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Voorwoord 
 
Voor u  ligt de thesis waarmee  ik  (als het goed  is) mijn Master Kunstbeleid en –Management (tracé 
Sturing van Creatief Ontwerp) afrond. Zonder de hulp van een aantal mensen zou dit nooit zijn gelukt 
en bij dezen wil ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om  hen te bedanken. 
 
Allereerst wil  ik mijn  ouders  bedanken.  Bij  alles waar  ik  aan  begon  hebben  ze me  altijd  volledig 
gesteund en dat gold ook voor mijn keuzes in het onderwijs. Daarnaast zou ik er zonder hen ook niet 
geweest  zijn,  wat  onherroepelijk  een  significant  problematisch  effect  zou  hebben  gehad  op  het 
uitvoeren van dit onderzoek. 
 
Ook  wil  ik  mijn  dank  uitschrijven  aan  Ignace  Hooge  en  Stan  van  Ginkel,  mijn  inhoudelijke 
respectievelijk mijn procesbegeleider. Naast  voor hun  raad en  tomeloze enthousiasme ben  ik hen 
ook  zeer erkentelijk voor het  feit dat  zij  respect hadden voor mijn  fileachtige werkproces  (de ene 
keer ga je wat sneller, de andere keer wat langzamer en soms blijf je te lang uit het raampje kijken). 
Het is zeer fijn om niet altijd achter de vodden aangezeten te worden, maar precies genoeg duwtjes 
in de rug te krijgen om wel in de goede richting te belanden. 
 
Een andere groep mensen zonder wie ik niet ver was gekomen wordt gevormd door de personen die 
aan mijn onderzoek hebben meegewerkt. Zonder hun  inspanningen had  ik  immers geen resultaten 
gehad om me op te baseren. En een thesis zonder resultaten  is toch als dyslexie: niet  iets om over 
naar huis  te  schrijven. Ze  zijn dan ook  stuk voor  stuk vorstelijk beloond met  koetjesrepen en wat 
zakjes snoep. 
 
Ten slotte, maar zeker niet ten minste, wil ik mijn bijzondere dank uitspreken aan mijn lieve vriendin 
Kristel, die mij altijd heeft geadviseerd, gesteund en gemotiveerd wanneer ik het even niet zag zitten. 
Dit deed ze ook als ik het wel zag zitten, waarvoor natuurlijk ook dank. 
 
Maar goed, hier is dus mijn thesis. Alstublieft. En als u het niet blieft ook. 
 
 
 
 
Arthur Stolwijk 
Utrecht, 18 december 2009 
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Korte samenvatting van de studie 
 
In dit onderzoek wordt gekeken of gepersonaliseerde banners meer aandacht genereren dan niet‐
gepersonaliseerde banners. De nadruk  lag hierbij  op  een  effect op  visuele  aandacht  (het  “visuele 
cocktailpartyeffect). Voor het onderzoek deden 34 proefpersonen mee aan een experiment waarbij 
ze  werden  blootgesteld  aan  een  aantal  al  dan  niet  gepersonaliseerde  banners. Met  behulp  van 
eyetrackingonderzoek en een vragenlijst werd gekeken naar welke van de twee soorten banners de 
meeste proefpersonen keken, naar welke van de twee soorten banners ze het  langste keken, welke 
van de banners het best werden herkend en welke van de banners het best werden herinnerd. 
  Uit  de  resultaten  bleek  dat  de  gepersonaliseerde  banners  significant  vaker  en  langer werden 
bekeken  dan  de  niet‐gepersonaliseerde  banners.  Er  was  dus  sprake  van  een  visueel 
cocktailpartyeffect. Ook werden ze beter herkend, zij het dat dit effect vaak niet significant was. Op 
herinnering  hadden  de  gepersonaliseerde  banners  echter  vaak  geen  positief  effect. Dit  effect  op 
herinnering was echter niet significant. 
  Op basis van de gevonden resultaten kon de conclusie worden getrokken dat gepersonaliseerde  
banners  inderdaad  meer  aandacht  genereerden  dan  niet‐gepersonaliseerde  banners.  Wel  moet 
nader worden onderzocht hoe dit effect kan worden verklaard en geoptimaliseerd. 
 
 

Inleiding 
 

Het visuele cocktailpartyeffect 
Stel je bent op een feestje van een vriend of vriendin. Het is lekker vol, de deejay laat de muziek hard 
uit de  speakers  galmen en er  staan heel  veel mensen  gezellig met elkaar  te praten. Hier en daar 
knapt er een ballon of valt er een glas kapot. Niet bepaald de beste omstandigheden om een gesprek 
te voeren zou je denken. 
  Ondanks deze drukte ben je echter tot op zekere hoogte prima in staat om het feestgedruis om 
je  heen  volledig  te  negeren  en  je  aandacht  alleen  te  richten  op  het  stemgeluid  van  je 
gesprekspartner. Dit fenomeen wordt het cocktailpartyeffect genoemd: de mogelijkheid om je in een 
kakofonie  van  conversaties  en  achtergrondgeluid  te  concentreren  op  één  enkele  spreker  (Arrons, 
1992). 
  Dit  cocktailpartyeffect  kan bijzonder  aantrekkelijk  zijn  voor diverse marketingpartijen: het  zou 
immers  dé manier  kunnen  zijn  om  iemands  aandacht  te  trekken.  En  aandacht  is  de  belangrijkste 
voorwaarde om een (al dan niet commerciële) boodschap over te brengen. “Advertenties die er niet 
in slagen om de aandacht van een consument vast te houden, kunnen niet effectief zijn” (Calisir en 
Karaali, 2007). 
  Er is echter één nadeel aan het cocktailpartyeffect: omdat het bestaat bij de gratie van geluid is 
het erg  indringend; van geluid kan je je  immers niet afschermen zonder  ingrijpende maatregelen te 
nemen als het gebruik van oordoppen. En wie zou er niet horendol van worden om twintig keer per 
minuut zijn naam te horen omdat iemand hem het een of ander aan wil smeren? Daarnaast zou het 
ook heel gevaarlijk kunnen zijn, omdat hierdoor echt belangrijke boodschappen  (“Kijk uit Ron, een 
auto!”) wellicht overstemd zouden worden door de marketinguitingen. 
  Voor marketingpartijen zou het dan ook ideaal zijn als er een soort visueel cocktailpartyeffect zou 
bestaan: dus als ze  jou bloot kunnen stellen aan een boodschap die door de personalisatie  jou als 
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ontvanger wel meer aan  zou  spreken dan een algemene, aan  iedereen gerichte boodschap, maar 
tegelijkertijd minder hinderlijk indringend is dan een geluidsboodschap. 
 

Doel van het onderzoek 
In  deze  studie  zal  dan  ook  verslag worden  gedaan  van  een  uit  de  communicatiewetenschappen 
opgezet  experimenteel  toetsend  onderzoek  naar  het  bestaan  van  een  mogelijk  visueel 
cocktailpartyeffect,  in  het  bijzonder  de mogelijke  aandachtseffecten  van  de  personalisatie  van  de 
vormgeving van banners. Eenvoudig gesteld: als  iemand  zijn naam en/of  zijn  foto  terugziet  in een 
banner, zal hij dan ook meer aandacht aan deze banner besteden dan aan een banner waarin niet 
zijn foto en/of naam zijn verwerkt? 
  De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook als volgt: 
 
Genereren gepersonaliseerde banners meer aandacht dan niet‐gepersonaliseerde banners? 
 

Relevantie 
De  relevantie van dit onderzoek  is  tweeledig, namelijk op wetenschappelijk en op maatschappelijk 
gebied. 
 

Maatschappelijke relevantie 
Sociale  netwerksites  zijn momenteel  razend  populair.  Bekende  voorbeelden  als  het  Amerikaanse 
Facebook,  het  eveneens Amerikaanse MySpace  of  het Nederlandse Hyves  kennen  vele miljoenen 
gebruikers.  Om  een  beeld  te  schetsen  van  hun  enorme  omvang:  MySpace  heeft  126  miljoen 
gebruikers  (Segal,  2009)  en  Facebook  heeft  er  zelfs  350 miljoen:  dat  zijn meer mensen  dan  dat 
Amerika inwoners heeft (Naughton, 2009). Naar verhouding is ook Hyves zeer groot:  de startpagina 
van  Hyves.nl  meldt  dat  sinds  de  oprichting  in  2004  een  ruime  9,5  miljoen  Hyvesprofielen  zijn 
aangemaakt (Hyves.nl, 2009)1. Ter vergelijking: Nederland heeft zo’n 16,5 miljoen  inwoners (CBS.nl, 
2009).  Het  gebruik  van  Hyves  is  zelfs  zo  populair  dat  in  2008  “hyven”  als  werkwoord  werd 
toegevoegd  aan  de  Dikke  Van  Dale  (De Waal,  2008) met  als    betekenis  “communiceren  via  het 
digitale vriendennetwerk Hyves” (VanDale.nl, 2008). 
 
 

     
 

Afbeelding 1 en 2: voorbeelden van bekende netwerksites en hun werkingsprincipe. Copyright afbeeldingen: 
blogs.agriyainfoway.com (2009) en infoaxe.wordpress.com (2009). 

 

                                                            
1  Dit  aantal  zal waarschijnlijk  niet  100%  overeenkomen met  het  aantal  unieke  gebruikers  van  deze  sociale 
netwerksite, maar het maakt aannemelijk dat Hyves alsnog een paar miljoen unieke gebruikers heeft. Hiermee 
is Hyves in Nederland de populairste sociale netwerksite (MacMillan, 2009). 
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Het  zal dan ook niemand verbazen dat er grof geld wordt geïnvesteerd  in de mogelijkheid om op 
sociale  netwerksites  te  adverteren.  Zo  voorspelde  Emarketer.com  dat  in  2009  alleen  al  op 
Amerikaanse  sociale  netwerksites  zo’n  1,14 miljard  dollar  zou worden  besteed  aan  advertenties. 
Hiervan  zou  495 miljoen  dollar  (43,3%)  naar MySpace  gaan  en  230 miljoen  dollar  (20,2%)  naar 
Facebook (Williamson, 2009). 
  Een  opkomend  fenomeen  in  deze  advertentiebranche  op  sociale  netwerksites  is  het 
personaliseren van marketinguitingen. Zo zijn op de pagina’s van Hyves steeds vaker banners (online 
advertenties, zie het theoretisch kader) te vinden die gebruik maken van de informatie die gebruikers 
van  de  sociale  netwerksites  over  zichzelf  hebben  opgegeven.  Een  steeds  meer  voorkomend 
voorbeeld hiervan zijn banners  die gebruik maken van iemands naam en/of iemands foto. 
 
 

 
 

Afbeelding 3: voorbeeld van een gepersonaliseerde banner op de sociale netwerksite Hyves. 
 
 
Een mooi voorbeeld van hoe ver personalisatie al kan gaan was een  in augustus 2009 gelanceerde 
virale campagne op het al eerder genoemde Hyves. Via een link kwamen ingelogde Hyvesgebruikers, 
op een website  terecht waarop ze werden geconfronteerd met een  filmpje.  In dit  filmpje planden 
onguur uitziende, Slavisch sprekende types een zoektocht naar een onbekend persoon die hetzelfde 
geslacht  bleek  te  hebben  als  de Hyvesgebruiker. De  sujetten  claimden  alles  van  deze  persoon  te 
weten:  adressen,  creditcardgegevens  en  zelfs  zijn  relatiestatus  waren  bekend.  Verderop  in  het 
filmpje bleek dat de gezochte persoon in dezelfde plaats woonde als de Hyvesgebruiker. Juist op het 
moment  dat  de  Hyvesgebruiker  vaststelde  dat  het  grappig  is  dat  de  gezochte  persoon 
overeenkomsten met hem vertoonde,  toonde de camera hoe er een  foto van de gebruiker zelf uit 
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een printer rolde en kwam er een bord met foto’s van zijn Hyvesvrienden  in beeld. Wat was hier aan 
de hand? Waren er echt criminelen op jacht naar de Hyvesgebruiker? Uiteindelijk bleek dat niet het 
geval te zijn: het ging om een virale campagne van het Ministerie van Justitie die erop was gericht om 
Hyvesgebruikers  na  te  laten  denken  over  hoe  ze  online  met  hun  gegevens  omgingen 
(Marketingfacts.nl,  2009).  De  campagne  liet  dan  ook  op  confronterende  wijze  zien  in  hoeverre 
marketinguitingen nu al gepersonaliseerd kunnen worden2. 
 
 

 
 

Afbeelding 4: het eindscherm van de gepersonaliseerde virale campagne waarin criminelen op  jacht gaan 
naar Hyvesgebruikers. Copyright afbeelding: Marketingfacts.nl (2009). 

 
 
Uit  de  bovenstaande  voorbeelden  blijkt  wel  dat  degenen  die  het meeste  belang  hebben  bij  dit 
onderzoek  de  al  eerder  genoemde  diverse marketingpartijen  zijn  die  hun  producten,  diensten  en 
boodschappen ook online aan de man willen brengen. Want zo’n gepersonaliseerde virale campagne 
als  die  van  het Ministerie  van  Justitie  is  wel  heel  indrukwekkend, maar  klopt  het  uitgangspunt 
hiervan (aandacht trekken door personalisatie) wel? 
  Deze vraag is naast voor de marketingpartijen ook van groot belang voor de sociale netwerksites 
zelf. Want  na  een wervelende  start met  de  eerder  genoemde miljoenen  euro’s  aan  advertentie‐
inkomsten  staan  zij  steeds  meer  onder  druk:  de  vele  miljoenen  gebruikers  van  de  sociale 
netwerksites blijken namelijk  lang niet  zo  veel op  te  leveren  als  verwacht  en  gehoopt. De  eerder 
genoemde verwachting van Williamson (2009) dat er  in 2009 1,14 miljard dollar  in advertenties op 
Amerikaanse  sociale  netwerksites  zou  worden  geïnvesteerd  was  al  naar  beneden  bijgesteld: 
oorspronkelijk werd  verwacht  dat  het  om  1,18 miljard  dollar  zou  gaan.  Een  flinke  domper, want 
advertentie‐inkomsten zijn momenteel de belangrijkste inkomstenbron voor de sociale netwerksites. 
Een empirisch bewijs dat personalisatie van marketinguitingen op sociale netwerksites wél werkt zou 
voor hen dan ook bijzonder goed uitkomen. 
  De laatste groep voor wie dit onderzoek van belang is,  wordt gevormd door de gebruikers van de 
sociale netwerksites. Op het moment dat deze websites  immers niet  in  staat  zijn om genoeg geld 
binnen te halen om hun diensten te kunnen financieren, kan dit van invloed zijn op de diensten die 
ze aanbieden of zelfs op hun voortbestaan an sich. 
 

                                                            
2 Het filmpje is onder andere terug te zien op http://www.youtube.com/watch?v=VbvHPrzqto0. 
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Wetenschappelijke relevantie 
Het wetenschappelijke belang van dit onderzoek  is gelegen  in het  feit dat  vrijwel geen  van de op 
personalisatie  gerichte  onderzoeken  zich  bezighoudt  met  het  effect  van  personalisatie  van 
vormgeving op visuele aandacht. De meeste op personalisatie gerichte onderzoeken leggen namelijk 
de  focus  op  personalisatie  van  inhoud  en  het  effect  hiervan  op  attitude:  als  een  boodschap 
inhoudelijk wordt aangepast, wat voor effect heeft dit dan op de houding van de ontvanger van de 
boodschap ten opzichte van (het product/de dienst/de boodschap van) de afzender? 
  Merkwaardigerwijs wordt dus geen aandacht geschonken aan een  cruciale en voorwaardelijke 
stap eerder  in het overtuigingsproces: visuele aandacht.  Immers: als  je een boodschap niet gezien 
hebt, zul je je er ook geen mening kunnen over vormen (tenzij je te horen krijgt wat de boodschap is 
natuurlijk, maar daar gaan we hier niet van uit). 
  Hier bovenop komt nog het feit dat het weinige onderzoek dat de link legt tussen personalisatie 
enerzijds  en  visuele  aandacht  anderzijds nog niet  is  toegepast binnen de  context  van banners op 
sociale netwerksites. En dat terwijl de ontwikkelingen op het gebied van personalisatie en marketing 
een enorme vlucht lijken te gaan nemen. 
 
 

Theoretisch kader 
 

Sociale netwerksites 
Boyd en Ellison (2007) omschrijven sociale netwerksites als “webgebaseerde diensten die mensen in 
staat stellen om 1.) een publiek of semi‐publiek profiel te construeren binnen een begrensd systeem, 
2.) een  lijst op  te stellen van andere mensen met wie ze een bepaalde band hebben en 3.) om  te 
kijken welke verbindingen zij zelf én anderen hebben aangelegd en deze te kunnen volgen”. 
  Deze  sociale  netwerksites  kunnen  verschillen  in  hun  technische mogelijkheden, maar maken 
allemaal gebruik van al dan niet voor  iedereen zichtbare profielen met veelal algemene  informatie 
zoals  leeftijd,  geslacht,  interesses  en  een  foto  van  de  gebruiker. Ook  kan  via  het  profiel worden 
bekeken welke  vrienden  onderdeel  zijn  van  het  netwerk  van  de  gebruiker.  Daarnaast  bieden  de 
meeste  sociale  netwerksites  hun  gebruikers  ook  de mogelijkheid  om  (al  dan  niet  afgeschermde) 
berichten achter te laten op de profielen van hun vrienden (Boyd en Ellison (2007). 
  Ongeacht de redenen waarom sociale netwerksites worden gebruikt zal het niemand verbazen 
dat ze voor marketingpartijen een potentieel walhalla kunnen vormen: ze worden  immers gebruikt 
door  een  enorme  bron  van  potentiële  consumenten  en  daarnaast  bevatten  ze  ook  nog  eens 
slootladingen aan persoonlijke informatie over deze potentiële consumenten. 
  Met deze persoonlijke informatie kunnen marketingpartijen in theorie zelfs achterhalen wat die 
personen  interesseert  om  daarop  hun  advertentieaanbod  inhoudelijk  aan  te  passen.  Denk 
bijvoorbeeld  aan  een  reclame  voor  een  iPhone  voor  iemand  die  heeft  opgegeven  dat  zijn 
lievelingsmerk Apple is of een reclame voor een voetbalworkshop voor iemand die fan is van Nike.  
  Dergelijke technieken worden al toegepast op verkoopsites als het Nederlandse Bol.com en het 
Amerikaanse  Amazon.com:  op  het  moment  dat  iemand  een  product  bekijkt  wordt  direct  een 
aanbeveling gedaan van andere producten die door andere kopers van het product zijn aangeschaft. 
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Afbeelding 5: voorbeeld van inhoudelijke afstemming van banners op de verkoopsite Bol.com. 
 
 
Onbedoeld bewijzen de gebruikers van sociale netwerksites de marketingpartijen dan ook een grote 
dienst door alles over zichzelf online  te zetten. En hoe meer een advertentie‐uiting aansluit op de 
belevingswereld van een potentiële consument, hoe groter de kans dat hij op een eventueel aanbod 
ingaat. 
  Dit onderzoek beperkt zich echter tot het bestuderen van de effecten van de personalisatie van 
de vormgeving van banners en gaat niet  in op  inhoudelijke afstemming op de voorkeuren van de 
gebruikers van sociale netwerksites. 
 

Banners 
Sinds halverwege jaren ’90 van de vorige eeuw proberen marketingpartijen op internet aandacht te 
trekken  door  de  inzet  van  banners:  online  marketinguitingen  die  veelal  gebruik    maken  van 
“animatie,  vernuftig  beeldmateriaal  en  soms  zelfs  geluid  om  productinformatie  over  te  brengen” 
(Bayles, 2000). 
  Deze  vaak niet‐gepersonaliseerde banners worden onder meer  ingezet om merkbewustzijn  te 
creëren, om herkenning of zelfs herinnering van het geadverteerde product te stimuleren en om kliks 
naar de website van de adverterende partij te genereren (Bayles, 2000). 
  De eerste banners genoten bijzonder veel aandacht: maar  liefst  in drie  tot vier procent van de 
keren dat een banner werd vertoond, werd hier op geklikt (Ross, 2000). Wanneer we bedenken dat 
er momenteel meer dan 1,7 miljard mensen gebruik maken van het  Internet (Internet World Stats, 
2009) kunnen we dan ook niet anders constateren dat de potentiële commerciële kracht van banners 
reusachtig is. 
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Afbeelding 6: banners op de worstelwebsite WWE.com. 
 
