iets verdacht zien > zelf dingen als verdacht zien 

VB autokinetic effect (lichtje)  convergeren tijdens discussie 

 

Verklaringen: 

 beiden getest – persuasieve argumenten krijgt meeste steun 

 Social comparison theory 

= naar elkaar kijken & mening wat aanpassen voor conformeren met groep/beter doen dan norm 

 door nood aan zelf-evaluatie 

 Persuasieve argumenten theorie 

= door initieel gemengde posities, gaan ze argumenteren > argumenten die best initiële 

capteren, gaan meer besproken worden > meer in de richting van die argumenten 

 meer effect dan social comparison ! 
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Onderzoek – Stasser & Titus (1985) 

 test: groep moet kandidaat selecteren via gedeelde/unieke informatie over kandidaten 

 resultaat:  

 groep met unieke informatie bespreekt juist de gedeelde dingen > foute beslissing 

 als wel alles gedeeld wordt, is kans veel groter dat juiste keuze gemaakt wordt ! 

 niet alle argumenten worden gedeeld in de groep ! 

 

Epiloog 

Ook onbedoelde overtuiging in groep settings  veel open feedback, vaak in jury 

 groepsbeslissingen zitten op heel veel verschillende niveaus 

     VB Belgium’s got talent – jury, bij gezinnen thuis, in publiek… 

     VB dokters – grote namen hebben meer leverage 

     VB sport – is het goed uitgevoerd? Welke score? 

      bij scheidsrechters vaak meerdere > dan groepsbeslissingen over kleinere dingen 

 

Onderzoek – Boen (2006/8) – rope skipping & gymnastics 

Via niet-reactieve open feedback systemen  juryleden geven mening (zichtbaar voor anderen) > 

iets later nieuwe mening = gekalibreerd naar wat anderen denken 

 verklaring: informationele OF normatieve (consensus zoeken) OF combinatie 

 open feedback zorgt voor minder variatie tussen juryleden 

 

– Gezondheidscommunicatie   (les 14) 

Overzicht schema: domeinen – gezondheid 

 

Soorten gewenst gedrag: 

 Primaire preventie = voordat je symptomen hebt/ziek bent 

 Secundaire = gericht op vroege detectie van symptomen 

 Tertiaire = gericht op behandelingen voor ziekte/oplossing voor probleem 

 

Onderzoek: 

 meeste onderzoek zit vast aan (hot) topic + afhankelijk van tijdsgeest  

VB momenteel overgewicht grootste gezondheidsprobleem  

 elk topic volgt algemene com principes maar heeft ook specifieke elementen 

 gezondheidscom is gefragmenteerd – vaak vanaf nul beginnen (wat zijn problemen, barrières…) 

 veel doen communicatieonderzoek maar vaak niet wetenschappelijk 

       houden geen rekening met systeem 1/2, narratieve technieken… – heel oppervlakkig 

 

Types gezondheidscommunicatie modellen 

 Basic zender-ontvanger modellen 

 Psychologische- & besliskundige modellen 

 Marketing modellen 

 Communicatiemodellen 

 

Zender-ontvanger modellen 

VB bron > boodschap > kanaal > signaal > ontvanger > boodschap > bestemming 
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Psychologische modellen 

= via parameters gedrag proberen voorspellen/berekenen 

 theory of reasoned action & theory of planned behaviour – Ajzen & Fishbein 

 wat zorgt dat mensen bepaalde intentie wel/niet gaan hebben 

 

      

Problemen van dit model: 

 Communicatie staat er niet in 

 je kan niet zeggen dat communicatie  

     wel/niet gaat werken 

 geen link tussen boodschap & effect 

 Dit is een systeem 2 model 

 gaat enkel over bewuste beslissingen 

 niet geschikt voor onbewuste  

     beslissingen

 

Marktonderzoeksmodel 

= segmenten in populatie (al overtuigd, nog een duwtje nodig, nog veel werk nodig…) 

 vastleggen voor welke cues ze vatbaar zijn 

 probleem: niet alle gezondheidsgedragingen kunnen hiermee gevat worden 

 

Communicatiemodellen 

= kijkt naar welk effect het op mens heeft 

 

Extended parallel process model – Witte (1992)    

 
 boodschap met bepaald niveau van dreiging & efficacy appeal  

= zelfredzaamheidscue – wat jij moet doen om dreiging weg te werken 

 dreiging > evenveel tools geven voor boodschap constructief wegwerken (anders fear control) 

 threat vs appraisal 

 resultaat: 

 Disgregard = dreiging is niet voor mij / werk niet 

 Fear = gaan verder door bij reëel gevaar én dat je grote kans erop hebt 

 efficacy vs appraisal 

 Danger control = constructief VB ik ga dit gevaar nu aanpakken? 