 

Banner blindness 
In 1998 ontdekten Benway en Lane echter  iets opvallends: de proefpersonen  in hun experimentele 
onderzoek vertoonden banner blindness; ondanks het feit dat zij werden geconfronteerd met grote, 
kleurrijke banners, wisten  ze deze  stelselmatig  te negeren. En dat  terwijl het uitgangspunt van de 
reclamewereld tot dan toe was geweest: hoe groter de marketinguiting  is, hoe belangrijker hij  lijkt, 
hoe groter de kans dat hij de aandacht trekt. Op internet bleek dit dus niet het geval te zijn. 
  Benway en Lanes vermoeden dat banner blindness werd veroorzaakt door de gerichtheid van de 
proefpersonen  op  het  vinden  van  informatie werd  bevestigd  door  onder  anderen  Pagendarm  en 
Schaumburg (2001). Zij stelden dat banner blindness viel toe te schrijven aan navigatiestijl. 
  In een experimenteel onderzoek met 32 proefpersonen vroegen Pagendarm en Schaumburg aan 
de ene groep proefpersonen om gericht op zoek  te gaan naar  informatie,  terwijl de andere groep 
proefpersonen werd verteld om door de websites te surfen op de manier dat ze zelf wilden. Uitkomst 
van het onderzoek was dat de groep met  ‘doelloos’ surfende proefpersonen de getoonde banners 
significant  beter  herkende  en  herinnerde  dan  de  groep  met  proefpersonen  die  gericht  naar 
informatie op zoek waren geweest. Dit effect werd ook teruggevonden in het al eerder aangehaalde 
onderzoek van Calisir en Karaali (2008). 



 

[12] 

  Dit verschil  in navigatiestijl zou tevens kunnen verklaren waarom  in sommige onderzoeken wél 
banner blindness werd geconstateerd en in sommige niet: er was een verschil in of de proefpersonen 
wel of niet een opdracht mee hadden gekregen. 
 

Teruglopende doorklikratio 
Maar naast met banner blindness kampen online marketingpartijen met nog een ander probleem: 
een  steeds verder  teruglopende doorklikratio. De doorklikratio  is één van de manieren waarop de 
effectiviteit van banners kan worden gemeten. Deze doorklikratio bereken je door “het aantal keren 
dat een banner op een pagina verschijnt  (te) vergelijken met het aantal keren dat een  individu op 
een banner klikt” (Bayles, 2000). 
  Lag de doorklikratio ten tijde van de eerste banners (in 1994 (Calisir en Karaali, 2008)) rond de 3 
à 4% (Ross, 2000), in 2000 lag deze slechts rond de 0,5% (Kennerdale, 2001) en in 2008 lag deze zelfs 
slechts rond de 0,25% (Pick, 2008). 
  Overigens is het belangrijk om te herhalen dat de doorklikratio niet de enige indicator is van de 
effectiviteit van een banner. Je kan immers prima naar een banner kijken, maar toch besluiten om er 
niet op te klikken. Dit telt dan niet mee voor de doorklikratio, maar kan wel degelijk effect hebben 
gehad  op  het  merkbewustzijn  of  herkenning  en  herinnering  van  de  banner.  Vandaar    dat 
marketingonderzoeksbureau MarketingSherpa stelt: “Online advertenties zijn branding tools. Directe 
kliks zijn simpelweg een mooie bijvangst” (Pick, 2008). 
 

Het visuele cocktailpartyeffect als oplossing van de bannerproblematiek? 
Het probleem dat marketingpartijen hebben met banners  is dus  in feite hetzelfde als het probleem 
ze al eerder hadden met hun offline  visuele marketinguitingen: hoe  kan  je én opvallen  tussen de 
concurrentie  (in  dit  geval  van  andere  banners, maar  natuurlijk  ook  van  andere  informatie  op  e 
websites) én de aandacht van potentiële consumenten vasthouden? 
  Het  antwoord  lijkt  voor  de  hand  te  liggen:  probeer  aandacht  te  trekken  door  een  visueel 
cocktailpartyeffect te bewerkstelligen door banners qua vormgeving te af te stemmen op de door de 
doelgroep  verstrekte  informatie.  De  vraag  is  echter:  bestaat  er  wel  zoiets  als  een  visueel 
cocktailpartyeffect? 
 

Overig onderzoek naar banners 
Naast bovenstaande onderzoeken zijn er nog veel meer onderzoeken gedaan naar de eigenschappen 
van banners en hun effecten op de effectiviteit van banners. Hierbij valt te denken aan factoren als 
lettertype, kleur, positie enzovoorts. Deze onderzoeken zullen echter pas bij de bespreking van het 
stimulusmateriaal aan bod komen. Op deze manier  is het namelijk eenvoudiger te beargumenteren 
waarom de vele keuzes zijn gemaakt waarop het ontwerp en de plaatsing van de banners afhingen. 
 

Personalisatie en visuele aandacht 
De meeste visuele marketinguitingen zijn niet gepersonaliseerd, oftewel afgestemd op een specifiek 
persoon. Om een uiting te personaliseren heb je immers eerst informatie nodig, maar meestal is deze 
niet  voor  handen.  Bij  de  meeste  visuele  marketinguitingen  stuurt  één  zender  uit  gebrek  aan 
informatie dan ook een uniforme boodschap naar een grote groep ontvangers. Vergelijk het met het 
schieten met hagelpatronen die meerdere hagelkorrels bevatten: je schiet in het rond in de hoop dat 
je in ieder geval íets raakt, het maakt niet uit of ál je hagelkorrels doel treffen. 
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Afbeelding 7: stel dat de bekendste rekruteringsposter voor het Amerikaanse leger gepersonaliseerd was. 
 
 
  De  vraag  wat  voor  effect  personalisatie  van  vormgeving  zou  kunnen  hebben  op  de  visuele 
aandacht  lijkt om deze reden ook vrijwel niet onderzocht te zijn (de onderzoeker kon  in  ieder geval 
vrijwel  niets  vinden).  Er  zijn wel  een  aantal  onderzoeken  naar  het  effect  van  het  gebruik  van  de 
namen van proefpersonen op hun  reactiesnelheid op een  stimulus  (Giesbrecht et al., 2008) of het 
gebruik van namen van proefpersonen en hun waardering van e‐mails (Barnett White et al., 2007), 
maar  geen  van  de  gevonden  onderzoeken  richtte  zich  op  het  effect  van  personalisatie  van  de 
vormgeving en het effect op visuele aandacht, laat staan in de context van sociale netwerksites. 
  Hoewel dit onderzoek is gericht op het toetsen óf personalisatie van vormgeving effect heeft op 
visuele aandacht en niet waarom dit eventueel het geval  zou  zijn,  ligt het voor de hand om na  te 
denken  over  het  waarom  van  een mogelijk  visueel  cocktailpartyeffect.  Een mogelijke  verklaring 
hiervoor is de notie van processing fluency. 
 

Processing fluency 
Processing fluency  is het relatieve gemak waarmee  informationele elementen worden geïntegreerd 
(Van Rompay et al, under review). Eenvoudiger gesteld: de mate van het gemak waarmee informatie 
wordt verwerkt. “Mensen zijn sneller geneigd om ergens aan te beginnen wanneer dit weinig moeite 
vereist”, aldus Song en Schwarz (2008), oftewel: hoe minder moeite iets kost, des te sneller mensen 
geneigd  zijn  om  actie  te  ondernemen. Om  dit  te  koppelen  aan  processing  fluency:  hoe  hoger  de 
processing fluency, hoe groter de kans dat een boodschap overkomt. En om dit weer te koppelen aan 
banners:  hoe makkelijker  een  banner  te  verwerken  is,  des  te  groter  de  kans  dat  de  boodschap 
overkomt. 
  Processing fluency heeft echter niet alleen een belangrijke invloed op de kans van slagen van het 
overbrengen van een boodschap, zij kan ook invloed hebben op attitudes. Van Rompay et al. (under 
review) stellen dat stimuli die eenvoudig worden verwerkt over het algemeen op positievere wijze 
worden geëvalueerd en leiden tot gunstigere attitudes dan dat niet eenvoudig te verwerken stimuli 
dit  doen.  Ze  schrijven  dit  toe  aan  het  feit  dat  processing  fluency  hedonisch  is  gemarkeerd:  “een 
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vloeiende  verwerking wordt  als  positief  ervaren”.  Kortom:  hoe  hoger  de  processing  fluency,  hoe 
groter  de  kans  dat  een  boodschap  positief wordt  gewaardeerd,  hoe  beter  voor  de  adverterende 
partij. Koppelen we dit  idee van processing fluency aan banners, dan komen we automatisch uit bij 
de vormgeving van banners. 
  Omdat afbeeldingen makkelijker zijn te verwerken dan tekst,  is te verwachten dat overwegend 
grafische banners makkelijker zijn te verwerken dan overwegend tekstuele banners, en zullen deze 
overwegend  grafische  banners  de  proefpersonen  sneller  verleiden  tot  het  opnemen  van  de 
boodschap  dan  dat  hoofdzakelijk  uit  tekst  bestaande  afbeeldingen  dit  doen.  Uiteindelijk  zullen 
bekijkers  van  de  hoofdzakelijk  uit  afbeeldingen  bestaande  banners  sneller  geneigd  zijn  tot  de 
aankoop van een product of dienst van het geadverteerde merk dan dat bekijkers van overwegend 
tekstuele banners dit zijn. 
  Daarnaast  zou  verondersteld  kunnen  worden  dat  afbeeldingen  van  bekende  personen  (dus 
bekende  afbeeldingen) makkelijker  verwerkt  kunnen worden  dan  afbeeldingen  van  personen  die 
volledig  onbekend  zijn,  wat  eveneens  een  positief  effect  zou  kunnen  hebben  op  de  processing 
fluency van de banner en daarmee op de kans dat iemand naar een banner kijkt. 
  Anderzijds  stellen  Sojka  en  Giese  (2000)  dat mensen  die  gericht  zijn  op  kennisvergaring  een 
voorkeur hebben voor het verwerken van verbale (tekstuele) informatie. Koppelen we dit terug naar 
de mate van processing fluency, dan zou het heel goed kunnen dat als iemand al let op teksten, het 
lezen  van  de  eigen  naam  vele malen  eenvoudiger  gaat,  waardoor  de  boodschap  bij  deze  naam 
automatisch sneller aandacht trekt. 
  Op basis van het bovenstaande ligt een combinatie van tekst én beeld het meest voor de hand, 
iets wat we in dit onderzoek terug zullen zien in aan de positieve effecten van de combinaties naam‐
foto  en  naam‐logo  op  visuele  aandacht. Dit  sluit  ook  aan  bij  het  onderzoek  van  Paivio  en  Csapo 
(1973).  Zij  vonden  bewijs  voor  de  hypothese  dat  afbeeldingen  en  verbale  geheugencodes 
onafhankelijk worden  verwerkt en  versterkend  kunnen  zijn  in elkaars effect op het oproepen  van 
informatie uit het geheugen. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat vrije oproep uit het geheugen 
sterker  positief  beïnvloed  werd  door  afbeeldingen  van  bekende  objecten  dan  hun  tekstuele 
tegenhangers.
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Hoofdvraag,  deelvragen,  hypotheses  en 
conceptueel model 
 

Hoofdvraag 
Om te achterhalen of er zoiets bestaat als een visueel cocktailpartyeffect, luidt de hoofdvraag van dit 
onderzoek als volgt: 
  
Genereren gepersonaliseerde banners meer aandacht dan niet‐gepersonaliseerde banners? 
 
Hieronder  volgt  een  korte  toelichting  van  de  in  de  hoofdvraag  gebruikte  begrippen.  Een 
uitgebreidere toelichting is terug te vinden in het theoretisch kader. 
 

1. Personalisatie:  het  afstemmen  van  de  banner  op  de  persoon  die  de  banner  zou moeten 
bekijken. Dit kan visueel (door het gebruik van een foto van deze persoon) en tekstueel (door 
het gebruik van de naam van deze persoon). 

2. Banner: visuele marketinguiting op een website. 
3. Aandacht: het aantal seconden dat een persoon naar een banner kijkt, de mate waarin een 

persoon een banner herkent en de mate waarin een proefpersoon zich de banner herinnert.  
 
Belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat dit onderzoek voornamelijk is gericht op de vraag 
of personalisatie van banners  leidt tot meer visuele aandacht (het “visuele cocktailpartyeffect”). De 
nadruk ligt dus minder op effecten op herkenning en herinnering. 
 
 

Deelvragen 
Om  de  hoofdvraag  te  beantwoorden,  moet  eerst  antwoord  worden  gegeven  op  de  volgende 
deelvragen: 
 

1. Worden  banners  waarin  iemands  naam  is  opgenomen  door meer mensen  bekeken  dan 
banners waarin iemands naam niet is opgenomen? 

2. Worden  banners  waarin  iemands  foto  is  opgenomen  door  meer  mensen  bekeken  dan 
banners waarin iemands foto niet is opgenomen? 

3. Worden banners waarin iemands naam én iemands foto zijn opgenomen door meer mensen 
bekeken dan banners waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen? 

4. Worden banners waarin  iemands naam  is opgenomen  langer bekeken dan banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen? 

5. Worden  banners waarin  iemands  foto  is  opgenomen  langer  bekeken  dan  banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen? 

6. Worden banners waarin iemands naam én iemands foto zijn opgenomen langer bekeken dan 
banners waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen? 

7. Worden banners waarin  iemands naam  is opgenomen beter herkend dan  banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen? 

8. Worden  banners waarin  iemands  foto  is  opgenomen  beter  herkend  dan  banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen? 
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9. Worden banners waarin iemands naam én iemands foto zijn opgenomen beter herkend dan 
banners waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen? 

10. Worden banners waarin  iemands naam  is opgenomen beter herinnerd dan banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen? 

11. Worden banners waarin  iemands  foto  is opgenomen beter herinnerd dan banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen? 

12. Worden banners waarin  iemands naam  én  iemands  foto  zijn opgenomen  beter herinnerd 
dan banners waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen? 

 
Bij bovenstaande deelvragen wordt dus gekeken naar een mogelijk effect van: 

1. Tekstuele personalisatie (het gebruik van iemands naam in een banner) 
2. Visuele personalisatie (het gebruik van iemands foto in een banner) en 
3. Interactie  tussen  tekstuele en visuele personalisatie  (het gebruik van én  iemands naam én 

iemands foto in een banner) 
 
Op: 

1. Of en hoe lang een proefpersoon naar een banner kijkt 
2. Hoe goed een proefpersoon een banner weet te herkennen 
3. Hoe goed een proefpersoon zich (eigenschappen van) een banner weet te herinneren. 

 

Hypotheses 
Aansluitend op de deelvragen zijn de volgende hypotheses geformuleerd: 
 

1. Banners waarin iemands naam is opgenomen worden door meer proefpersonen bekeken dan 
banners waarin iemands naam niet is opgenomen. 

  
Deze  veronderstelling  berust  op  de  notie  van  processing  fluency:  als  je  er  vanuit mag  gaan  dat 
iemand zijn eigen naam sneller verwerkt dan andere namen/aanspreekvormen, dan is iemand sneller 
geneigd om actie te ondernemen (in dit geval: de banner nader te bestuderen en wellicht er zelfs op 
te klikken) en is de kans groter dat hij een positieve attitude vormt. 
 

2. Banners waarin  iemands foto  is opgenomen worden door meer proefpersonen bekeken dan 
banners waarin iemands foto niet is opgenomen. 

  
Deze veronderstelling berust eveneens op de notie van processing fluency: als je er vanuit mag gaan 
dat  iemand zijn eigen foto’s sneller verwerkt dan andere foto’s, dan  is  iemand   sneller geneigd om 
actie te ondernemen (in dit geval: de banner nader te bestuderen en wellicht er zelfs op te klikken) 
en is de kans groter dat hij een positieve attitude vormt.  
 

3. Banners waarin én  iemands naam én  iemands  foto  zijn opgenomen worden beter bekeken 
dan banners waarin iemands naam én iemands foto niet worden opgenomen. 

  
Deze veronderstelling berust op een optelsom van hypotheses één en twee: als je er vanuit mag gaan 
dat het  gebruik  van  iemands naam hem  verleidt om de banner nader  te  bestuderen  en  als  je  er 
vanuit mag gaan dat het gebruik van iemands foto hem verleidt om de banner nader te bestuderen, 
ligt  het  voor  de  hand  om  te  stellen  dat  als  beide  elementen  (naam  én  foto)  in  de  banner  zijn 
verwerkt, iemand extra geneigd is om de banner nader te bestuderen. 
  

4. Banners waarin  iemands naam  is opgenomen worden  langer bekeken dan banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen. 
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Wanneer door het gebruik van iemands naam de processing fluency van de banner is toegenomen en 
een persoon wordt verleid om de banner nader te bestuderen, zal een persoon simpelweg meer tijd 
nodig hebben om de banner te analyseren dan wanneer zijn naam niet  in de banner  is verwerkt en 
hij niet extra is gemotiveerd om naar de banner te kijken. 
  

5. Banners waarin  iemands  foto  is  opgenomen worden  langer  bekeken  dan  banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen. 

  
Wanneer door het gebruik van iemands foto de processing fluency van de banner is toegenomen en 
een persoon wordt verleid om de banner nader te bestuderen, zal een persoon simpelweg meer tijd 
nodig hebben om de banner te analyseren dan wanneer zijn foto niet in de banner is verwerkt en hij 
niet extra is gemotiveerd om naar de banner te kijken. 
 

6. Banners waarin én  iemands naam én  iemands foto zijn opgenomen worden  langer bekeken 
dan banners waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen.  

 
Deze veronderstelling berust op een optelsom van hypotheses vier en vijf: als je er vanuit mag gaan 
dat het gebruik van iemands naam hem verleidt om de banner nader te bestuderen, als je er vanuit 
mag gaan dat het gebruik van iemands foto hem verleidt om de banner nader te bestuderen én als je 
er  vanuit mag  gaan  dat  het  gebruik  van  iemands  naam  én  het  gebruik  van  iemands  foto  hem 
verleiden  om  de  banner  nader  te  bestuderen,  ligt  het  voor  de  hand  om  te  stellen  dat  als  beide 
elementen (naam én foto) in de banner zijn verwerkt, iemand extra geneigd is om de banner nader 
te bestuderen en hier extra tijd voor nodig heeft. 
 

7. Banners waarin  iemands  naam  is  opgenomen worden  beter  herkend  dan  banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen.  

 
Deze  veronderstelling  berust  op  een  optelsom  van  hypotheses  één  en  vier.  Als  iemand  door  het 
gebruik  van  zijn  naam  én  vaker  én  langer  naar  een  banner  kijkt,  is  de  kans  groter  dat  hij  extra 
informatie die  in de banner staat opmerkt, deze  informatie  in zijn geheugen opslaat en de banner 
later kan  identificeren, dan wanneer hij zijn naam niet ziet staan en minder vaak en korter naar de 
banner kijkt. 
 

8. Banners  waarin  iemands  foto  is  opgenomen  worden  beter  herkend  dan  banners  waarin 
iemands naam niet is opgenomen.  

 
Deze  veronderstelling  berust op  een optelsom  van  hypotheses  twee  en  vijf. Als  iemand  door het 
gebruik  van  zijn  foto  én  vaker  én  langer  naar  een  banner  kijkt,  is  de  kans  groter  dat  hij  extra 
informatie die  in de banner  staat opmerkt, deze  in  zijn  geheugen opslaat en de banner  later  kan 
identificeren, dan wanneer hij zijn foto niet ziet staan en minder vaak en korter naar de banner kijkt. 
 

9. Banners waarin  iemands naam én  iemands foto zijn opgenomen worden beter herkend dan 
banners waarin iemands naam én iemands foto niet worden opgenomen. 

 
Deze  veronderstelling  berust  op  een  optelsom  van  hypotheses  drie  en  zes.  Als  iemand  door  het 
gebruik van  zijn naam én zijn  foto vaker én  langer naar een banner kijkt,  is de kans groter dat hij 
extra  informatie  die  in  de  banner  staat  opmerkt,  deze  informatie  in  zijn  geheugen  opslaat  en  de 
banner later kan identificeren, dan wanneer hij zijn naam én zijn foto niet ziet staan en minder vaak 
en korter naar de banner kijkt. 
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10. Banners waarin  iemands naam  is opgenomen worden beter herinnerd dan banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen.  

 
Deze  veronderstelling  berust  op  een  optelsom  van  hypotheses  één  en  vier.  Als  iemand  door  het 
gebruik  van  zijn  naam  én  vaker  én  langer  naar  een  banner  kijkt,  is  de  kans  groter  dat  hij  extra 
informatie die in de banner staat opmerkt, deze informatie dieper in zijn geheugen opslaat en zich de 
banner later kan herinneren, dan wanneer hij zijn naam niet ziet staan en minder vaak en korter naar 
de banner kijkt. 
 

11. Banners waarin  iemands  foto  is  opgenomen worden  beter  herinnerd  dan  banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen.  

 
Deze  veronderstelling  berust op  een optelsom  van  hypotheses  twee  en  vijf. Als  iemand  door het 
gebruik  van  zijn  foto  én  vaker  én  langer  naar  een  banner  kijkt,  is  de  kans  groter  dat  hij  extra 
informatie die in de banner staat opmerkt, deze in zijn geheugen opslaat en zich de banner later kan 
herinneren, dan wanneer hij zijn foto niet ziet staan en minder vaak en korter naar de banner kijkt. 
 

12. Banners waarin iemands naam én iemands foto zijn opgenomen worden beter herinnerd dan 
een banner waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen. 

  
Deze  veronderstelling  berust  op  een  optelsom  van  hypotheses  drie  en  zes.  Als  iemand  door  het 
gebruik van  zijn naam én zijn  foto vaker én  langer naar een banner kijkt,  is de kans groter dat hij 
extra informatie die in de banner staat opmerkt, deze informatie dieper in zijn geheugen opslaat en 
zich de banner later kan herinneren, dan wanneer hij zijn naam én zijn foto niet ziet staan en minder 
vaak en korter naar de banner kijkt. 
 
De  veronderstelling  van  de  eerste  zes  hypotheses  is  dus  dat  gepersonaliseerde  banners  langere 
blootstelling aan de banners genereren en de veronderstelling van de  laatste zes hypotheses  is dat 
deze  door  gepersonaliseerde  banners  gegenereerde  langere  blootstelling  leidt  tot  betere 
geheugeneffecten. 
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Conceptueel model 
Om de te toetsen aanname van dit onderzoek zo duidelijk mogelijk weer te geven, volgt hieronder 
het conceptuele model van het onderzoek. Zoals eerder aangegeven ligt de focus van dit onderzoek 
voornamelijk  op  het  effect  van  personalisatie  van  banners  op  de  visuele  aandacht  van  de 
proefpersonen. 
 
 
 
 

             
 
 
 

               
 
 
 

Afbeelding  8:  Het  te  toetsen  uitgangspunt  van  het  onderzoek.  H1,  H2  enzovoorts.  verwijzen  naar  de 
desbetreffende hypotheses. 

 
 
 

Methode 
 

Onderzoeksontwerp 
Dit onderzoek had een 4 (bannervarianten) x 2 (bannerkleuren) x2 (websites) factorieel ontwerp. De 
metingen  werden  gedaan  middels  eyetrackingonderzoek  en  vragenlijsten.  Hieronder  volgt  een 
nadere  toelichting. Achtereenvolgens worden de keuze voor eyetrackingonderzoek, een  toelichting 
op  de  Tobii  1750  eyetracker,  de  keuze  voor  de  proefpersonen,  de  redenatie  achter  het 
stimulusmateriaal en de keuze voor de vragenlijsten behandeld.  
 

Eyetrackingonderzoek 
De  keuze  viel  op  eyetrackingonderzoek  omdat  dit  de  enige  onderzoeksmethode  is  waarmee 
nauwkeurig  kan  worden  bepaald  of  personen  zich  op  een  bepaald  punt  fixeren.  Deze  fixatie  is 
namelijk een noodzakelijk voorwaarde voor aandacht. We kunnen niet echte niet met alle delen van 
ons oog even scherp zien. Dit heeft te maken met de bouw van onze ogen en hoe we omgaan met 
beeld. 

Herkenning  en 
herinnering 
van de banner 

Visuele  per‐
sonalisatie  van 
banner (foto) 

Visuele aandacht 
van de  
proefpersonen 

Tekstuele  per‐
sonalisatie  van 
banner (naam) 

H1 + H4 

H3 + H6 

H2 + H5 

H7 + H8 + H9

H10 + H11 + H12
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  Heel kort gezegd kunnen we zien doordat licht via de pupil het oog binnen komt en door de lens 
wordt geprojecteerd op het netvlies. De stimuli die op het netvlies komen worden via de oogzenuw 
doorgegeven aan de hersenen, die deze stimuli weer interpreteren als een beeld. 
  Het is de zogenaamde fovea waar de meeste visuele activiteit plaatsvindt, waar visuele activiteit 
is gecentreerd (Findlay en Gailchrist, 2003) en waarmee we scherp kunnen zien. De fovea is gelegen 
op het netvlies en beslaat een hoek van 1% met de visuele as waarop de fovea  is gericht.  In totaal 
kunnen we met de fovea dus 2% van ons zichtveld bekijken (zie afbeelding 9). Hoe verder een gebied 
op het netvlies  is  verwijderd  van de  fovea, hoe minder  visuele  activiteit  en  hoe minder  goed we 
ermee op  iets kunnen fixeren. Overigens hebben ook de verder van de fovea verwijderde gebieden 
van het netvlies een belangrijke functie: zij zorgen voor de juiste informatie voor de interpretatie van 
hetgeen  de  fovea  doorstuurt  en  de  juiste  informatie  voor  opvolgende  oriënterende  bewegingen 
(Findlay en Gailchrist, 2003). 
 
 

 
 

Afbeelding 9: de bouw van het oog (copyright originele afbeelding: nei.nih.gov). 
 
 
  Omdat we niet met alle delen van ons oog even scherp kunnen zien, moeten dat deel dat wél 
scherp  kan  zien worden  gericht.  Enerzijds  gebeurt  dit  door  het  bewegen  van  ons  gehele  hoofd, 
anderzijds  gebeurt  dit  door  bewegingen  van  de  oogspieren.  Deze  oogbewegingen  worden 
saccadische bewegingen genoemd. 
  Met  behulp  van  eyetrackingonderzoek  kan  worden  bepaald  of  de  fovea  inderdaad  op  een 
stimulus is gericht of niet. Om deze reden is dan ook gekozen voor eyetrackingonderzoek. 
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De Tobii 1750 eyetracker 
 

 
 

Afbeelding 10: de Tobii 1750 eyetracker. Copyright afbeelding: Tobii.se. 
 
 
Voor  dit  eyetrackingonderzoek  is  gebruik  gemaakt  van  de  Tobii  1750  eyetracker  van  Tobii 
Technology. Deze Tobii 1750 bestond uit één 17 inch TFT‐scherm en twee computers. 
  De  eerste  computer  stuurde  het  stimulusmateriaal  naar  het  17  inch  TFT‐scherm  van  de  Tobii 
1750. Dit  scherm  had  een  resolutie  van  1280  x  1024  pixels. Near  Infra‐Red  Light‐emitting Diodes 
(NIR‐LEDs) in het TFT‐scherm stuurden licht naar de ogen van de proefpersonen dat vlakbij infrarood 
licht zit in het lichtspectrum. 
  De  tweede  computer  interpreteerde  vervolgens  de  door  de  ogen  van  de  proefpersonen 
gereflecteerde patronen  en  rekende  ze om  tot onder  andere de driedimensionale positiebepaling 
van beide ogen en natuurlijk de plekken op het  scherm waar de proefpersonen naar keken  (Tobii 
Technology, 2005). 
  Om de oogbewegingen van de proefpersonen te kalibreren en analyseren is gebruik gemaakt van 
versie 2.7.1. van het softwareprogramma ClearView. 
 
 
 

Proefpersonen 
Aan het onderzoek deden voornamelijk universitaire studenten mee  in de  leeftijdscategorie van 20 
tot en met 28 jaar. De gemiddelde leeftijd was 23,8 jaar. Alle 34 proefpersonen (twee extra vanwege 
wat  beginfouten  bij  de  uitvoering  van  het  experiment) maakten  vrijwel  iedere  dag  gebruik  van 
internet,  en  bijna  alle  proefpersonen  maakten  gebruik  van  sociale  netwerksites  of  hadden  hier 
gebruik  van  gemaakt.  De  door  hen  meest  gebruikte  sociale  netwerksites  waren  Hyves  (73,5%), 
Facebook  (70,6%)  en  LinkedIn  (26,5%).  Voorbeelden  van  andere  door  hen  gebruikte  sociale 
netwerksites waren Twitter (11,8%) en MySpace (8,8%). 
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Afbeelding 11: de door de proefpersonen meest gebruikte sociale netwerksites. 
 
 
Hoewel het gebruik van  studenten als proefpersonen de generaliseerbaarheid van de bevindingen 
verkleint  (studenten zijn  immers niet  representatief voor alle gebruikers van  sociale netwerksites), 
waren ze om drie redenen wél goed als proefpersonen voor dit onderzoek. 
  Ten eerste  is het uitgangspunt van dit onderzoek om  te onderzoeken of er überhaupt  iets van 
een visueel cocktailpartyeffect bestaat. Bewijzen dat dit effect bij studenten bestaat, zou op zich al 
een grote ontdekking zijn. 
  Ten tweede maken studenten deel uit van de grote groep mensen die gebruik maken van sociale 
netwerksites en behoren ze al tot de potentiële doelgroep van de adverterende partijen. 
  Ten slotte stellen Biswas en Biswas  (2004) dat studenten op dezelfde wijze gebruik maken van 
internet als de gemiddelde  internetgebruiker. Ze hebben waarschijnlijk zelfs dezelfde  leeftijd als de 
gemiddelde  internetgebruiker, aldus Van der Heijden  (2002). Kortom: als  iets bij  studenten werkt, 
zou het ook kunnen werken bij de gemiddelde internetgebruiker. 
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De proefopstelling 
Uiteindelijk  zag de proefopstelling  eruit  zoals op  afbeelding 11 wordt  getoond. De proefpersonen 
werden bij de onderzoeker  thuis ontvangen. Dit werd gedaan om de proefpersonen  zich meer op 
hun gemak te laten voelen dan in de wat kille omgeving van een onbekend laboratoriumlokaaltje. 
 

 
 

Afbeelding 12: de proefopstelling bij de onderzoeker thuis. De getoonde stoel werd nog vervangen door een 
in hoogte verstelbare bureaustoel. 

 

Het stimulusmateriaal 
Zoals eerder aangegeven werd bij dit onderzoek voornamelijk gekeken naar een mogelijk effect op 
visuele aandacht (of iemand überhaupt kijkt of niet). Voor dit onderzoek werd dan ook uitgegaan van 
extreem  gunstige  of  extreem  ongunstige  omstandigheden.  Mochten  gepersonaliseerde  banners 
onder bijvoorbeeld de gunstige omstandigheden immers evenveel of zelfs minder effect hebben dan 
niet‐gepersonaliseerde  banners,  dan  is  het  immers  niet  waarschijnlijk  dat  het  effect  van 
gepersonaliseerde  banners  wél  groter  is  wanneer  de  omstandigheden  minder  gunstig  zijn.  Of 
andersom: als een gepersonaliseerde banner zelfs  in zeer ongunstige omstandigheden meer effect 
weet te sorteren dan een niet‐gepersonaliseerde banner, dan is het waarschijnlijk dat dit ook zo zal 
zijn in meer gunstige omstandigheden. 
  Hieronder  volgt  een  toelichting  op  hoe  is  geprobeerd  om  de  omstandigheden  zo  extreem 
mogelijk te maken. 
 



 

[24] 

De omgeving van de banners 
Net  zoals  de  advertenties  in  tijdschriften  hebben  ook  banners  op  internet  concurrentie  van  hun 
omgeving. Als iemand bezig is met de inhoud van een website, kan hij immers niet tegelijkertijd ook 
zijn aandacht richten op een banner. 
  Om deze reden is het effect van de banners dan ook bestudeerd op twee verschillende websites: 
één met voornamelijk tekst en één met voornamelijk afbeeldingen. De veronderstelling hierbij is dat 
tekst vele malen minder concurrerend zal zijn voor de banners, dan andere afbeeldingen dit zullen 
zijn. Dit  hangt  samen met  de  al  eerder  genoemde  processing  fluency:  de  processing  fluency  van 
beeldmateriaal is hoger dan die van tekst, mensen hoeven minder moeite te steken in het analyseren 
van beeld dan van tekst en zullen dan ook sneller geneigd zijn om naar het beeld te kijken, dan naar 
de  tekst.  Staat  een  banner  op  een  pagina  met  voornamelijk  tekst,  dan  is  dit  een  gunstige 
omstandigheid,  staat een banner op een pagina met voornamelijk afbeeldingsmateriaal, dan  is dit 
een ongunstige omstandigheid. 
 
 
 

         
 

Afbeelding 13: voorbeelden van de rustige en de drukke website. Grotere versies hiervan zijn te vinden  in 
bijlage II. 

 
 
Beide websites waren  reeds bestaande webpagina’s op de Nederlandse sociale netwerksite Hyves. 
De keuze viel als eerste op een pagina van een sociale netwerksite, omdat op andere pagina’s zeer 
waarschijnlijk geen informatie te vinden is die nodig is voor de personalisatie van de banners. 
  Daarnaast  is gekozen voor Hyves, omdat dit  in Nederland een zeer populaire dienst  is  (zie het 
theoretisch kader) en omdat de onderzoeker  zelf goed met deze dienst bekend was. Zoals eerder 
omschreven bleek later ook dat Hyves onder de proefpersonen inderdaad de meest gebruikte sociale 
netwerksite was. 
  Ten slotte moet vermeld worden dat gebruik is gemaakt van reeds bestaande Hyves, omdat het 
experiment  op  die manier meer  op  de  situatie  in  de  praktijk  lijkt  dan wanneer  gebruik  zou  zijn 
gemaakt van een zelf gecreëerde Hyvespagina. Ook bestaan er zo veel verschillende Hyvespagina’s, 
dat het zonde zou zijn om zelf een aparte pagina te creëren. 
 

De banners 
Om te voorkomen dat de proefpersonen bepaalde banners kenden van andere websites, is besloten 
om de banners volledig zelf  te ontwikkelen. Een mogelijk argument  tegen dit zelf ontwikkelen van 
een  banner  zou  kunnen  zijn  dat  de  banners  hierdoor  niet  professioneel  ogen.  Hierop  kan weer 
worden tegengeworpen dat het lastig is om te bepalen wanneer een banner wel of niet professioneel 
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oogt en dat professionele partijen niet de enige partijen zijn die banners ontwikkelen, ook amateurs 
doen dit. 
  Een ander voordeel van het zelf ontwikkelen van de banners was dat het hierdoor vele malen 
eenvoudiger  was  om  bepaalde  aanpassingen  te  maken.  Hierbij  moet  worden  gedacht  aan  het 
aanpassen van naam, foto, kleur enzovoorts. 
 

Vormgeving 
Bij het ontwerpen  van de banner  is  extra  aandacht uitgegaan naar  een  zestal  kenmerken  van de 
banner, namelijk beweging, grootte, kleur, contrast, lettertype, positie en herkenning. 
  Bij het ontwerpen van de banner  is gekozen voor een statische banner (in tegenstelling tot een 
dynamische  banner  die  meerdere  afbeeldingen  laat  zien).  De  gedachte  hierachter  is  dat  een 
bewegende banner weliswaar sneller opvalt, maar dat daardoor het risico ook groter is dat hij sneller 
aan wordt herkend als banner, en daarom ook sneller wordt genegeerd. 
  De grootte van de banner is gelijk aan de standaard bannergrootte die “verticale banner” wordt 
genoemd. Deze banner is 120 pixels breed en 240 pixels hoog. Voor deze grootte is gekozen omdat 
hij  genoeg  ruimte  biedt  voor  én  een  aanhef,  én  een  afbeelding  én  een wervende  activatietekst. 
Daarnaast  is  deze  grootte  een  officiële  standaard  zoals  vastgesteld  door  het  Internet  Advertising 
Bureau (IAB.com, (onbekend)). Overigens moet worden vernoemd dat dit vrijwillige standaarden zijn. 
  Om een mogelijk effect van kleur te voorkomen en om een mogelijk effect van herkenning tegen 
te gaan  is ervoor gekozen om de banners  in twee kleuren uit te voeren. Iedere proefpersoon kreeg 
namelijk  twee  banners  te  zien  (zie  de  procedure),  en  het  zou  niet wenselijk  zijn  dat  iemand  de 
tweede banner negeerde omdat hij hem herkende als de eerste. De keuze voor de kleuren roze en 
blauw was volkomen arbitrair. 
  Om ervoor te zorgen dat de tekst in de banners extra goed leesbaar was, was overigens gekeken 
of  het  licht/donker  contrast  van  de  banners wel  hoog  genoeg was.  Dit  omdat  sommige mensen 
(voornamelijk mannen) kleurenblind zijn, en daarom weinig hebben aan sommige kleurcontrasten. 
Om dit te controleren zijn de banners omgezet naar grijswaarden en is toen gekeken of ze nog steeds 
goed leesbaar waren. 
 

Positie 
Voor de positie  van de banner  is gekozen om alle banners aan de  linker  kant en ongeveer  in het 
verticale  centrum  van  de  targetslides  te  plaatsen. Uit  sommige  onderzoeken  blijkt weliswaar  dat 
positie  van  de  banner  geen  significante  invloed  hoeft  te  hebben  op  de mate waarin  ze worden 
herinnerd  (zie  bijvoorbeeld  Lim  en  Wogalter  (2000)  en  Calisir  en  Karaali  (2008)),  maar  deze 
onderzoeken  beperkten  hun  positieonderzoek  tot  plaatsing  van  de  banner  ergens  bovenaan  de 
webpagina’s. Als we echter uit mogen gaan van de bevindingen van usability‐expert Jakob Nielsen, 
dan  hebben marketingpartijen wiens  banner  ergens  onderaan  en/of  aan  de  rechterkant  van  een 
website staan domweg pech. Uit het eyetrackingonderzoek dat Nielsen (2006) uitvoerde onder 232 
proefpersonen bleek dat westerse mensen websites in een F‐patroon bekijken: eerst bekijken ze de 
bovenkant van de website vrijwel volledig horizontaal  (de bovenkant van de F), dan zakken ze een 
stukje,  kijken  een  tweede  keer  horizontaal  (zij  het  meestal  korter,  maar  dit  vormt  het  tweede 
streepje  van  de  F)  en  vervolgens  zakt  hun  blik  af  naar beneden maar  kijken  ze  vrijwel  niet meer 
horizontaal  (de  lange poot van de F)  (Nielsen, 2006). Kortom: het was dus zaak om de banners op 
een plek neer te zetten waarop ze in ieder geval konden opvallen. 
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Afbeelding 14: het F‐patroon waarmee westerse mensen websites analyseren. Een banner onderaan en/of 
rechts  heeft  duidelijk minder  kans  om  bekeken  te worden  dan  een  banner  die  bovenaan  en/of  links  is 
geplaatst. Copyright afbeelding: Jakob Nielsen (2006). 