 Fear control = defensief – het is wel ernstig maar kan er niet veel aan doen 

VB mooi doosje voor sigarettenpakje in te steken zodat je niet naar foto moet kijken 

VB rokers claimen gezond eten, sporten… = narratief zodat probleem niet zo groot lijkt 
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ELM   zie rest cursus – je kan ELM in gezondheidscommunicatie gebruiken ! 

 

Common-sense model: A COM SCI model    niet vanbuiten kennen 

 andere namen: illness perceptions model, illness representations model, self-regulatory model, 

parallel process model, Leventhal's model 

 

Elementen: 

 Start vanuit idee dat er veel stimuli/symptomen zijn  extern / intern 

      lichaam communiceert met jou 

     VB voeding is cumulatief probleem maar heb je niet door als je een probleem hebt (silent killer) 

 Verwerking via emotionele & cognitieve laag 

       emotioneel – snelst !   VB dreiging 

             hoe ermee omgaan > ≠ outcomes mogelijk > evt nieuwe input via feedback loop naar start 

       cognitief   VB efficacy 

       combinatie zorgt voor wel/niet actie nemen 

 

 
 

Actieplannen veel concreter dan intentie !   VB data vastleggen  werkt veel beter 

 
 

– Nudging   (les 14) 

Overzicht schema: van boodschap naar gedragsverandering 

 

Nudging    behavioural economics / low-key persuasion 

= poging kans te vergroten dat ze gedrag stellen – subtiele duwtjes 

 iets met een boodschap (wel/niet verbaal) dat uiteindelijk gedragsverandering veroorzaakt 

 op populatieniveau kan het collectief een groot effect hebben ! 
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Voorbeelden: 

 Sticker vlieg in urinoir om wc’s properder te houden  het is wel +/- vorm van communicatie 

 Piano trap die muziek maakt  werkt mss een paar weken maar dan weer wegµ 

 Trap met calorieën verbrand  niet erg straf effect 

 Voetstapjes naar vuilbak  in theorie wel maar niet zo geweldig, beter vuilbak in loopweg zetten 

 

Fogg’s behavior model    niet echt academisch model ! 

= kans van slagen van nudges 

 boodschappen & nudges interpreteren als triggers waarop mensen zouden kunnen reageren 

      zijn wel maar subtiele, zwakke triggers die niet altijd zullen werken ! 

 
Motivatie & capaciteit (om gedrag te stellen) in rekening brengen 

 lage motivatie & moeilijk > trigger zal mislukken  bij moeilijk sws grote kans op falen ! 

 als model zegt dat het zal mislukken – moet je motivatie/ability aanpassen ! 

      VB gezonde/duurzame consumptie = heel moeilijk  

       nudging keuzes moeten gemakkelijk zijn & makkelijk om te switchen ! 

 

Nudging is zeer populair concept ! 

 +/- light versie van ELM 

 toegepast in veel domeinen terwijl het vooral toch commercieel/academisch is & oppervlakkig 

VB nobelprijs – hyperbolic discount – fiscaal voordeel van pensioensparen 

 verklaring: geld nu veel meer waard dan in toekomst 

 oplossing: deal pas bij loonsverhoging iets opzij zetten zodat je niets verliest  

                          eigenlijk systeem 2 argumenten maar com is met systeem 1 nudges 

 

Continuüm  persuasieve communicatie vooral/veel meer over systeem 1 effecten (nudging) 
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Kenmerken nudging – Thaler (2015) 

 transparant & niet misleidend 

wordt al lang gebruikt maar vroeger vooral misleidend 

VB cakemix met nog dingen toevoegen ipv alles erin > misleiding = gevoel van koken 

 makkelijk opt-out & niet volgen 

 welzijn van persoon verbeteren 

 kan ook voor het groter belang zijn – maatschappij ipv individu ! 

 

Slecht VB: inkomhal campus – trap die niet duidelijk naar iets leidt + zware, krappe draaideuren 

waardoor iedereen gehandicaptendeur neemt & kou binnen laat + geen wegwijzers 

 

Stappenplan nudging: 

 je kan het niet gewoon toevoegen aan com ! 

 Stap 1 

 definieer gewenste gedrag 

 analyseer huidige situatie 

 bestaande com (hard VB vuilbak/zacht VB proper of niet) & wetten/regels 

 barrières identificeren 

= waarom doen ze gewenste gedrag niet 

 bevat veel menselijke biases !  VB confirmation bias – denken dat je juiste gedrag al stelt 

 mensen interviewen 

 interventie creëren 

= bestaande slechte nudges (= barrières) verwijderen 

 Stap 2 

 dingen verbeteren via overtuiging 

 Biases VB hyperbolic discounting, optimism bias, social norms… 

 Persuasieve cues VB Cialdini 

 

Side-notes: 

 Meestal nudges op niveau van cues & narratieven – bij argumenten minder/niet 

 Default nudges zijn heel sterk ! 

 vaak ongezonde nudges – merken we niet op omdat ze zo gewoon zijn 

VB cornflakes: ingrediënten lijken gezond, portie veel groter afgebeeld dan aanbevolen 

 bij grote portie op foto eten ze 30% meer ! 