 
De  keuze  voor  een  vaste  positie  voor  alle  banners  was  risicovol,  omdat  er  mogelijk  een 
herkenningseffect zou ontstaan: het zou kunnen zijn dat proefpersonen een banner zouden negeren, 
omdat ze op dezelfde plek al een banner met dezelfde vorm hadden gezien. 
  Toch  werd  deze  vaste  positie  aangehouden,  omdat  het  enerzijds  een  extra  onafhankelijke 
variabele  in het onderzoek  scheelde en anderzijds  technisch makkelijker  te  implementeren was  in 
het stimulusmateriaal. 
  Daarnaast werd  uitgegaan  van  het  principe  van  standaardisatie:  als  iedereen  de  banners  op 
dezelfde positie te zien kreeg, was een mogelijk verschil  in aandacht alleen toe te schrijven aan de 
factoren die wél verschilden (in dit geval de personalisatie). 
 

Lettertype 
Het  lettertype  dat  gebruikt  werd  voor  de  tekst  was  het  schreefloze  lettertype  Arial.  De  reden 
hiervoor was puur esthetisch: de wetenschap is er namelijk nog steeds niet uit is of de leesbaarheid 
op een computerscherm het beste  is als het  lettertype een schreef heeft, of als het  lettertype geen 
schreef heeft. Diverse onderzoeken tonen aan dat er wel een verschil  is, minstens evenveel dat dit 
níet het geval is (Poole, 2005). 
 

Personalisatie 
Om  te  kijken  of  er  een  verschil  was  in  effect  wanneer  banners  tekstueel  zijn  gepersonaliseerd 
(waarbij in de banner iemands naam wordt verwerkt) of visueel zijn gepersonaliseerd (waarbij in de 
banner iemands foto is verwerkt), zijn er vier verschillende bannervarianten ontwikkeld: 
 

A. Een banner met iemands naam en met zijn foto 
B. Een banner zonder iemands naam, maar met zijn foto 
C. Een banner met iemands naam, maar zonder zijn foto 
D. Een banner zonder iemands naam en zonder zijn foto 

 
Op  deze  manier  kon  tevens  worden  gekeken  naar  een  mogelijk  interactie‐effect  waarbij  beide 
soorten personalisaties (tekstueel en visueel) elkaars effect zouden vergroten of verkleinen. 
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Hieronder volgen de uitgewerkte voorbeelden van de vier bannervarianten: 
 
 

       

Variant A: 
met naam 
zonder foto 

Variant B: 
zonder naam 
met foto 

Variant C: 
met naam 
zonder foto 

Variant D: 
zonder naam
zonder foto 

 
Afbeelding 15: voorbeeld van de gebruikte bannervarianten. 

 
Op deze varianten bestonden verschillende variaties: 

1. Twee variaties in kleur (roze en blauw) 
2. Variaties in merk (alleen van toepassing bij de herkenningsvragen) 

 
Zie voor de toelichting op deze varianten ook bijlage I: Verdeling van de banners. 
 
Bij het ontwikkelen van de banners  is er met opzet voor gekozen om alleen gebruik  te maken van 
foto’s  van  de  proefpersonen  zelf,  en  niet  van  foto’s  van  vrienden  of  vriendinnen  van  deze 
proefpersoon. Hoewel het  interessant zou zijn om  te kijken of er een verschil  is  in effect,  is het  te 
lastig  om  te  bepalen  van welke  vrienden  of  vriendinnen  een  foto  zou moeten worden  gebruikt. 
Desondanks zou dit een zeer boeiend vervolgonderzoek kunnen opleveren (zie ook de discussie). 
 

Vulmateriaal 
Om te voorkomen dat de proefpersonen direct door zouden hebben waar het experiment over ging 
werd gebruik gemaakt van 23 extra slides met afbeeldingsmateriaal. Dit aantal was gebaseerd op de 
op ervaring gebaseerde aanbevelingen van de inhoudelijk begeleider. 
  Om de proefpersonen een beetje op hun gemak te stellen en om ze af te leiden van het feit dat 
ze  in  een  serieuze  experimentele  setting  bezig  waren,  werd  gekozen  voor  licht  en  vermakelijk 
beeldmateriaal met een  flinke dosis humor. Om ervoor  te zorgen dat de  targetslides niet de enige 
slides  waren  met  een  website  erop,  werden  er  ook  afbeeldingen  van  andere  websites  in  het 
vulmateriaal geplaatst. Voor het vulmateriaal: zie bijlage III. 
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De vragenlijst 
Naast metingen  via eyetracking onderzoek, werden er ook metingen  gedaan met behulp  van een 
vragenlijst. Deze vragenlijst had drie doelen, namelijk: 

1. Achterhalen of de proefpersonen de juiste banner konden herkennen 
2. Achterhalen hoe zeker ze van hun keuze waren  (om  te achterhalen of ze zeker waren van 

hun keuzes, of dat ze gewoon hadden gegokt) 
3. Achterhalen of en zo ja welke eigenschappen ze van de banners hadden onthouden. 

 
 
Hieronder volgt een uiteenzetting over de  ideeën achter de vragen. De vragenlijst zelf kan worden 
teruggevonden in bijlage IV. 
 

Vraag 1: herinnering 
Allereerst werd de proefpersonen gevraagd of ze zich konden herinneren of ze überhaupt banners 
hadden gezien en zo  ja, wat ze zich van deze banners konden herinneren. Deze herinneringsvraag 
werd als eerste gesteld, omdat in het geval dat eerst de herkenningsvragen zouden worden gesteld, 
deze invloed zouden kunnen hebben op wat de proefpersonen zich konden herinneren. 
  Om  te  voorkomen  dat  de  proefpersonen  bij  de  herinneringsvragen  werden  gestuurd,  werd 
gebruik gemaakt van free recall: de proefpersonen werd niet een vaste tijd opgegeven om antwoord 
te  geven  op  de  herinneringsvragen  en  ook  werd  er  niet  verder  doorgevraagd  over  bepaalde 
eigenschappen  van de banners die  ze  te  zien hadden  gekregen. De  reden hiervoor was dat werd 
verondersteld dat het niet waarschijnlijk  is dat mensen  in de praktijk ook hulp van buitenaf krijgen 
om zich te herinneren wat voor banners ze ook alweer wel en niet hebben gezien. 
 

Vraag 2: herkenning 
Na  de  herinneringsvraag  kregen  de  proefpersonen  een  eerste  herkenningsvraag:  ze  werden 
geconfronteerd  met  acht  verschillende  banners  en  moesten  aangeven  welke  banner  ze  eerder 
hadden  gezien.  De  acht  banners  bestonden  uit  de  banner  van  de  eerste  targetslide  die  de 
proefpersonen hadden gezien en zeven variaties op deze banners. De variaties bestonden alleen uit 
een variatie in merknaam, omdat het voor de adverterende partij immers het belangrijkste is dat zijn 
naam wordt onthouden. Dat een proefpersoon eigenschappen van de vormgeving van de banner zou 
kunnen onthouden is bijzaak. 
  Nadat de proefpersonen een antwoord op de herkenningsvraag hadden gekregen, moesten ze 
op  een  zevenpuntsschaal  aangeven  hoe  zeker  ze  van  hun  keuze waren.  “1”  stond  voor  “volledig 
gegokt “en “7” stond voor “volledig zeker”. 
  Gekozen werd voor een zevenpuntsschaal omdat het algemeen bekend is dat proefpersonen bij 
het  invullen  van  schaalvragen  geneigd  zijn  om  per  definitie  niet  voor  de  uitersten  te  gaan, 
bijvoorbeeld omdat een extreem antwoord niet sociaal wenselijk  is. Schaalvragen met een minder 
grote  schaal  zouden  hierdoor  eventuele  verschillen  minder  nauwkeurig  weergeven.  Een 
hogerepuntsschaal was echter ook niet wenselijk, aangezien het voor de proefpersonen dan weer 
lastig zou kunnen worden om  in  te schatten welke schaalwaarde bij hun  inschatting hoort. Om de 
proefpersonen  op  hun  gemak  te  stellen  werd  hen  verteld  dat  het  niet  uitmaakte  wat  voor 
antwoorden ze zouden geven en dat de antwoorden die ze zouden geven geanonimiseerd zouden 
worden.
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Vraag 3: herkenning 
Na de eerste herkenningsvraag kregen de proefpersonen een  tweede herkenningsvraag: wederom 
werden ze geconfronteerd met acht verschillende banners en moesten ze aangeven welke banner ze 
dachten  gezien  te  hebben.  In  dit  geval  bestonden  de  banners  uit  de  banner  van  de  tweede 
targetslide  die  de  proefpersonen  hadden  gezien  en  zeven  variaties  op  deze  banner  die  alleen 
verschilden qua merknaam. Ook na deze vraag volgde de vraag hoe zeker ze van hun keuze waren. 
 

Vraag 4: algemene informatie 
Na  deze  vragen werd  de  proefpersonen  gevraagd  naar  hun  algemene  informatie  (leeftijd,  hoogst 
voltooide  opleiding  enzovoorts). Dit  om  na  te  gaan wat  hun  gemiddelde  leeftijd was  en  hoeveel 
ervaring ze hadden met internet en sociale netwerksites. 
 
 

Procedure 

Ontvangst en instructies 
Na de ontvangst bij de onderzoeker thuis kregen de proefpersonen wat te drinken en kregen ze te 
horen wat er van hen werd verwacht: eerst  zouden  ze een aantal  slides met afbeeldingen  te  zien 
krijgen waarnaar ze net zo lang mochten kijken als ze zelf interessant vonden. Na een tijdje zou een 
zwarte  slide  volgen  en  daarna moesten  ze  hardop  een  aantal  vragen  beantwoorden.  Ook  werd 
benadrukt  dat  het  belangrijk was  dat  ze  hun  hoofd  stil  hielden,  zodat  de  oogbewegingshard‐  en 
software gedurende het hele experiment  (én  tijdens het zien van het  stimulusmateriaal én  tijdens 
het beantwoorden van de vragen) in staat waren hun oogbewegingen te volgen. Als laatste werd hen 
meegedeeld dat alle data anoniem zouden worden verwerkt. 
  Na  deze  uitleg  moesten  de  proefpersonen  plaatsnemen  op  een  in  hoogte  verstelbare 
bureaustoel en in een positie te gaan zitten die de oogbewegingshard‐ en software in staat stelde de 
oogbewegingen  van  de  proefpersonen  te  volgen. Wederom werd  hen  verzocht  om  deze  positie 
gedurende het hele experiment vast te houden. 
  Nadat de proefpersonen goed zaten werd hen verteld dat hun ogen zouden worden gekalibreerd 
en  dat  ze  hiertoe  een  aantal  blauwe  cirkels met  in  het midden  een  zwart  puntje  te  zien  zouden 
krijgen.   De proefpersonen werd gevraagd om naar de zwarte puntjes  in de blauwe cirkels te kijken 
zonder hierbij hun hoofd  te bewegen. Vervolgens werden met hun ogen gekalibreerd met behulp 
van de Tobii 1750 en de Clearview software. Hierna werd de proefpersonen gevraagd om alvast hun 
hand op de spatiebalk te  leggen, zodat ze met deze spatiebalk door konden gaan naar de volgende 
afbeelding. 
  Voordat de daadwerkelijke opname van hun prestaties begon werd nogmaals gecontroleerd of 
de proefpersonen wel goed voor het beeldscherm zaten. 
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Blootstelling aan het stimulusmateriaal 
Na de  laatste  check  kregen de proefpersonen het  stimulusmateriaal  te  zien. Dit bestond uit de 2 
targetslides met daarop de websites met de al dan niet gepersonaliseerde banners en de 23 slides 
met vulmateriaal. Gedurende de rest van het experiment bleef de onderzoeker een stukje achter de 
proefpersonen in dezelfde ruimte zitten. 
  Bij alle proefpersonen was het moment waarop ze de targetslides te zien kregen gelijk, namelijk 
bij de achtste en zestiende slide. Ook het vulmateriaal had bij alle proefpersonen dezelfde volgorde. 
Door een vaste volgorde aan te houden kon een mogelijk effect van volgorde worden weggestreept, 
omdat  alle  proefpersonen  het  stimulusmateriaal  in  dezelfde  volgorde  hadden  gezien.  Daarnaast 
zorgde  het  hanteren  van  een  vaste  volgorde  ervoor  dat  het  na  het  afnemen  van  het  experiment 
eenvoudiger was om na te gaan bij welke slides de data moest worden geanalyseerd. 
   Voor  het  bekijken  van  het  stimulusmateriaal  (voor  de  indeling:  zie  bijlage  I)  kregen  de 
proefpersonen met opzet geen duidelijke opdracht mee. Zoals aangegeven  in het theoretisch kader 
blijkt namelijk dat ook de navigatiestijl van proefpersonen van significante invloed kan zijn op het al 
of niet  zien  van banners. Mensen die doelgericht naar  informatie  zoeken  kijken minder  snel naar 
afleidende elementen als banners dan proefpersonen die niet doelgericht naar  informatie  zoeken. 
Om de kans te vergroten dat de proefpersonen überhaupt naar de banners zouden kijken en omdat 
er vanuit kan worden gegaan dat ook op sociale netwerksites niet iedereen altijd doelgericht bezig is 
met informatie zoeken, kregen de proefpersonen dan ook geen opdracht mee. 
  Nadat de proefpersonen al het stimulusmateriaal hadden gezien, werden ze geconfronteerd met 
een zwarte slide. Nogmaals werd hen gevraagd om hun positie vast te blijven houden. Ook werd hen 
verteld dat ze een aantal vragen  te zien zouden krijgen, waarop ze het antwoord hardop moesten 
opgeven,  zodat  de  onderzoeker  deze  antwoorden  kon  registreren  (de  onderzoeker  voerde  deze 
antwoorden  zelf  in  op  een  laptop  om  te  voorkomen  dat  de  proefpersonen  hun  hoofden  zouden 
bewegen wanneer zij zelf hun antwoorden zouden moeten registreren). 
Hierna werd de proefpersonen verteld dat ze eveneens met de spatiebalk naar een volgende vraag 
konden gaan. 
  Na  de  instructies  te  hebben  ontvangen  mochten  de  proefpersonen  doorgaan  met  het 
beantwoorden van de vragen en schreef de onderzoeker hun antwoorden op. Na het beantwoorden 
van  de  vragen  werd  de  proefpersonen  nogmaals  verteld  dat  de  resultaten  zouden  worden 
geanonimiseerd. Na dit alles werden ze beloond met twee koetjesrepen en een zakje snoep. 
 

 
 

Afbeelding 16: de beloning voor de proefpersonen. 
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Resultaten 
 
Hieronder volgen de resultaten van het eyetrackingonderzoek. De data zijn geanalyseerd met behulp 
van Microsoft Excel 2003 en versie 17 van SPSS Statistics. 
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: 
 
Genereren gepersonaliseerde banners meer aandacht dan niet‐gepersonaliseerde banners? 
 
Om  deze  hoofdvraag  te  beantwoorden werd  eerst  een  twaalftal  deelvragen  geformuleerd.  Naar 
aanleiding  van  deze  deelvragen  werden  twaalf  hypotheses  opgesteld.  Met  behulp  van 
eyetrackingonderzoek  gecombineerd met  een  vragenlijst werden  deze  hypotheses  getoetst  bij  34 
proefpersonen, waarvan de meesten studenten waren in de leeftijdscategorie van 20‐28 jaar (zie ook 
“Proefpersonen”). 
 

Verdeling van de gegevens 
Uit de Kolgomorov‐Smirnov test bleek dat de data normaal waren verdeeld (zie bijlage VI). 
 

Fixaties op de banners 
 

Percentage proefpersonen dat op de banners fixeert 
1. Banners waarin iemands naam is opgenomen worden door meer proefpersonen bekeken dan 

banners waarin iemands naam niet is opgenomen. 
 
Hypothese  1  hoefde  niet  verworpen  te  worden.  De  proefpersonen  keken  inderdaad  vaker  naar 
banners waarin hun naam was opgenomen dan naar banners waarin hun naam niet was opgenomen. 
  Wanneer een banner met een gepersonaliseerde aanhef werd getoond, werd door 100% van de 
proefpersonen  naar  gekeken.  Wanneer  een  banner  met  niet‐gepersonaliseerde  aanhef  werd 
getoond, werd hier slechts door 75% van de proefpersonen naar gekeken. Naar de banners met een 
gepersonaliseerde  aanhef  keken de proefpersonen  gemiddeld 6,9  keer, naar de banners met  een 
niet‐gepersonaliseerde  aanhef  slechts  2,5  keer. Dit  verschil was  significant:  F(1, 52)  = 10,286; p  = 
0,002. 
 
   

2. Banners waarin  iemands foto  is opgenomen worden door meer proefpersonen bekeken dan 
banners waarin iemands foto niet is opgenomen. 

 
Hypothese 2 hoefde ook niet  verworpen  te worden. De proefpersonen  keken  vaker naar banners 
waarin hun foto was opgenomen dan naar banners waarin hun foto niet was opgenomen. Wanneer 
een  banner  met  een  gepersonaliseerde  afbeelding  werd  getoond,  werd  hier  door  94%  van  de 
proefpersonen naar gekeken. Wanneer een banner met een niet‐gepersonaliseerde afbeelding werd 
getoond, werd hier  slechts door 76% van de proefpersonen naar gekeken. Naar banners met een 
gepersonaliseerde afbeelding keken de proefpersonen gemiddeld 6,9 keer, naar de banners met een 
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niet‐gepersonaliseerde afbeelding slechts 2,5 keer. Dit verschil was significant: F (1, 52) = 10,286; p = 
0,002. 
 
 

3. Banners waarin én  iemands naam én  iemands  foto  zijn opgenomen worden beter bekeken 
dan banners waarin iemands naam én iemands foto niet worden opgenomen. 

 
Hypothese 3 hoefde ook niet verworpen te worden. Meer proefpersonen keken naar banners waarin 
én hun naam én hun foto was opgenomen dan naar banners waarbij dit niet het geval was. Naar de 
combinatie naam‐foto werd  in 100% van de gevallen gekeken, naar de combinatie naam‐logo werd 
eveneens  in 100% van de gevallen gekeken en naar de  combinatie hallo‐foto werd  in 88% van de 
gevallen gekeken. Naar de combinatie hallo‐logo werd slechts  in 72% van de gevallen gekeken. Dit 
interactie‐effect was significant: F (1,52) = 7,950; p = 0,007. 
 
Andere significant positieve effecten op het aantal fixaties op de banners werden veroorzaakt door 
de  combinaties  naam‐logo  en  hallo‐foto,  door  de  factor  kleur  en  de  combinatie  van  de  factoren 
afbeelding en kleur. 
 

 
 

Afbeelding 17: personalisatie en het effect op het percentage proefpersonen dat naar de banners keek. 
  

Fixatieduur op de banners 
 

4. Banners waarin  iemands naam  is opgenomen worden  langer bekeken dan banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen. 

 
Hypothese  4  hoefde  niet  verworpen  te  worden.  De  proefpersonen  keken  in  totaal  langer  naar 
banners waarin hun naam was opgenomen dan naar banners waarin hun naam niet was opgenomen. 
Naar  banners  met  een  gepersonaliseerde  aanhef  keken  de  proefpersonen  in  totaal  2608 
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milliseconden, naar banners met een niet‐gepersonaliseerde aanhef  slechts 814 milliseconden. Dit 
verschil was significant: F(1, 52) = 9,973; p = 0,003. 
 
 

5. Banners waarin  iemands  foto  is  opgenomen worden  langer  bekeken  dan  banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen. 

 
Hypothese 5 hoefde eveneens niet verworpen te worden. De proefpersonen keken  in totaal  langer 
naar  banners  waarin  hun  foto  was  opgenomen  dan  naar  banners  waarin  hun  foto  niet  was 
opgenomen. Naar banners met een gepersonaliseerde afbeelding keken de proefpersonen  in totaal 
2604  milliseconden,  naar  de  banners  met  een  niet‐gepersonaliseerde  afbeelding  slechts  815 
milliseconden. Dit verschil was eveneens significant: F (1, 52) = 9,784; p = 0,03. 
 
 

6. Banners waarin én  iemands naam én  iemands foto zijn opgenomen worden  langer bekeken 
dan banners waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen. 

 
Hypothese  6  hoefde  niet  verworpen  te worden. De  proefpersonen  keken  per  fixatie  én  in  totaal 
langer naar banners waarin én hun naam én hun foto was opgenomen dan naar banners waarbij dit 
niet het geval was. Naar banners met de  combinatie naam‐foto keken de proefpersonen  in  totaal 
2609  milliseconden,  naar  banners  met  de  combinatie  naam‐logo  keken  ze  in  totaal  2608 
milliseconden en naar de combinatie hallo‐foto keken ze in totaal 2598 milliseconden. Naar banners 
met  de  combinatie  hallo‐logo  keken  de  proefpersonen  in  totaal  slechts  482  milliseconden.  Dit 
interactie‐effect was significant: F (1,52) = 10,577; p = 0,002. 
 

 
 

Afbeelding  18:  het  effect  van  personalisatie  op  hoe  lang  de  proefpersonen  naar  de  banner  keken  (in 
milliseconden). 
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Herkenning van de banners 
 

7. Banners waarin  iemands  naam  is  opgenomen worden  beter  herkend  dan  banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen. 

 
Hypothese 7 hoefde niet  verworpen  te worden. De proefpersonen herkenden een banner waarin 
hun naam was opgenomen inderdaad beter dan een banner waarin hun naam niet was opgenomen: 
ze wezen vaker de juiste banner aan (in 9% van de gevallen versus in 40% van de gevallen) en waren 
zekerder van hun  zaak. Proefpersonen aan wie banners met een gepersonaliseerde aanhef waren 
getoond hadden op een schaal van 1‐7 een gemiddelde herkenningsscore (juistheid*zekerheid) van 
5,1, proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde aanhef waren getoond hadden 
een gemiddelde herkenningsscore van slechts 1,6. Dit verschil was significant: F(1, 52) = 13,125; p = 
0,001. 
 
 

8. Banners  waarin  iemands  foto  is  opgenomen  worden  beter  herkend  dan  banners  waarin 
iemands naam niet is opgenomen. 

 
Hypothese 8 moest verworpen te worden. De proefpersonen herkenden een banner waarin hun foto 
is opgenomen wel beter dan een banner waarin hun foto niet was opgenomen: ze wezen vaker de 
juiste banners aan (in 80% van de gevallen versus in 50% van de gevallen) en waren zekerder van hun 
zaak. Proefpersonen aan wie banners met een gepersonaliseerde afbeelding waren getoond hadden 
op  een  schaal  van  1‐7  een  gemiddelde  herkenningsscore  (juistheid*zekerheid)  van  4,4, 
proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde afbeelding waren getoond hadden 
een gemiddelde herkenningsscore van slechts 1,9. Dit verschil was echter net niet significant: F(1, 52) 
= 3,244; p = 0,078. 
 
 

9. Banners waarin  iemands naam én  iemands foto zijn opgenomen worden beter herkend dan 
banners waarin iemands naam én iemands foto niet worden opgenomen. 

 
Hypothese 9 moest ook verworpen worden. De proefpersonen herkenden een banner waarin én hun 
naam én hun foto is opgenomen wel beter dan een banner waarbij dit niet het geval was: ze wezen 
vaker de juiste banners aan en waren zekerder van hun zaak. Proefpersonen aan wie banners met de 
combinatie  naam‐foto  werd  getoond  hadden  een  gemiddelde  herkenningsscore 
(juistheid*zekerheid) van   5,9, proefpersonen aan wie banners met de combinatie naam‐logo werd 
getoond hadden een gemiddelde herkenningsscore van 4,1 en proefpersonen aan wie banners met 
de  combinatie  hallo‐foto  werd  getoond  hadden  een  gemiddelde  herkenningsscore  van  2,6. 
Proefpersonen aan wie banners met de combinatie hallo‐logo werd getoond hadden een gemiddelde 
herkenningsscore van slechts 1,5. Dit interactie‐effect was echter niet significant: F (1,52) = 0,160; p = 
0,690. 
 
Andere significant positieve effecten werden veroorzaakt door de combinaties naam‐foto en hallo‐
logo (op de juistheid, de zekerheid én op de uiteindelijke herkenningsscores). 
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Afbeelding 19: het effect van personalisatie op de herkenningsscores. 
 

Herinnering van de banners 
 

10. Banners waarin  iemands naam  is opgenomen worden beter herinnerd dan banners waarin 
iemands naam niet is opgenomen. 

 
Hypothese 10 moest verworpen worden. De proefpersonen herinnerden zich een banner waarin hun 
naam  was  opgenomen  niet  onverdeeld  beter  dan  een  banner  waarin  hun  naam  niet  was 
opgenomen.  Aanhef,  afbeeldingen,  merk,  activatietekst,  kleur,  vorm  en  positie  van  de  banner 
werden beter herinnerd. Deze  verschillen waren echter niet  significant. De websites waarop deze 
banners  stonden  werden  zelfs minder  goed  onthouden.  Deze  verschillen  waren  echter  ook  niet 
significant. 
 
 

11. Banners waarin  iemands  foto  is  opgenomen worden  beter  herinnerd  dan  banners waarin 
iemands foto niet is opgenomen. 

 
Hypothese 11 moest eveneens verworpen worden. De proefpersonen herinnerden zich een banner 
waarin hun  foto was opgenomen niet onverdeeld beter dan een banner waarin hun  foto niet was 
opgenomen.  Aanhef,  afbeeldingen, merk,  activatietekst  en  positie werden  beter  herinnerd.  Deze 
verschillen waren echter niet significant. Kleur en website werden juist minder goed herinnerd, in het 
geval van kleur zelfs significant minder. 
 
 

12. Banners waarin iemands naam én iemands foto zijn opgenomen worden beter herinnerd dan 
een banner waarin iemands naam én iemands foto niet zijn opgenomen. 
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Hypothese  12  ten  slotte moest  ook  verworpen worden.  De  proefpersonen  herinnerden  zich  een 
banner waarin én hun naam én hun  foto  is opgenomen  slechts  sporadisch beter dan een banner 
waarbij  dit  niet  het  geval was. Alleen  aanhef,  afbeelding  en  positie  van  de  banner werden  beter 
herinnerd, maar deze effecten waren niet significant. 
 
Positieve  effecten  werden  wel  gehaald  door  de  combinaties  naam‐logo  (op  herinnering  van  de 
aanhef, herinnering van het geadverteerde merk, herinnering van de activatietekst, herinnering van 
de kleur van de banner, herinnering van de vorm van de banner, herinnering van de positie van de 
banner en herinnering van de website waarop de banner stond) en hallo‐foto (op herinnering van de 
afbeelding en herinnering van de website), maar deze effecten waren niet significant. 
 
 

Overige resultaten 
Een ander, opmerkelijk, resultaat was dat  in aantal gevallen het voor de banners gunstiger was om 
op een drukke website dan op een rustige website te worden getoond. Als banners op een drukke 
website stonden werd vaker naar ze gekeken, per keer langer naar ze gekeken, in totaal langer naar 
ze  gekeken,  werd  hun  aanhef  beter  herinnerd, werd  hun  afbeelding  beter  herinnerd, werd  hun 
geadverteerde merk beter herinnerd, werd hun activatietekst beter herinnerd, werd hun kleur beter 
herinnerd, werd hun vorm beter herinnerd, werd hun positie beter herinnerd en werd de website 
waar ze op stonden beter herinnerd. In het geval van de herinnering van de aanhef en de herinnering 
van de afbeelding waren deze effecten zelfs significant. Dit ging geheel in tegen de verwachting dat 
de  drukke  websites  voor  meer  afleiding  zouden  zorgen,  waardoor  de  banners  minder  bekeken 
zouden worden. 
 
Daarnaast werd herinnering significant positief beïnvloed door de factor kleur (op de herinnering van 
de afbeelding), de combinatie van de factoren aanhef en website (op de herinnering van de aanhef), 
de  combinatie  van  de  factoren  afbeelding  en  website  (op  de  herinnering  van  de  aanhef  en  de 
afbeelding),  de  combinatie  van  de  factoren  afbeelding  en  kleur  (op  de  herinnering  van  de 
afbeelding), de combinatie van de factoren aanhef en afbeelding en website (op de herinnering van 
de aanhef), de combinatie van de factoren aanhef en afbeelding en kleur (op de herinnering van de 
website)  en  aanhef  en  afbeelding  en  kleur  en website  (op de herinnering  van de posities  van de 
banners). 
 
Voor een uitgebreidere toelichting op de resultaten: zie bijlage VI: “De uitgebreide resultaten”. 
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Voorbeelden van heatmaps 
Hieronder  volgen  enkele  voorbeelden  van  heatmaps  die  op  basis  van  het  eyetrackingonderzoek 
werden gegenereerd. De voorbeelden zijn gecategoriseerd op personalisatiecombinatie (naam‐foto / 
naam‐logo  / hallo‐foto en hallo‐logo). Het heatmapspectrum  loopt van  rood naar blauw:  van veel 
gefocust naar nauwelijks gefocust. 
 

Naam‐foto 

     

 
Afbeelding 20: plaatsen waar proefpersonen naar keken aan wie banners werden getoond met hun naam 
en hun foto. 

 

Naam‐logo 

     

 
Afbeelding 21: plaatsen waar proefpersonen naar keken aan wie banners werden getoond met hun naam 
en een logo. 
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Hallo‐foto 

     

 
Afbeelding  22:  plaatsen  waar  proefpersonen  naar  keken  aan  wie  banners  werden  getoond  met  een 
algemene aanhef en hun foto. 

 
 

Hallo‐logo 

     

 
Afbeelding  23:  plaatsen  waar  proefpersonen  naar  keken  aan  wie  banners  werden  getoond  met  een 
algemene aanhef en een logo. 

 
 

     

 
Afbeelding 24: op basis van de heatmaps  is te zien dat de manier waarop  je naar een stimulus kijkt voor 
iedereen uniek  is. Het heatmapspectrum  loopt  van  rood naar blauw:  van  veel gefocust naar nauwelijks 
gefocust. 
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Conclusie 
 
We begonnen het onderzoek met de vraag  “Genereren gepersonaliseerde banners meer aandacht 
dan niet‐gepersonaliseerde banners?” 
 
Om dit effect van personalisatie van banners op aandacht  te meten deden 34 proefpersonen mee 
aan een experiment waarbij  ze werden blootgesteld aan een aantal al dan niet gepersonaliseerde 
banners. Met behulp van eyetrackingonderzoek en een vragenlijst werd gekeken naar welke van de 
twee  soorten  banners  (gepersonaliseerd  versus  niet‐gepersonaliseerd)  de meeste  proefpersonen 
keken, naar welke van de twee soorten banners ze het langste keken, welke van de banners het best 
werden herkend en welke van de banners het best werden herinnerd. 
 
Personalisatie van banners had in alle gevallen een significant positief effect op het aantal personen 
dat op deze banners fixeerde, in alle gevallen een significant positief effect op hoe lang de personen 
op de banners  fixeerden,  in alle gevallen een positief effect op de herkenning van de banners  (in 
sommige gevallen ook significant) en  in sommige gevallen een positief effect op de herinnering van 
de banners (in geen van de gevallen significant). 
 
In  tegenstelling  tot de  verwachting bleek het  gebruik  van  iemands naam  én  iemands  foto  in  een 
banner  echter  in  veel  gevallen  geen  positief  effect  te  hebben  op  herkenning  en  herinnering.  De 
combinatie  genereerde weliswaar  veel  visuele  aandacht, maar  deze  aandacht  leverde  vaak  alleen 
betere herinnering op van de gepersonaliseerde aanhef en afbeelding op, andere eigenschappen van 
deze banners werden door de proefpersonen niet genoemd. 
 
Ten  slotte  kan op basis  van het  significant positieve effect  van personalisatie op  visuele aandacht 
worden geconcludeerd dat er inderdaad sprake is van een visueel cocktailpartyeffect. 
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Discussie 
 
Zoals  we  zojuist  hebben  gezien  generen  gepersonaliseerde  banners  meer  aandacht  dan  niet‐
gepersonaliseerde banners. Ook  is er sprake van een visueel cocktailpartyeffect: banners die waren 
gepersonaliseerd  genereerden  significant meer  visuele  aandacht.  Ze  werden  significant  vaker  en 
langer bekeken. Ook werden ze (soms significant) beter herkend en in sommige gevallen (maar niet 
significant) zelfs beter herinnerd dan hun niet‐gepersonaliseerde tegenhangers. 
  Desondanks  blijven  er  nog  verschillende  factoren  over  die  om  nader  onderzoek  vragen. Deze 
hebben  te  maken  met  de  vraag  waarom  de  gepersonaliseerde  banners  met  iemands  naam  én 
iemands foto zulke tegenvallende effecten op herinnering hadden, de beperkingen van het huidige 
onderzoek, de verklaring van het visuele cocktailpartyeffect, de mogelijke effecten  in de praktijk en 
de mogelijkheden voor eventueel vervolgonderzoek. 
 

Zeer gepersonaliseerde banners en herinnering 
Eén van de opmerkelijkste resultaten van het onderzoek was dat banners waarin én  iemands naam 
én iemands foto waren opgenomen, niet automatisch leidden tot betere herkenning en herinnering 
van alle eigenschappen van deze banners. Dit terwijl ze wel meer visuele aandacht genereerden. 
  Naar het waarom van deze vraag kan nu alleen maar worden gegist. Wellicht dat het te maken 
had met het feit dat proefpersonen dermate verrast waren om hun naam en hun foto in een banner 
te  zien  staan,  dat  ze  vergaten  om  de  rest  van  de  bannereigenschappen  die  ze  zich  konden  
herinneren op te noemen. Dit verklaart echter niet waarom deze banners ook minder goed werden 
herkend. Wellicht dat dit kwam doordat de proefpersonen alleen naar hun eigen naam en hun eigen 
foto  keken, en dingen als merk enzovoorts negeerden. Op basis  van dit onderzoek  kan over deze 
optie echter geen uitspraak worden gedaan. 
 

Beperkingen van het onderzoek 
Voordat we ons  verliezen  in  allerhande  speculaties over mogelijke  verklaringen en mogelijkheden 
van het visuele cocktailpartyeffect,  is het zaak om  stil  te  staan bij de beperkingen van het huidige 
onderzoek. Deze hebben voornamelijk betrekking op de proefpersonen, het stimulusmateriaal en de 
procedure. 
 

De proefpersonen 
De belangrijkste beperking voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek heeft te maken met de 
homogeniteit  van de  steekproef. Alle proefpersonen  zaten  in ongeveer dezelfde  leeftijdsklasse en 
hadden ongeveer hetzelfde opleidingsniveau. 
  Omdat  de  visuele  verwerkingssystemen  van  andere  personen  op  exact  dezelfde  principes  en 
technieken  zijn  gebaseerd  als  die  van  andere  personen  (iedereen  heeft  oogspieren,  iedereen 
vertoont saccadische oogbewegingen enzovoorts) kan er vanuit worden gegaan dat ook bij anderen 
een visueel cocktailpartyeffect zal worden geconstateerd. 
  Desondanks kunnen er natuurlijk altijd fluctuaties zijn  in de gemeten afhankelijke variabelen. Zo 
kan het best zijn dat oudere mensen bijvoorbeeld  langer naar de banners kijken of  juist korter dan 
dat jongere mensen dit doen. 
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  Om  deze  reden  is  het  dan  ook  verstandig  om  in  het  achterhoofd  te  houden  dat  het  visuele 
cocktailpartyeffect bij de meeste mensen wel effect zal sorteren, maar dat de invloed van het effect 
kan verschillen. 
 

Het stimulusmateriaal 
Hoewel in de methode werd beargumenteerd dat het niet uit zou moeten maken of de banners wel 
of niet zelf waren ontwikkeld, was er één proefpersoon die aangaf dat hij toch wel had gezien dat de 
banners niet echt waren. Hierop kan echter worden tegengeworpen dat alle proefpersonen met zelf 
geproduceerde banners werden geconfronteerd, waardoor de  situatie voor  iedereen gelijk was en 
een mogelijk effect alleen kan worden verklaard door verschillen  in het stimulusmateriaal  (en niet 
door het feit dat het stimulusmateriaal niet uit de praktijk afkomstig was). 
 

De procedure 
Afgezien van de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van de procedure (denk aan het wel of niet 
meegeven van een opdracht en het wel of niet geven van een gerichte herinneringsopdracht) waren 
de twee belangrijkste aandachtspunten waar nog bij stil moet worden gestaan het aantal keren dat 
de proefpersonen aan de banners blootgesteld werden en de manier van kijken die het gebruik van 
de Tobii met zich meebracht. 
 

Herhaling van de blootstelling aan de banners 
Van marketinguitingen wordt niet verwacht dat ze al na één keer gezien te worden effect sorteren. 
Als  dat  zo was,  dan  zouden  niet  op  zo  veel  plekken  tegelijk  dezelfde marketinguitingen  hangen. 
Meestal  moet  een  dergelijke  uiting  meerdere  malen  gezien  zijn  voordat  iemand  iets  met  de 
boodschap doet. Vergelijk het met winkelen in de stad: als je precies weet wat je wilt hebben, is de 
kans veel minder groot dat je je af laat leiden door advertenties dan wanneer je nog moet bedenken 
wat je wilt hebben. Juist om ook de eerste groep mensen over te halen, zorgen de marketingpartijen 
ervoor dat deze personen op zo veel mogelijk plekken met de uitingen worden geconfronteerd. 
  Op basis hiervan  kan dan ook wellicht  zelfs geconcludeerd worden dat als de banners uit het 
onderzoek  al  na  één  blootstelling  aan  de  proefpersoon  zoveel  effect  sorteerden,  hun  effect  op 
aandacht helemaal groot zou zijn als de proefpersonen ze meerdere keren zouden zien. 
 

De manier van kijken 
Een andere factor die van  invloed kan zijn geweest op de resultaten van de proefpersonen was het 
feit dat ze hun hoofd de hele tijd stil moesten houden, omdat anders de Tobii eyetracker niet meer in 
staat  was  om  hun  oogbewegingen  te  registreren.  Eén  proefpersoon  gaf  dit  na  afloop  van  het 
onderzoek ook aan: “Ik denk dat je op deze manier ook wel anders naar dingen gaat kijken.” 
  Deze proefpersoon had volledig gelijk: de Tobii zou heel goed een effect kunnen hebben gehad 
ten  faveure  van  de  aandacht  die  alle  banners  (gepersonaliseerd  én  niet  gepersonaliseerd) 
genereerden.  Immers: omdat de proefpersonen  in hun bewegingsvrijheid werden beperkt, werden 
ze gedwongen om naar het scherm te kijken, wat de kans vergrootte dat ze de banners zouden zien. 
In de praktijk hadden ze wellicht allang hun gezicht afgewend, bijvoorbeeld om een stapeltje boeken 
recht te leggen of om het volume van hun speakers aan te passen. 
  Hoe dan ook: gezegd moet worden dat de Tobii‐beeldschermen vele malen fijner werken dan de 
constructies uit de afbeeldingen op de volgende pagina. 
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Afbeelding  25:  zo  kan  eyetrackingonderzoek  ook worden  uitgevoerd.  Copyright:  University  of  Texas  en 
Cashflowec.com. 

 

Ook effect buiten de experimentele setting? 
Al met al is het dan ook de vraag of de resultaten die in deze experimentele setting zijn behaald, ook 
terug kunnen worden gevonden in de praktijk. Met andere woorden: is er nog steeds sprake van een 
sterk visueel cocktailpartyeffect als de gepersonaliseerde banners worden ingezet op echte websites 
in de echte omgeving van de gebruiker. Want hoe zit het met de belangrijkste voorwaarden voor een 
visueel cocktailpartyeffect, namelijk de informatie voor de personalisatie en de zichtbaarheid van de 
banner? En hoe sterk is de kracht van het visuele cocktailpartyeffect? 