 Nudging werkt beter bij ongezonde voeding dan gezonde  

MAAR heeft wel klein effect dus nudge in goede richting 

VB nutella porties zijn nudges in foute richting – ongezond  

 

– Politieke overtuiging   (les 15) 

Overzicht schema: domeinen – politiek 

 

Politieke persuasieve communicatie 

VB Trump – handgebaren & kapsel zijn perifere cues ! 

VB Obama – “Yes we can” bevat perifere cues (bevestigend, verbindend…) 

VB Bart De Wever – peace teken als gemeenschappelijk symbool van de partij 
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INTRODUCTIE 

HB focus op US door dynamiek in kiessysteem 

 in veel bedrijfssettings vaak maar 2/3 grote machtsblokken die beslissen welke richting ze uitgaan 

 beleidsbeslissingen (in politiek, organisaties…) vaak gepolariseerd (voor/tegen) 

 

HISTORISCH OVERZICHT 

 Oorspronkelijk begonnen bij retoriek van politieke communicatie 

 lang niet meer allesbepalend – media speelt grotere rol nu 

 Media hebben invloed op politieke arena 

 politieke overtuiging is gemediatiseerd 

MAAR je er niet vanuit gaan dat iedereen het gezien heeft want veel ≠ mediabronnen 

 politici creëren & beheren meer en meer hun eigen media (sociale media, websites…) 

     VB Berlusconi was ook baas van grootste mediabedrijf 

 

Huidig medialandschap: 

 Visuele media geven op andere manier vaart aan politieke carrières 

 uitstraling heeft invloed op hoe com overkomt 

 Competitie om in media te komen  verandert content & persuasief effect ervan 

 We willen geen retoriek meer maar bitesized media VB content van 1min, quotes… 

 invloed op content – we krijgen niet-substantiële elementen die belangrijker worden  

 effect versterkt door sociale media 

 

Oorzaak verandering: eerste tv debat tussen Kennedy & Nixon 

 voordien enkel debatten op radio 

 indicatie dat luisteraars Nixon beter vonden (argumenten) & kijkers Kennedy beter vonden 

 heeft hier al effect – dus hedendaagse digitale media veel groter effect ! 

 

MEDIAEFFECTEN 

= direct persuasieve effect op politiek gedrag/attitude 

 

Vroegere visie: 

 initieel dachten ze dat er geen/kleine effecten waren – bevestigt enkel bestaande attitudes 

 eerste studies zagen politieke voorkeur +/- als persoonlijkheidskenmerken  

     = law of minimal effects – weinig effect te zien van massamedia (enkel doel bevolking informeren) 

 

Huidige visie: 

 wel effecten – oa door grotere penetratie van tv 

 McGuire (1986) – media beïnvloedt politieke agenda via publiek = agenda setting 

 McGuire (1985) – directe politieke overtuiging op media & publiek 

 

Agendasetting & priming 

Agendasetting 

= wat massamedia uitzenden controleert (al dan niet bewust) de politieke agenda 

 politiek denkt dat ze er iets mee moeten doen omdat burgers denken dat het belangrijk is 

 Eerste orde = aandacht zorgt voor hoger belang 

 Tweede orde = aandacht zorgt voor hoger belang + hoe het opgelost moet worden 

 



53 
 

Priming 

= ergens aan denken activeert gerelateerde concepten waardoor je er gemakkelijker aan gaat denken 

 activatie van bepaald denkspoor 

 veroorzaakt momentum = iets populair wordt nog populairder 

     VB US – iemand die gepercipieerd wordt als ‘uit de running’ heeft momentum tegen zich 

 sterker effect bij: 

 wie denkt dat politici verantwoordelijk zijn 

 wie media vertrouwt én geïnteresseerd is 

 

Framing 

= manier waarop iets gepresenteerd wordt 

 veel biases in media ! 

       zorgt ook voor polarisatie – trouwe lezers van medium krijgen steeds dezelfde standpunten 

 willen te veel beide kanten tonen – waarheid ligt niet in het midden VB klimaatverandering 

VB polarisatie Reddit – 20% boodschappen zijn rechts  disproportionele aandacht voor extremiteit 

 

DIRECTE POLITIEKE OVERTUIGING 

= effect van boodschappen door media/politici op mensen & wat ze van standpunten vinden 

 hoe burgers zich er wel/niet tegen wapenen 

 receiver, source, (de)mobilization, media expansion effects 

 