Correctheid van de personalisatieinformatie 
Eén van de belangrijkste veronderstellingen bij de toepassing van personalisatie is dat de informatie 
die mensen over zichzelf opgeven volledig, correct en bruikbaar  is. Bij sociale netwerksites kunnen 
hier grote vraagtekens bij geplaatst worden. 
  Waarschijnlijk kunnen we allemaal uit ervaring zeggen dat wat online over ons is te vinden noch 
volkomen  compleet,  noch  volkomen  correct  is.  Onder  andere  met  dank  aan  campagnes  van 
bijvoorbeeld  het  ministerie  van  Justitie:  steeds  vaker  wordt  ons  immers  ontraden  om  al  onze 
informatie online te zetten. 
  Sterker nog: onze online profielen vormen een prachtige manier om onszelf wat  rooskleuriger 
voor te doen dan we zijn. Ter illustratie: in een online poll van de website ReadWriteWeb onder 511 
respondenten gaf 55% van de deelnemers aan regelmatig of altijd hun online identiteit te vervalsen 
(MacManus, 2007). En dan gaan we er voor het gemak maar vanuit dat ze hier eerlijk over waren. 
Sterker  nog:  er bestaan  verscheidene websites die  je helpen om  je online  identiteit  te  vervalsen, 
bijvoorbeeld  http://www.fakenamegenerator.com.  Het  meest  opzienbarende  is  nog  wel  dat  dit 
mensen niet uit  lijkt te maken. Zo had het fictieve typetje Ali G. van de Amerikaanse komiek Sacha 
Baron  Cohen  in  2003  10.000  vrienden  op  de  sociale  netwerksite  Friendster  (Boyd,  2008).  En  dat 
terwijl iedereen wist dat het niet om een echt persoon ging. 
  Kortom:  als  het  visuele  cocktailpartyeffect  afhankelijk  is  van  juiste  informatie,  en  deze  juiste 
informatie niet wordt opgegeven,  is het  zeer waarschijnlijk dat er geen  visueel  cocktailpartyeffect 
optreedt. 
 

Opvallendheid van de banner 
Een andere voorwaarde van een succesvol visueel cocktailpartyeffect is opvallendheid. Dat iemand in 
staat  is om een banner  te zien  is namelijk verre van vanzelfsprekend. Vier  factoren die hierop van 
invloed kunnen zijn, zijn bruikbaarheid van de  informatie waarop de personalisatie  is gebaseerd, de 
visuele capaciteiten van de personen voor wie een banner is bedoeld, de plaatsing van de banner en 
het feit of de doelgroep van de banner al of niet een adblocker heeft geïnstalleerd. 
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  Bespraken we  zojuist de  correctheid van de personalisatieinformatie, er moet ook  stil worden 
gestaan bij de bruikbaarheid van de  informatie. Zelfs al gebruikt  iemand bijvoorbeeld een  foto die 
echt van hemzelf is, dan nog wil dat niet zeggen dat de marketingpartij hier wat aan heeft. Denk puur 
praktisch maar eens aan de bruikbaarheid van een foto van, bijvoorbeeld, een cocktailfeestje voor de 
plaatsing  in  een  banner.  Zo’n  foto  kan  prima  geschikt  zijn  voor  een  profielfoto,  maar  dat  wil 
allerminst  betekenen  dat  een  dergelijk  priegelige  afbeelding  ook  geschikt  is  voor  een  banner. 
Probeer jezelf maar eens te herkennen als je eigen hoofd maar vier bij vier pixels groot is. 
  Daarnaast is het ook niet vanzelfsprekend dat mensen goed kunnen zien. In Nederland alleen al 
zijn er zo’n 220.000 tot 320.000 blinde en slechtziende mensen met een beperking in beide ogen. Dat 
is  ruwweg  1,7%  van  de  bevolking.  Naar  schatting  zal  dit  aantal  in  2020  groeien  tot  300.000  tot 
400.000  mensen  (Vision  2020,  2005).  Maar  ook  als  mensen  middelen  hebben  om  hun  visuele 
beperking  op  te  heffen  (een  bril,  lenzen)  hoeft  dit  nog  niet  te  betekenen  dat  ze  in  staat  zijn  om 
banners goed te bekijken. Tijdens dit onderzoek bijvoorbeeld moest één van de proefpersonen zijn 
bril af doen, omdat de eyetracker anders niet  in  staat was om  zijn oogbewegingen  te  registreren. 
Gevolg: de proefpersoon zag wel dát er een banner stond, maar had kon de details ervan niet zien. 
  Maar ook mensen die wél volledig zicht hebben kunnen problemen hebben met het zien van de 
banner, bijvoorbeeld omdat de positie van de banner ongunstig is. Zoals we in het theoretisch kader 
al vaststelden analyseren westerse mensen websites in een F‐patroon, en is de kans dat ze banners 
bekijken die buiten dit F‐patroon zijn geplaatst vele malen kleiner dan dat ze banners bekijken die 
binnen dit F‐patroon zijn geplaatst. 
 
 

 
 

Afbeelding  26:  in westerse  landen  bekijken mensen websites  op  een  andere manier  (zie  rechts)  dan  in 
oosterse landen (zie links). Copyright afbeelding: Blog.traffic4u.nl (2008). 
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Maar  zelfs al heeft  iemand nog  zulke goede ogen,  staat een banner op een gunstige positie en  is 
iemand  volledig  in  een  banner  geïnteresseerd,  dan  nog  kunnen  adblockers  nog  roet  in  het  eten 
gooien.  Adblockers  zijn  miniprogrammaatjes  die  ervoor  kunnen  zorgen  dat  browsers  (de 
programma’s  waarmee  webpagina’s  worden  weergegeven)  bepaalde  pagina‐elementen  niet 
weergeven en zelfs totaal niet laden. De meest voorkomende reden om dit te doen is het bokkeren 
van advertenties  (vandaar ook de naam). De  reden hierachter? Niemand heeft zin  in  reclame, ook 
niet online en al helemaal niet als  je met  je  vrienden onder elkaar bent. Ook niet op een  sociale 
netwerksite. 
 

   
 

Afbeelding 27: Het verschil tussen dezelfde website zonder (links) en met adblocker (rechts). 
 
 

Gewenning: ook vijand van het visuele cocktailpartyeffect? 
Een mogelijke tegenwerkende factor van het visuele cocktailpartyeffect is een factor die ook aan de 
basis stond van banner blindness: gewenning. Momenteel werkt het visuele cocktailpartyeffect nog 
omdat het nieuw en verrassend  is. Maar wat als mensen eraan gewend  raken dat hun  informatie 
wordt verwerkt  in advertenties? Zullen ze dan de gepersonaliseerde banners niet net zo snel gaan 
negeren  als  hun  niet‐gepersonaliseerde  tegenhangers? Met  andere  woorden:  hoe  lang  blijf  het 
visuele cocktailpartyeffect bestaan? 
 

Ideeën voor vervolgonderzoek 
Hoewel aan dit onderzoek de nodige haken en ogen zaten die  in vervolgonderzoek moeten worden 
ondervangen  (zie  ook  “Beperkingen  van  het  onderzoek”),  zijn  er  nog  andere  vragen  die wellicht 
interessant zijn om  te onderzoeken. Deze vragen hangen samen met de verklaring van het visuele 
cocktailpartyeffect, de effecten ten opzichte van de attitude, de uitvoering van de personalisatie en 
het gebruiken van beide cocktailpartyeffecten. 
 

Mogelijke verklaringen voor de werking van het visuele cocktailpartyeffect 
De grootste vraag die na uitvoering van dit onderzoek overblijft is natuurlijk de vraag: hoe komt het 
dat het visuele cocktailpartyeffect werkt? Of scherper geformuleerd: hoe komt het dat personalisatie 
van banners werkt? 
  De hier gegeven mogelijke verklaring hiervoor was de notie van processing fluency.   De vraag  is 
echter of deze verklaring inderdaad de juiste is en of er niet ook andere verklaringen zijn. 
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Optimalisatie van de personalisatie 
In  het  huidige  onderzoek  is  alleen  gekeken  naar  een  steeds meer  gangbaar wordende  vorm  van 
vormgevingspersonalisatie: alleen  iemands naam en  iemands  foto werden  in de gepersonaliseerde 
banners verwerkt. Maar wat zou er gebeuren als de personalisatie verder gaat? 
  Wat als de personalisatie  zich uitbreid  tot  inhoudelijke personalisatie? Wat als  je bijvoorbeeld 
het  product  of  de  dienst  waarvoor  wordt  geadverteerd  afstemt  op  de  voorkeuren  die  iemand 
aangeeft in zijn profielinformatie? Kijkt bijvoorbeeld iemand die in zijn profiel heeft aangegeven een 
voorkeur  te  hebben  voor  het merk  Apple  sneller  naar  een  advertentie  van  Apples  iPhone?  Kijkt 
iemand die als hobby muziek maken heeft sneller naar een advertentie voor een mengpaneel? 
  En een  andere  interessante  vraag: wat  zou er  gebeuren  als de personalisatie  geen betrekking 
heeft op de directe persoon op wie de advertentie is gericht, maar juist op een vriend of vriendin van 
deze persoon? Met andere woorden: wat zou er gebeuren als je in een advertentie niet jezelf, maar 
juist één van je vrienden terug zou zien? 
  Met andere woorden: hoe valt personalisatie te optimaliseren? 
 

Attitudeonderzoek 
De  focus  van  het  huidige  onderzoek  lag  vooral  op  de  meest  basale  gevolgen  van  het  visuele 
cocktailpartyeffect: kreeg een gepersonaliseerde banner nou meer of minder visuele aandacht dan 
een  niet‐gepersonaliseerde  banner  en wat  voor  effect  had  dit  op  de  herkenning  en  herinnering? 
Maar marketing gaat natuurlijk niet alleen om herkenning om herinnering, maar ook (en misschien 
wel  vooral)  om  attitude. Want  als  een  banner  herinnerd  wordt  is  dat  al  fijn, maar  als  iemand 
daardoor ook positiever tegenover het geadverteerde product of zelfs het geadverteerde merk komt 
te staan, is dat natuurlijk fantastisch. 
  Hebben  gepersonaliseerde  banners  ook  op  attitude  een  positievere  invloed  dan  niet‐
gepersonaliseerde banners? Of  is wellicht het tegenovergestelde het geval? Kijken we bijvoorbeeld 
terug  naar  de  virale  campagne  van  het ministerie  van  Justitie,  dan was  deze  qua  aandacht  een 
succes, maar  qua  uitvoering  een mislukking:  het  bleek  namelijk  dat  in  het  filmpje  onrechtmatig 
gebruik werd gemaakt van de  foto’s van de Hyvesvrienden van de Hyvesgebruiker die het  filmpje 
bekeek; hiervoor was namelijk geen  toestemming gegeven. Ook één van de proefpersonen uit het 
onderzoek die uit zichzelf alarmerend meldde dat er een persoonlijke  foto  in de banner stond was 
hier  niet  over  te  spreken  en  noemde  het  “raar”.  Voor  adverterende  partijen  kan  personalisatie 
wellicht een zege zijn, maar of het publiek er wel op zit te wachten, dat is nog maar de vraag. Speelt 
herhaling hier wellicht een rol in? 
 

Combinatie van de cocktailpartyeffecten 
En  als  we  dan  toch  richting  extremen  gaan:  zowel  het  visuele  als  het  “normale”  (auditieve) 
cocktailpartyeffect blijken  in  staat  te  zijn om meer aandacht van mensen  te  trekken. Een  logische 
vraag  is dan ook: wat  zou er gebeuren als  je beide  cocktailpartyeffecten  combineert? Wat  zou er 
gebeuren als  je banners hebt die én  jouw naam én  jouw  foto visueel gebruiken én die  jouw naam 
roepen? 
 
 
En zo zijn we stiekem weer terug bij het feestje waarmee de thesis begon. Terwijl je net lekker op de 
Hyvespagina van  je vriend of vriendin een muziekje zit  te  luisteren en  tekstboodschappen aan het 
uitwisselen bent, komt er weer zo’n vervelende vent je storen om een of ander prul aan te bevelen. 
Gelukkig dat je met een adblocker een virtuele cocktail in zijn gezicht kan gooien. 



 

[46] 

Literatuur 
 
Arrons, B. (1992). A review of the cocktail party effect. 
http://xenia.media.mit.edu/~barons/pdf/arons_AVIOSJ92_cocktail_party_effect.pdf (laatst bezocht: 
1 april 2009) 
 
Bayles, M. (2000). Just how ‘blind’ are we to advertising banners on the web? In: Usability News. 
Volume 2. Issue 2. http://www.surl.org/usabilitynews/22/pdf/Usability%20News%2022%20‐
%20Bayles.pdf (laatst bezocht: 20 september 2009) 
 
Benway, J.P. en Lane, D.M. (1998). Banner blindness: web searchers often miss “obvious” links. In: 
Internetworking, ITG Newsletter december. Internet Technical Group. 
http://www.internettg.org/newsletter/dec98/banner_blindness.html (laatst bezocht: 20 september 
2009) 
 
Biswas, D. en Biswas, A. (2004). The diagnostic role of signals in the context of perceived risks in 
online shopping: do signals matter more on the web? In: Journal of interactive marketing volume 18. 
No. 3.  http://www.ndsu.nodak.edu/ndsu/jojones/teaching/s2008/pdfs/JA3.pdf (laatst bezocht: 27 
oktober 2009). 
 
Boyd, D. (2008). None of this is real: structures of participation in digital culture. New York: Social 
Science Research Council, pp. 132‐157. http://www.danah.org/papers/noneofthisisreal.pdf (laatst 
bezocht: 6 december 2009) 
 
Boyd, D.M. en Ellison, N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. In: 
Journal of Computer‐Mediated Communication. Vol. 13, issue 1. 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html (laatst bezocht: 27 februari 2009) 
 
Calisir, F. en Karaali, D. (2007). The impacts of banner location, banner content and navigation style 
on banner recognition. In: Computers in Human Behavior 24 (2008). Pp. 535‐543. 
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VDC‐
4NDVH0N‐2‐
1&_cdi=5979&_user=457046&_orig=search&_coverDate=03%2F31%2F2008&_sk=999759997&view=
c&wchp=dGLzVlz‐zSkWb&md5=1a5c0eb580345bcaf1122081fc993e13&ie=/sdarticle.pdf (laatst 
bezocht: 27 februari 2009) 
 
CBS.nl (2009), CBS – Cijfers. http://www.cbs.nl/nl‐NL/menu/cijfers/default.htm (laatst bezocht: 19 
oktober 2009). 
 
Findlay, J.M. en I.D. Gailchrist (2003). Active vision: the psychology of looking and seeing. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
Heijden, H. van der. (2002). Factors influencing the usage of websites: the case of a generic portal in 
The Netherlands. In: Information & Management. Vol. 40. Pp. 541‐549. 
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VD0‐46JX6XB‐
1‐
P&_cdi=5968&_user=457046&_orig=search&_coverDate=07%2F31%2F2003&_sk=999599993&view=



 
 

 
[47] 

c&wchp=dGLbVlW‐zSkzk&md5=a1038b05d1f4789088e34e657a50b932&ie=/sdarticle.pdf (laatst 
bezocht: 27 oktober 2009). 
 
Hyves.nl (2009). Hyves.nl: always in touch with your friends. http://www.hyves.nl/ (laatst bezocht: 13 
december 2009). 
 
IAB.com (onbekend). Ad Unit Guidelines. 
http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/1421/1443/1452 (laatst bezocht: 4 
november 2009). 
 
Internet World Stats (2009). World internet users and population stats. 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm (laatst bezocht: 13 december 2009). 
 
Kennerdale, C. (2001). Banner advertising: still alive, but fundamentally flawed? In: Econtent. Volume 
24. Issue 2.  http://web.ebscohost.com.proxy.library.uu.nl/ehost/pdf?vid=2&hid=4&sid=a8115bab‐
0c28‐4022‐9ffe‐35cfc233d9b5%40sessionmgr4 (laatst bezocht: 19 oktober 2009) 
 
Lim, R.W. en Wogalter, M.S. (2000). The position of static on‐off banners in WWW displays on 
subsequent recognition. North Carolina State University. Department of Psychology. In: Proceedings 
of the IEA 2000/HFES 2000 congress. 
http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBcQFjAC&url=http%3A%2F%2Ffa
culty.piercecollege.edu%2Flimrw%2FIEA2000.pdf&ei=J2_xSte7E5najQeSqriWAQ&usg=AFQjCNEYoCw
PBxkSobkWsRw9vKbl3EjI9w&sig2=T5FAHttBepnbjWXHFI3D7g (laatst bezocht: 3 november 2009) 
 
MacManus, R. (2007). 55% Of people regularly or always fake their web identity. ReadWriteWeb. 31 
januari 2007. http://www.readwriteweb.com/archives/fake_web_identity_poll_results.php (laatst 
bezocht: 6 december 2009) 
 
MacMillan, D. (2009). Facebook, Meet the Locals. In: BusinessWeek Internet. 12 januari 2009. 
http://www.businessweek.com/print/technology/content/jan2009/tc2009017_093945.htm (laatst 
bezocht: 21 mei 2009) 
 
Marketingfacts.nl (2009). Zo maak je campagne op Hyves! 13 augustus 2009. 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20090813_zo_maak_je_campagne_op_hyves/ (laatst 
bezocht: 13 augustus 2009) 
 
Naughton, J. (2009). Facebook now had 350m users – and there’s no point in advertising to them. In: 
The Observer. 6 december 2009. http://www.guardian.co.uk/technology/2009/dec/06/facebook‐
350m‐users‐advertising (laatst bezocht: 6 december 2009). 
 
Rompay, T.J.L. van, Vries, P.W. de en Venrooij, X.G. van. (under review). Effects of Picture‐Text 
Congruence in Online Commerce on Consumer Response: A Processing Fluency Account. Twente 
University. Department of Marketing Communication and Consumer Psychology. 
 
Pagendarm, M. en Schaumburg, H. (2001). Why are users banner‐blind? The impact of navigation 
style on the perception of web banners. In: Journal of Digital information. Vol. 2. No. 1. 
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/36/38 (laatst bezocht: 20 september 2009) 
 
Paivio, A. en Csapo, K. (1973). Picture superiority in free recall: imagery or dual coding?  In: Cognitive 
Psychology 5, pp. 176‐206. 
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WCR‐
4D5XCMH‐78‐



 

[48] 

1&_cdi=6745&_user=457046&_orig=search&_coverDate=09%2F30%2F1973&_sk=999949997&view=
c&wchp=dGLbVlb‐zSkzS&md5=da25abbc1603877eb55e4906d898946e&ie=/sdarticle.pdf (laatst 
bezocht: 3 maart 2009) 
 
Pick, T. (2008). Average CTR for banner ads – new data. Op: The WebMarketCentral Blog. 
http://webmarketcentral.blogspot.com/2008/09/average‐ctr‐for‐banner‐ads‐new‐data.html (laatst 
bezocht: 19 oktober 2009) 
 
Poole, A. (2005). Literature review: which are more legible: serif or sans serif typefaces? 
http://www.alexpoole.info/academic/literaturereview.html (laatst bezocht: 1 december 2009). 
 
Reber, R., Wikielman, P. en Schwarz, N. (1998). Effects of perceptual fluency on affective judgments. 
In: Psychological Science. Vol. 9, no. 1. 
http://web.ebscohost.com.proxy.library.uu.nl/ehost/pdf?vid=2&hid=15&sid=4f28f991‐c877‐4bf3‐
a0cd‐b0a3699399c8%40SRCSM2 (laatst bezocht: 3 maart 2009) 
 
Rompay, T.J.L. van, Vries, P.W. de en Venrooij, X.G. van. (Under review). Effects of Picture‐Text 
Congruence in Online Commerce on Consumer Response: A Processing Fluency Account. Twente 
University. Department of Marketing Communication and Consumer Psychology. 
 
Ross, S. (2000). Declining clickthrough rates on banner ads tell only part of story. In: Brandweek. 
Volume 41. Issue 35. 
http://web.ebscohost.com.proxy.library.uu.nl/ehost/delivery?vid=4&hid=4&sid=d777052c‐727a‐
4ef0‐86df‐d92dd1aec284%40sessionmgr10 (laatst bezocht: 19 oktober 2009) 
 
Segal, J. (2009). MySpace moet alle zeilen bijzetten. 
http://www.nrc.nl/economie/article2223660.ece/MySpace_moet_alle_zeilen_bijzetten (laatst 
bezocht: 13 december 2009). 
 
Song, H. en Schwarz, N. (2008). If It’s Hard to Read, It’s Hard to Do: Processing Fluency Affects Effort 
Prediction and Motivation. In: Psychological Science. Vol. 19. No. 10. Association for Psychological 
Science. Pp. 986‐988. 
http://web.ebscohost.com.proxy.library.uu.nl/ehost/detail?vid=2&hid=13&sid=3699258d‐8e76‐
4f82‐ad4b‐fcee2376af4e%40sessionmgr3 (laatst bezocht: 3 maart 2009) 
 
Tobii Technology (2005). Product description Tobii 50 series. 
http://www.bunnyfoot.com/services/Product_Description_Tobii_50_Series.pdf (laatst bezocht: 16 
november 2009) 
 
Vandale.nl. Merknamen in Van Dale‐woordenboeken. Vandale.nl. 
http://vraagbaak.vandale.nl/merknamen.html (laatst bezocht: 21 mei 2009) 
 
Vision 2020 (2005). Vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland. 
http://www.oogfonds.nl/projects/oogfonds/data/voorpagina/Informatiecentrum/vermijdbaarheid/r
apport_Vision_2020.pdf (laatst bezocht: 6 december 2009) 
 
Waal, D. Hyves in Van Dale opgenomen. Crossmarks.nl. http://www.crossmarks.nl/blog/?p=3176 
(laatst bezocht: 21 mei 2009) 
 
Williamson, D.A. (2009). Social network ad spending to fall. Emarketer.com. 13 mei 2009. 
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007084 (laatst bezocht: 18 november 2009)



 
 

 
[49] 

Bijlage I: verdeling van de banners 
De indeling van de targetslides werd als volgt opgesteld: 
 

1. Kreeg de proefpersoon bij de eerste  targetslide een gepersonaliseerde banner  te zien, dan 
kreeg hij bij de tweede targetslide een niet‐gepersonaliseerde banner te zien en vice versa. 
Enerzijds  was  dit  om  per  proefpersoon  een  mogelijk  verschillend  effect  van 
gepersonaliseerde  versus  niet‐gepersonaliseerde  banners  te  kunnen  constateren  en 
anderzijds om  te voorkomen dat  iemand de  tweede banner die hij ziet negeert, omdat hij 
denkt nogmaals te maken te hebben met de eerste banner die hij heeft gezien. 

2. Kreeg de proefpersoon bij de eerste targetslide een blauwe banner te zien, dan kreeg hij bij 
de  tweede  targetslide  een  roze  banner  te  zien  en  vice  versa.  Dit  om  te  voorkomen  dat 
iemand  de  tweede  banner  die  hij  ziet  negeert,  omdat  hij  denkt  nogmaals  te maken  te 
hebben met de eerste banner die hij heeft gezien. 

3. Kreeg de proefpersoon bij de eerste targetslide een banner te zien van merk 1, dan kreeg hij 
bij de  tweede  targetslide een banner  te  zien van merk 2. Dit om ervoor  te  zorgen dat de 
resultaten van de herinneringsvragen worden vertekend omdat de proefpersoon twee keer 
dezelfde merknaam te zien krijgt. 

4. Kreeg de proefpersoon bij de eerste targetslide een drukke Hyvespagina te zien, dan kreeg 
hij  bij  de  tweede  targetslide  een  rustige  Hyvespagina  te  zien  en  vice  versa.  Dit  om  te 
voorkomen dat een proefpersoon bij de tweede targetslide direct doorklikt omdat hij denkt 
te maken te hebben met de eerste targetslide. 

 
Een voorbeeld:   
 

Als één van deze banners op targetslide 1 staat:  Dan staat één van 
deze banners op targetslide 2: 

         

A1  B1  C1  D1  X1 



 

[50] 

         

A2  B2  C2  D2  X2 

 
Afbeelding: het systeem achter de verdeling van de banners. 

 
De uiteindelijke indeling werd hiermee als volgt: 
 
  Groep 1 en groep 3  Groep 2 en groep 4 
  rustige website  drukke website rustige website drukke website 
proefpersoon 1  A1  X1  X1  A1 
proefpersoon 2  B1  X1  X1  B1 
proefpersoon 3  C1  X1  X1  C1 
proefpersoon 4  D1  X1  X1  D1 
proefpersoon 5  A2  X2  X2  A2 
proefpersoon 6  B2  X2  X2  B2 
proefpersoon 7  C2  X2  X2  C2 
proefpersoon 8  D2  X2  X2  D2 
 

Afbeelding:  de  indeling  van  de  targetslides. De  letters  verwijzen  naar  de  bannervarianten  en  de  cijfers 
verwijzen naar de bannerkleuren (1 = roze, 2 = blauw). 
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Bijlage II: de rustige en drukke website 
 
 

 
Afbeelding: een voorbeeld van een gepersonaliseerde banner op de rustige website 

 
 

 
Afbeelding: een voorbeeld van een gepersonaliseerde banner op de drukke website. 
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Bijlage III: het vulmateriaal 
Hieronder  volgen  enkele  voorbeelden  van het  vulmateriaal waar de proefpersonen naar moesten 
kijken, oftewel de slides die ervoor moesten zorgen dat de proefpersonen niet direct doorhadden dat 
het onderzoek te maken had met banners. 
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Bijlage IV: de vragenlijst 
 
Hieronder  volgt  een  overzicht  van  de  vragen  die  de  proefpersonen  na  het  bekijken  voor  het 
stimulusmateriaal moesten  beantwoorden.  Een  toelichting  op  deze  vragenlijst  is  te  vinden  bij  de 
bespreking van de vragenlijst in het methodenhoofdstuk. 
 

 
 

Afbeelding: de herinneringsvraag. 
 

 
 

Afbeelding: de eerste herkenningsvraag. 
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Afbeelding: de eerste zekerheidsvraag. 
 

 
 

Afbeelding: de tweede herkenningsvraag. 
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Afbeelding: de tweede zekerheidsvraag. 
 

 
 

Afbeelding: vraag over algemene demografische gegevens. 
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Bijlage V: verdeling van de data 
 
Hieronder is te zien dat de data van het onderzoek normaal waren verdeeld. 
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Bijlage VI: de uitgebreide resultaten 
 
Hieronder volgen de uitgebreide resultaten van het onderzoek. Eerst volgt een kort overzicht van de 
resultaten, vervolgens een bespreking per resultaat. 
 

Samenvatting van de resultaten 
Om  de  resultaten  wat  overzichtelijker  te maken  staat  hieronder  een  tabel met  de  belangrijkste 
resultaten. 
 

 
 
 
 
Afhankelijke variabele 

Heeft het 
gebruik van 
iemands 
naam een 
positief 
effect 
hierop? 

Is dit effect 
significant? 

Heeft het 
gebruik van 
iemands foto 
een positief 
effect 
hierop? 

Is dit effect 
significant?

Heeft het 
gebruik van 
én iemands 
naam én 
iemands 
foto een 
positief 
effect? 

Is dit effect 
significant? 

Heeft een andere 
(combinatie van) 
factor(en) een 
significant 
positief effect 
hierop? 

aantal fixaties op de 
banners 

ja ja ja ja ja ja naam-logo / hallo-
foto / kleur /  
afbeelding * kleur 

gemiddelde duur van één 
fixatie 

ja net niet ja nee ja nee hallo-foto 

totale kijktijd op de 
banners 

ja ja ja ja ja ja naam-logo / hallo-
foto 

herkenning van de juiste 
banner 

ja ja ja nee ja nee naam-logo / hallo-
foto 

zekerheid van de 
herkenning 

ja ja ja nee ja nee naam-logo / hallo-
foto 

uiteindelijke 
herkenningsscore 
(juistheid * zekerheid) 

ja ja ja net niet ja nee naam-logo / hallo-
foto 

herinnering van een 
eigenschap van de 
banners 

ja nee ja nee ja nee website / aanhef * 
website 

herinnering van de 
aanhef 

ja ja ja ja ja nee website / aanhef * 
website / 
afbeelding * 
website / aanhef * 
afbeelding *  
website 

herinnering van de 
afbeelding 

ja nee ja ja ja nee kleur / website / 
afbeelding * kleur 
/ afbeelding * 
website 

herinnering van het merk ja nee ja net niet nee nee nee 

herinnering van de 
activatietekst 

ja nee nee net niet nee nee nee 

herinnering van de kleur ja nee nee nee nee nee nee 
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herinnering van de vorm ja nee nee nee nee nee nee 

herinnering van de 
positie 

ja net niet ja nee ja nee afbeelding * kleur 
* website / aanhef 
* afbeelding *  
kleur * website 

herinnering van de 
website 

nee nee nee nee nee 
 

nee hallo-foto / aanhef 
* afbeelding *  
kleur 

 
Afbeelding: samenvattend overzicht van alle resultaten. 
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Percentage proefpersonen dat op de banner fixeert 
De eerste drie hypotheses stelden dat personalisatie van banners een positief effect zou hebben op 
hoeveel fixaties de banners genereerden. 
 
De resultaten voor deze hypotheses waren als volgt (de meerwegsvariantie‐analyses zijn te vinden in 
bijlage VII): 
 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen gefixeerd 17 38 16 39 
percentage fixaties 100 75 94 76 
gemiddelde 6,9 2,5 6,9 2,5 
minimum 3 0 0 0 
maximum 13 16 16 11 
standaarddeviatie 2,9 3,2 4,5 2,6 
variantie 8,4 10,3 20,1 6,5 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen gefixeerd 27 28 26 29 
percentage fixaties 79 82 74 88 
gemiddelde 4,4 2,9 3,6 3,7 
minimum 0 0 0 0 
maximum 16 11 16 15 
standaarddeviatie 4,3 2,7 3,9 3,4 
variantie 18,3 7,5 15,3 11,7 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen gefixeerd 9 8 7 31 
percentage fixaties 100 100 88 72 
gemiddelde 7,2 6,6 6,6 1,8 
minimum 3 3 0 0 
maximum 13 11 16 7 
standaarddeviatie 3,1 2,9 5,9 1,6 
variantie 9,4 8,3 34,8 2,6 
 

Aanhef 
Personalisatie  van  de  aanhef  van  een  banner  had  een  duidelijk  positief  effect  op  het  aantal 
proefpersonen dat naar de banner keek. Wanneer een banner met een gepersonaliseerde aanhef 
werd  getoond, werd  hier  in  100%  van de  gevallen naar  gekeken. Wanneer  een  banner met  niet‐
gepersonaliseerde  aanhef werd  getoond, werd hier  slechts  in 75%  van de  gevallen naar  gekeken. 
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Naar de banners met een gepersonaliseerde aanhef  keken de proefpersonen gemiddeld 6,9  keer, 
naar de banners met een niet‐gepersonaliseerde aanhef slechts 2,5 keer. Dit verschil was significant: 
F(1, 52) = 10,286; p = 0,002. 
 

Afbeelding 
Ook  personalisatie  van  de  afbeelding  van  een  banner  had  een  positief  effect  op  het  aantal 
proefpersonen dat naar de banner keek. Wanneer een banner met een gepersonaliseerde afbeelding 
werd getoond, werd hier  in 94% van de gevallen naar gekeken. Wanneer een banner met een niet‐
gepersonaliseerde afbeelding werd getoond, werd hier slechts in 76% van de gevallen naar gekeken. 
Naar banners met een gepersonaliseerde afbeelding keken de proefpersonen gemiddeld 6,9 keer, 
naar  de  banners  met  een  niet‐gepersonaliseerde  afbeelding  slechts  2,5  keer.  Dit  verschil  was 
significant: F (1, 52) = 10,286; p = 0,002. 
 

Kleur 
Kleur had geen duidelijk effect op het aantal proefpersonen dat naar de banner keek. Wanneer een 
roze banner werd getoond,werd hier  in 79% van de gevallen naar gekeken. Wanneer een blauwe 
banner werd getoond, werd hier  in 82% van de gevallen naar gekeken. Naar banners met een roze 
kleur keken de proefpersonen gemiddeld 4,4 keer, naar banners met een blauwe kleur slechts 2,9 
keer. Dit verschil was significant: F (1, 52) = 11,764, p = 0,001. 
 

Website 
Geheel  tegen  verwachting  in  had  de  drukke  website  een  positiever  effect  op  het  aantal 
proefpersonen dat naar de banner keek dan de rustige website. Wanneer de banners op de drukke 
website werden getoond, werd hier  in 88% van de gevallen naar gekeken. Wanneer de banners op 
de rustige website werden getoond, werd hier slechts in 74% van de gevallen gekeken. Naar banners 
op  de  drukke website  keken  de  proefpersonen  gemiddeld  3,7  keer,  naar  banners  op  de  rustige 
website 3,6 keer. Dit verschil was niet significant: F (1, 52) = 0,723, p = 0,399. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer gekeken werd naar interactie‐effecten kwamen de gepersonaliseerde banners beter uit de 
bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Naar de  combinatie naam‐foto werd  in  100%  van de 
gevallen gekeken, naar de combinatie naam‐logo werd eveneens in 100% van de gevallen gekeken en 
naar de combinatie hallo‐foto werd  in 88% van de gevallen gekeken. Naar de combinatie hallo‐logo 
werd slechts in 72% van de gevallen gekeken. Dit interactie‐effect was significant: F (1,52) = 7,950; p 
= 0,007. 
 
Een significant interactie‐effect werd ook veroorzaakt door de combinatie afbeelding*kleur: F (1,52) 
= 9,990; p = 0,003. 
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Kijktijd naar de banners 
Hypotheses vier tot en met zes stelden dat personalisatie van banners een positief effect zou hebben 
op hoeveel kijktijd de banners zouden genereren. 
 
De resultaten voor deze hypotheses waren als volgt (de meerwegsvariantie‐analyses zijn te vinden in 
bijlage vii): 
 

Tijd per fixatie op de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 

    
aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen gefixeerd 17 38 16 39 
percentage fixaties 100 75 94 76 
gemiddelde 391 218 373 224 
minimum 207 0 0 0 
maximum 713 1067 1067 1060 
standaarddeviatie 119 220 214 201 
variantie 14.061 48.458 45.683 40.309 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 

    
aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen gefixeerd 27 28 26 29 
percentage fixaties 79 82 74 88 
gemiddelde 235 289 219 307 
minimum 0 0 0 0 
maximum 605 1067 587 1067 
standaarddeviatie 148 261 163 249 
variantie 22.014 68.285 26.707 62.181 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 

    
aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen gefixeerd 9 8 7 31 
percentage fixaties 100 100 87,5 72,09302326 
gemiddelde 383 400,875 362,625 191,6511628 
minimum 280 207 0 0 
maximum 587 713 1067 1060 
standaarddeviatie 93 148 307 193 
variantie 8679 22.027 94.248 37.285 
 

Aanhef 

Personalisatie  van  de  aanhef  had  een  duidelijk  positief  effect  op  hoe  lang  de  proefpersonen  per 
fixatie  naar  de  banners  keken.  Naar  banners  met  een  gepersonaliseerde  aanhef  keken  de 
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proefpersonen  gemiddeld  391  milliseconden  per  fixatie,  naar  banners  met  een  niet‐
gepersonaliseerde aanhef slechts 218 milliseconden. Dit verschil was echter net niet significant: F(1, 
52) = 3,697; p = 0,06. 
 

Afbeelding 

Personalisatie van de afbeelding van een banner had eveneens een duidelijk positief effect op hoe 
lang de proefpersonen per fixatie naar een banner keken. Naar banners met een gepersonaliseerde 
afbeelding  keken de proefpersonen  gemiddeld  373 milliseconden, naar de banners met  een niet‐
gepersonaliseerde afbeelding slechts 224 milliseconden. Dit verschil was echter niet significant: F (1, 
52) = 1,735; p = 0,194. 
 

Kleur 

Kleur had geen duidelijk effect op hoe lang de proefpersonen per fixatie naar de banners keken. Naar 
banners met een roze kleur keken de proefpersonen gemiddeld 235 milliseconden per fixatie, naar 
banners met een blauwe kleur 289 milliseconden. Dit verschil was echter niet significant: F (1, 52) = 
1,693, p = 0,199. 
 

Website 

Geheel  tegen  verwachting  in  had  de  drukke  website  een  positiever  effect  op  hoe  lang  de 
proefpersonen per fixatie naar de banners keken dan de rustige website. Naar banners op de drukke 
website keken de proefpersonen 307 milliseconden per fixatie, naar banners op de rustige website 
slechts 219 milliseconden. Dit verschil was echter niet significant: F (1, 52) = 0,975, p = 0,328. 
 

Interactie‐effecten 

Wanneer gekeken werd naar interactie‐effecten kwamen de gepersonaliseerde banners beter uit de 
bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Naar de combinatie naam‐foto keken de proefpersonen 
383  milliseconden  per  fixatie,  naar  de  combinatie  naam‐logo  keken  ze  gemiddeld  zelfs  401 
milliseconden  en  naar  de  combinatie  hallo‐foto  keken  ze  363 milliseconden. Naar  de  combinatie 
hallo‐logo keken de proefpersonen  slechts 192 milliseconden. Dit  interactie‐effect was echter niet 
significant: F (1,52) = 2,088; p = 0,154. 
 
Ook andere interactie‐effecten waren niet significant. 
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Totale kijktijden naar de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen gefixeerd 17 38 16 39 
percentage fixaties 100 75 94 76 
gemiddelde 2608 814 2603 815 
minimum 620 0 0 0 
maximum 4860 6400 6400 4860 
standaarddeviatie 1060 1276 1686 1041 
variantie 1.124.003 1.627.640 2.841.712 1.083.705 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen gefixeerd 27 28 26 29 
percentage fixaties 79 82 74 88 
gemiddelde 1384 1141 1163 1368 
minimum 0 0 0 0 
maximum 4820 6400 4820 6400 
standaarddeviatie 1409 1497 1371 1539 
variantie 1.984.254 2.240.774 1.880.145 2.368.298 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen gefixeerd 9 8 7 31 
percentage fixaties 100 100 88 72 
gemiddelde 2609 2608 2598 482 
minimum 1340 620 0 0 
maximum 4600 4860 6400 2420 
standaarddeviatie 914 1271 2354 543 
variantie 835.211 1.614.621 5.540.736 295.387 
 

Aanhef 

Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op hoe lang de proefpersonen in totaal 
naar de banners keken. Naar banners met een gepersonaliseerde aanhef keken de proefpersonen in 
totaal  2608  milliseconden,  naar  banners  met  een  niet‐gepersonaliseerde  aanhef  slechts  814 
milliseconden. Dit verschil was significant: F(1, 52) = 9,973; p = 0,003. 
 

Afbeelding 

Personalisatie van de afbeelding van een banner had eveneens een duidelijk positief effect op hoe 
lang de proefpersonen naar een banner keken. Naar banners met een gepersonaliseerde afbeelding 
keken  de  proefpersonen  in  totaal  2604  milliseconden,  naar  de  banners  met  een  niet‐
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gepersonaliseerde afbeelding slechts 815 milliseconden. Dit verschil was eveneens significant: F  (1, 
52) = 9,784; p = 0,03. 
 

Kleur 

Bannerkleur had geen duidelijk effect op hoe lang de proefpersonen in totaal naar de banners keken. 
De  roze bannerkleur had echter een positiever effect dan de blauwe bannerkleur op hoe  lang de 
proefpersonen  in  totaal  naar  de  banners  keken.  Naar  banners  met  een  roze  kleur  keken  de 
proefpersonen in totaal 1384 milliseconden, naar banners met een blauwe kleur 1141 milliseconden. 
Dit verschil was echter niet significant: F (1, 52) = 0,966; p = 0,330. 
 

Website 

Geheel  tegen  verwachting  in  had  de  drukke  website  een  positiever  effect  op  hoe  lang  de 
proefpersonen  in totaal naar de banners keken dan de rustige website. Naar banners op de drukke 
website keken de proefpersonen  in  totaal 1368 milliseconden, naar banners op de  rustige website 
slechts 1163 milliseconden. Dit verschil was echter niet significant: F (1, 52) = 2,303, p = 0,135. 
 

Interactie‐effecten 

Wanneer  gekeken werd naar  interactie‐effecten  kwamen de  gepersonaliseerde banners wederom 
beter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Naar banners met de combinatie naam‐foto 
keken de proefpersonen  in  totaal 2609 milliseconden, naar banners met de combinatie naam‐logo 
keken  ze  in  totaal  2608 milliseconden  en  naar  de  combinatie  hallo‐foto  keken  ze  in  totaal  2598 
milliseconden. Naar banners met de combinatie hallo‐logo keken de proefpersonen in totaal slechts 
482 milliseconden. Dit interactie‐effect was significant: F (1,52) = 10,577; p = 0,002. 
 