Meningen over politieke reclame: 

 meest toegankelijke bron voor politieke informatie 

 je moet niet naar debatten luisteren + veel sneller & toegankelijker 

 Misleidend, onwaar… - de ergste vorm van advertising 

 veel mensen weten niet hoe het echt in elkaar zit VB wat fake news is 

      zo ontstaan er heel kwetsbare groepen 

 

Persuasion knowledge model – Friestad & Wright (1994) 

 niet iedereen heeft schild tegen communicatie 

 Agent  

= gepercipieerde bron van boodschap  kan ook fout zijn 

VB kwaliteitslabels zonder externe controle, fake organisaties 

 Target = ontvanger 

 

Soorten kennis – Nelson 

 Topic knowledge – political literacy 

= mensen moeten weten wat er gaande is over het topic 

 versterken > mensen sneller overtuigende boodschappen 

                             herkennen & kritisch benaderen 

 Subjective persuasion knowledge 

= denken dat je weet hoe politieke com werkt 

 Objective persuasion knowledge 

= echt weten hoe het system werkt 

 subjectieve + topic kunnen scepticisme voorspellen  

       zorgt dat ze kritisch zijn 

 objectieve heeft GEEN invloed op sceptische reflex  je snapt het beter maar daardoor twijfel je 

      hoe meer je expert wordt, hoe minder zeker je bent over jezelf 
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– Advertising   (les 15) 

Overzicht schema: domeinen – marketing 

 

Advertising 

= betaalde, identificeerbare communicatie  medium plaatst ad tegen betaling 

 above-the-line: reclame op tv, radio, print, OOH & internet 

VB GEEN advertising: micro-influencer, in-store advertising, SID-IN beurs… = marketing 

 

Basic marketing trucjes: 

= eyeballs/exposure + relevance 

 ELM helpt om effect te begrijpen 

 pas relevant als ze echt goed luisteren 

      sterke argumenten nodig 

 

LET OP: reclame past niet altijd in schema  

 vaak gericht op brand recall 

       betere attitude is slechts bonus 

 proberen hard opvallen > niet veel boodschap meer  

      afleiding nodig voor opvallen > trekt aandacht weg van inhoud boodschap 

 

Reclame industrie: 

 heel veel geld uitgegeven aan reclame –grootste deel ervan gaat naar mediaruimte 

 redenen: 

 Denken dat het effect heeft 

 Gemiddelde effect is wel positief  maar we weten niet welk deel werkt +/- 

 veel ads werken minder goed dan ze zouden kunnen 

 third person effect – ook bij ads > denken dat anderen beïnvloed worden maar zelf niet 
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Stappen persuasion knowledge – advertising literacy: 

1. Herkenning 

= we herkennen ads relatief makkelijk – kinderen minder goed 

 MAAR opkomst meer verdoken vormen ! 

     VB influencers – native advertising, ook op FB als posts vermomd 

2. Overtuigings/verkoopsdoel begrijpen 

3. Overtuigingstactieken begrijpen 

4. Economisch model begrijpen 

= wie er allemaal baat bij heeft 

5. Zelf-reflecterend bewustzijn over de effectiviteit 

= beseffen dat het ook op jou werkt – dus meegaan in third person effect 

6. Scepticisme 

= wapenen tegen overtuiging 

 

LET OP: velen denken dat literacy zal zorgen voor level playing field maar dat is niet zo  

 business is nu eenmaal niet gelijk  

     VB schoenen in sweatshop gemaakt vs duurzame – ene is ‘beter’, maar kost ervan is niet weg 

 

Onderzoek – Vanwezenbeek, Opree & Smits (2017) 

 test: kinderen kijken naar tv/websites met/zonder reclame  moesten reclame herkennen 

 resultaat: bij tv herkennen ze het beter, op websites minder/niet 

 verklaring: context van andere dingen op website zorgt voor afleiding  ook bij volwassenen ! 

 gevolg: industrie zet meer in op hidden advertising ! 

                    vanaf 8j goede herkenning moeten hebben, vanaf 12 jaar verkoopsbesef 

 

Subliminale advertenties 

= priming via niet-bewust verwerkte boodschap 

VB flashes tijdens film – liggen onder waarnemingsdrempel 

 WERKT NIET – iemand loog over effect om carrière te boosten 

 principe van priming zou wel kunnen werken MAAR het is heel contextgevoelig  

       je moet precies weten waar publiek naar zou kijken – enkel in labo mogelijk 

 

Onderzoek – Strahan (2002) / Karremans (2006) 

 test: manipuleren wel/geen honger/dorst + subliminale boodschap  fake smaaktest 

 resultaat: priming + dorst > drinken meer 

 verklaring: behoefte combineren met subliminale cue WERKT WEL (in labo) 

 in praktijk nauwelijks realiseerbaar 

      we zouden bezorgd moeten zijn over gebrekkige persuasion knowledge voor zichtbare dingen ! 