De andere interactie‐effecten waren niet significant. 
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Herinnering van de banners 
 
Hypotheses tien tot en met twaalf stelden dat personalisatie een positieve invloed zou hebben op de 
herinnering van de banners. 
 
De resultaten voor deze hypotheses waren als volgt (de meerwegsvariantie‐analyses zijn te vinden in 
bijlage vii): 
 

Herinnering van een eigenschap van de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 11 19 9 21 
percentage herinnerd 65 37 53 41 
gemiddelde 0,6 0,4 0,5 0,4 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,5 0,5 0,5 0,5 
variantie 0,2 0,2 0,3 0,2 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 16 14 13 17 
percentage herinnerd 47 41 37 52 
gemiddelde 0,5 0,4 0,4 0,5 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,5 0,5 0,5 0,5 
variantie 0,3 0,2 0,2 0,3 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 5 6 4 15 
percentage herinnerd 56 75 50 35 
gemiddelde 0,6 0,8 0,5 0,3 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,5 0,5 0,5 0,5 
variantie 0,3 0,2 0,3 0,2 
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Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners met  een  gepersonaliseerde  aanhef 
waren  getoond  wisten  zich  in  65%  van  de  gevallen  nog  iets  van  die  banners  te  herinneren, 
proefpersonen  aan wie banners met  een niet‐gepersonaliseerde  aanhef waren  getoond  slechts  in 
37% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 2,721; p = 0,105. 
 

Afbeelding 
Personalisatie van de afbeelding had ook een positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
banners konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een gepersonaliseerde afbeelding 
waren  getoond  wisten  zich  in  53%  van  de  gevallen  nog  iets  van  die  banners  te  herinneren, 
proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde afbeelding waren slechts in 41% van 
de gevallen . Ook dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 0,005; p = 0,941. 
 

Kleur 
Bannerkleur had geen duidelijk effect op of de proefpersonen zich wel of niet  iets van de banners 
konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een roze kleur werden getoond wisten zich 
in 47% van de gevallen iets van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners met een 
blauwe kleur werden getoond in 41% van de gevallen. Dit verschil was ook niet significant: F(1, 52) = 
1,286; p = 0,262. 
 

Website 
Geheel tegen de verwachting in had de drukke website een positiever effect dan de rustige website 
op of de proefpersonen zich iets van de banners konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners 
op de drukke website werden  getoond hadden wisten  zich  in  52%  van de  gevallen  iets  van deze 
banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  op  de  rustige  website  werden  getoond 
slechts in 37% van de gevallen. Dit verschil was significant: F(1, 52) = 4,069; p = 0,049. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer gekeken werd naar interactie‐effecten kwamen de gepersonaliseerde banners beter uit de 
bus  dan  de  niet‐gepersonaliseerde  banners.  Proefpersonen  aan  wie  banners met  de  combinatie 
naam‐foto werd getoond wisten zich in 56% van de gevallen nog iets van de banners te herinneren, 
proefpersonen aan wie banners met de  combinatie naam‐logo werd getoond  zelfs  in 75%  van de 
gevallen en proefpersonen aan wie banners met de combinatie hallo‐foto werden getoond  in 50% 
van de gevallen. Proefpersonen aan wie banners met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten 
zich slechts in 35% van de gevallen iets van de banners te herinneren. Dit interactie‐effect was echter 
niet significant: F (1,52) = 0,743; p = 0,393. 
 
Geen van de andere interactie‐effecten was significant, maar één interactie‐effect zat wel heel dicht 
in de buurt, namelijk de combinatie aanhef*website: F (1,52) = 3,693; p = 0,060. 
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Herinnering van de aanhef van de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 9 0 3 6 
percentage herinnerd 53 0 18 12 
gemiddelde 0,5 0,0 0,2 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,5 0,0 0,4 0,3 
variantie 0,3 0,0 0,2 0,1 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 4 5 2 7 
percentage herinnerd 12 15 6 21 
gemiddelde 0,1 0,1 0,1 0,2 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,3 0,4 0,2 0,4 
variantie 0,1 0,1 0,1 0,2 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 3 6 0 0 
percentage herinnerd 33 75 0 0 
gemiddelde 0,3 0,8 0 0 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 0 0 
standaarddeviatie 0,5 0,5 0 0 
variantie 0,3 0,2 0 0 
 

Aanhef 
Personalisatie  van  de  aanhef  (dus  dat  iemands  naam  werd  gebruikt  in  plaats  van  de  algemene 
begroeting “Hallo”) had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich  iets van de aanhef 
van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan wie  banners met  een  gepersonaliseerde 
aanhef waren getoond wisten zich in 53% van de gevallen nog iets van de aanhef van de banners te 
herinneren, proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde aanhef waren getoond 
wisten zich  in geen van de gevallen  iets van de aanhef te herinneren. Dit verschil was significant: F 
(1,52) = 196,249; p = 0,000. 
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Afbeelding 
Personalisatie van de afbeelding had ook een positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
aanhef  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde afbeelding waren getoond wisten zich  in 18% van de gevallen nog  iets van deze 
afbeelding te herinneren, proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde afbeelding 
waren slechts in 12% van de gevallen . Dit verschil was significant: F (1,52) = 7,850; p = 0,007. 
 

Kleur 
Bannerkleur had geen duidelijk positief effect op of de proefpersonen  zich wel of niet  iets van de 
afbeeldingen  in de banners konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een roze kleur 
werden  getoond wisten  zich  in  12%  van  de  gevallen  iets  van  de  afbeeldingen  in  de  banners  te 
herinneren, proefpersonen aan wie banners met een blauwe kleur werden getoond  in 15% van de 
gevallen. Dit verschil was niet significant: F(1, 52) = 0,000; p = 1,000. 
 

Website 
Geheel tegen de verwachting in had de drukke website een veel sterker effect dan de rustige website 
op  of  de  proefpersonen  zich  iets  van  de  afbeeldingen  in  de  banners  konden  herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners met op de drukke website werden getoond hadden wisten zich  in 
21% van de gevallen iets van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners op de rustige 
website werden getoond slechts in 6% van de gevallen. Dit verschil was significant: F(1, 52) = 70,650; 
p = 0,000. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer gekeken werd naar  interactie‐effecten kwamen de gepersonaliseerde banners niet per se 
beter  uit  de  bus  dan  de  niet‐gepersonaliseerde  banners.  Proefpersonen  aan wie  banners met  de 
combinatie naam‐foto werd getoond wisten zich in 33% van de gevallen nog iets van de aanhef van 
de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners met  de  combinatie  naam‐logo  werd 
getoond zelfs  in 75% van gevallen, maar proefpersonen aan wie banners met de combinatie hallo‐
foto werd getoond wisten zich  in geen van de gevallen  iets  te herinneren. Proefpersonen aan wie 
banners met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich eveneens  in geen van de gevallen 
iets van de banners te herinneren. Dit interactie‐effect was significant: F (1,52) = 7,850; p = 0,007. 
 
Andere  significante  interactie‐effecten  werden  gevormd  door  de  combinaties  aanhef*website  (F 
(1,52)  =  70,650;  p  =  0,000),  afbeelding*website  (F  (1,52)  =  7,850;  p  =  0,007)  en 
aanhef*afbeelding*website (F (1,52) = 7,850; p = 0,007). 
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Herinnering van de afbeelding in de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 4 3 7 0 
percentage herinnerd 24 6 42 0 
Gemiddelde 0,2 0,1 0,4 0 
Minimum 0 0 0 0 
Maximum 1 1 1 0 
Standaarddeviatie 0,4 0,2 0,5 0 
Variantie 0,2 0,1 0,3 0 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 6 1 3 4 
percentage herinnerd 18 3 9 12 
gemiddelde 0,2 0,0 0,1 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,4 0,2 0,3 0,3 
variantie 0,1 0,0 0,1 0,1 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 4 0 3 0 
percentage herinnerd 45 0 38 0 
gemiddelde 0,4 0 0,4 0 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 0 1 0 
standaarddeviatie 0,5 0 0,5 0 
variantie 0,3 0 0,3 0 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
afbeeldingen  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde  aanhef  waren  getoond  wisten  zich  in  24%  van  de  gevallen  nog  iets  van  de 
afbeeldingen  van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  met  een  niet‐
gepersonaliseerde aanhef waren getoond slechts in 6% van de gevallen. Dit verschil was echter niet 
significant: F(1, 52) = 0,981; p = 0,326. 
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Afbeelding 
Personalisatie van de afbeelding had ook een positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
aanhef  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde  afbeelding waren  getoond wisten  zich  in  41%  van  de  gevallen  nog  iets  van  de 
afbeeldingen  in  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  met  een  niet‐
gepersonaliseerde  afbeelding waren  getoond  slechts  in  geen %  van de  gevallen  . Dit  verschil was 
significant: F (1,52) = 48,081; p = 0,000. 
 

Kleur 
Bannerkleur had een duidelijk effect op of de proefpersonen zich wel of niet iets van de afbeeldingen 
in  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners met  een  roze  kleur  werden 
getoond wisten zich in 18% van de gevallen iets van de afbeeldingen van de banners te herinneren, 
proefpersonen aan wie banners met een blauwe kleur werden getoond  in 3% van de gevallen. Dit 
verschil was significant: F(1, 52) = 24,531; p = 0,000. 
 

Website 
Geheel  tegen  de  verwachting  in  had  de  drukke website  had  een  positiever  effect  dan  de  rustige 
website op of de  proefpersonen  zich  iets  van de  afbeeldingen  in de banners  konden herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners met op de drukke website werden getoond hadden wisten zich  in 
12% van de gevallen  iets van de afbeeldingen  in de banners te herinneren, proefpersonen aan wie 
banners  op  de  rustige  website  werden  getoond  slechts  in  9%  van  de  gevallen.  Dit  verschil  was 
significant: F(1, 52) = 8,831; p = 0,004. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan wie banners 
met  de  combinatie  naam‐foto werd  getoond wisten  zich  in  44%  van  de  gevallen  nog  iets  van  de 
aanhef  van  de  banners  te  herinneren, maar  proefpersonen  aan wie  banners met  de  combinatie 
naam‐logo werd getoond wisten in geen van de gevallen, en proefpersonen aan wie banners met de 
combinatie hallo‐foto werd getoond weer  in 38% van de gevallen. Proefpersonen aan wie banners 
met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich eveneens in geen van de gevallen iets van de 
banners te herinneren. Dit interactie‐effect was niet significant: F (1,52) = 0,981; p = 0,326. 
 
Significante interactie‐effecten werden wel gevormd door de combinaties afbeelding*kleur (F (1,52) 
= 24,531; p = 0,000) en afbeelding*website (F (1,52 = 8,831; p = 0,004). 
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Herinnering van het in de banners geadverteerde merk 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 2 2 0 4 
percentage herinnerd 12 4 0 8 
gemiddelde 0,1 0,0 0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 0 1 
standaarddeviatie 0,3 0,2 0 0,3 
variantie 0,1 0,0 0 0,1 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 2 2 1 3 
percentage herinnerd 6 6 3 9 
gemiddelde 0,1 0,1 0,0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,2 0,2 0,2 0,3 
variantie 0,1 0,1 0,0 0,1 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 0 2 0 2 
percentage herinnerd 0 25 0 5 
gemiddelde 0 0,3 0 0,0 
minimum 0 0 0 0 
maximum 0 1 0 1 
standaarddeviatie 0 0,5 0 0,2 
variantie 0 0,2 0 0,0 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich  iets van 
het  merk  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde aanhef waren getoond wisten zich  in 12% van de gevallen nog  iets van het merk 
van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners met  een  niet‐gepersonaliseerde 
aanhef waren getoond slechts in 4% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) 
= 1,859; p = 0,179. 
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Afbeelding 
Geheel  tegen de verwachting  in had personalisatie van de afbeelding geen positief effect op of de 
proefpersonen zich  iets van de aanhef van de banners konden herinneren. Proefpersonen aan wie 
banners met een gepersonaliseerde afbeelding waren getoond wisten zich  in geen van de gevallen 
nog iets van het merk van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners met een niet‐
gepersonaliseerde afbeelding waren  in 8% van de gevallen  . Dit verschil was net niet  significant: F 
(1,52) = 3,903; p = 0,054. 
 

Kleur 
Bannerkleur  had  geen  effect  op  of  de  proefpersonen  zich wel  of  niet  iets  van  het merk  van  de 
banners  konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een  roze  kleur werden getoond 
wisten zich  in 6% van de gevallen  iets van de aanhef van de banners te herinneren, proefpersonen 
aan wie banners met een blauwe kleur werden getoond ook. Dit verschil was niet significant: F(1, 52) 
= 0,001; p = 0,978. 
 

Website 
Geheel tegen de verwachting in had de drukke website had een veel positiever effect dan de rustige 
website  op  of  de  proefpersonen  zich  iets  van  het  merk  van  de  banners  konden  herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners op de drukke website werden getoond hadden wisten zich in 9% van 
de gevallen iets van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners op de rustige website 
werden  getoond  slechts  in 3%  van de  gevallen. Dit  verschil was  echter niet  significant:  F(1, 52)  = 
0,094; p = 0,761. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter of slechter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan 
wie banners met de combinatie naam‐foto werd getoond wisten zich in geen van de gevallen nog iets 
van de aanhef  van de banners  te herinneren, proefpersonen aan wie banners met de  combinatie 
naam‐logo  werd  getoond  in  25%  van  gevallen,  maar  proefpersonen  aan  wie  banners  met  de 
combinatie hallo‐foto werd getoond weer  in geen van de gevallen. Proefpersonen aan wie banners 
met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich in 5% van de gevallen iets van de banners te 
herinneren. Dit interactie‐effect was echter niet significant: F (1,52) = 1,859; p = 0,179. 
 
Er waren ook geen andere significante interactie‐effecten. 
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Herinnering van de activatietekst in de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 2 2 0 4 
percentage herinnerd 12 4 0 8 
gemiddelde 0,12 0,0 0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 0 1 
standaarddeviatie 0,3 0,2 0 0,3 
variantie 0,1 0,0 0 0,1 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 3 1 1 3 
percentage herinnerd 9 3 3 9 
gemiddelde 0,1 0,0 0,0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,3 0,2 0,2 0,3 
variantie 0,1 0,0 0,0 0,1 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 0 2 0 2 
percentage herinnerd 0 25 0 5 
gemiddelde 0 0,3 0 0,0 
minimum 0 0 0 0 
maximum 0 1 0 1 
standaarddeviatie 0 0,5 0 0,2 
variantie 0 0,2 0 0,0 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
activatietekst in de banners (“zoekt JOU!”) konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met 
een gepersonaliseerde aanhef waren getoond wisten  zich  in 12% van de gevallen nog  iets van de 
activatietekst  in  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  met  een  niet‐
gepersonaliseerde aanhef waren getoond slechts in 4% van de gevallen. Dit verschil was echter niet 
significant: F(1, 52) = 1,859; p = 0,179. 
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Afbeelding 
Geheel  tegen de verwachting  in had personalisatie van de afbeelding geen positief effect op of de 
proefpersonen zich  iets van de activatietekst  in de banners konden herinneren. Proefpersonen aan 
wie  banners  met  een  gepersonaliseerde  afbeelding  waren  getoond  wisten  zich  in  geen  van  de 
gevallen nog iets van de activatietekst van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners 
met een niet‐gepersonaliseerde afbeelding waren  in 8% van de gevallen. Dit verschil was net niet 
significant: F (1,52) = 3,903; p = 0,054. 
 

Kleur 
Bannerkleur  had  een  duidelijk  effect  op  of  de  proefpersonen  zich  wel  of  niet  iets  van  de 
activatietekst in de banners konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een roze kleur 
werden getoond wisten zich in 9% van de gevallen iets van de aanhef van de banners te herinneren, 
proefpersonen  aan wie banners met  een blauwe  kleur werden  slechts  in 3%  van de  gevallen. Dit 
verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 2,881; p = 0,096. 
 

Website 
Geheel  tegen de  verwachting  in  had  de drukke website  een  veel positiever  effect dan  de  rustige 
website op of de proefpersonen  zich  iets  van de  activatietekst  in de banners  konden herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners op de drukke website werden getoond hadden wisten zich in 9% van 
de gevallen iets van de activatietekst in de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners op 
de  rustige  website  werden  getoond  slechts  in  3%  van  de  gevallen.  Dit  verschil  was  echter  niet 
significant: F(1, 52) = 0,094; p = 0,761. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter of slechter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan 
wie banners met de combinatie naam‐foto werd getoond wisten zich in geen van de gevallen nog iets 
van  de  activatietekst  in  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  met  de 
combinatie naam‐logo werd getoond in 25% van gevallen, maar proefpersonen aan wie banners met 
de combinatie hallo‐foto werd getoond wisten zich weer in geen van de gevallen. Proefpersonen aan 
wie banners met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich  in 5% van de gevallen  iets van 
de banners te herinneren. Dit interactie‐effect was echter niet significant: F (1,52) = 1,859; p = 0,179. 
 
Er waren ook geen andere significante interactie‐effecten. 
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Herinnering van de kleur van de banner 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 1 2 0 3 
percentage herinnerd 6 4 0 6 
gemiddelde 0,1 0,0 0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 0 1 
standaarddeviatie 0,2 0,2 0 0,2 
variantie 0,1 0,0 0 0,1 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 2 1 1 2 
percentage herinnerd 6 3 3 6 
gemiddelde 0,1 0,1 0,0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,2 0,2 0,2 0,2 
variantie 0,1 0,0 0,0 0,1 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 0 1 0 2 
percentage herinnerd 0 13 0 5 
gemiddelde 0 0,1 0 0,0 
minimum 0 0 0 0 
maximum 0 1 0 1 
standaarddeviatie 0 0,4 0 0,2 
variantie 0 0,1 0 0,0 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
kleur  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde aanhef waren getoond wisten zich in 6% van de gevallen nog iets van de kleur van 
de banners  te herinneren, proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde aanhef 
waren getoond slechts in 4% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 0,358; 
p = 0,552. 
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Afbeelding 
Geheel  tegen de verwachting  in had personalisatie van de afbeelding een negatief effect op of de 
proefpersonen zich  iets van de activatietekst  in de banners konden herinneren. Proefpersonen aan 
wie  banners  met  een  gepersonaliseerde  afbeelding  waren  getoond  wisten  zich  in  geen  van  de 
gevallen nog iets van de activatietekst van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners 
met  een niet‐gepersonaliseerde  afbeelding waren  echter  in 6%  van de  gevallen  . Dit  verschil was 
echter niet significant: F (1,52) = 1,534; p = 0,221. 
 

Kleur 
Bannerkleur had een duidelijk effect op of de proefpersonen  zich wel of niet  iets hiervan konden 
herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een roze kleur werden getoond wisten zich  in 6% 
van de gevallen  iets van de aanhef van de banners  te herinneren, proefpersonen aan wie banners 
met een blauwe kleur werden slechts in 3% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: 
F(1, 52) = 0,870; p = 0,355. 
 

Website 
Geheel  tegen de  verwachting  in  had  de drukke website  een  veel positiever  effect dan  de  rustige 
website  op  of  de  proefpersonen  zich  iets  van  de  kleur  van  de  banners  konden  herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners op de drukke website werden getoond hadden wisten zich in 6% van 
de gevallen  iets van de kleur van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners op de 
rustige  website  werden  getoond  slechts  in  3%  van  de  gevallen.  Dit  verschil  was  echter  niet 
significant: F(1, 52) = 0,818; p = 0,370. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter of slechter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan 
wie banners met de combinatie naam‐foto werd getoond wisten zich in geen van de gevallen nog iets 
van  de  kleur  van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan wie  banners met  de  combinatie 
naam‐logo  werd  getoond  in  13%  van  gevallen,  maar  proefpersonen  aan  wie  banners  met  de 
combinatie hallo‐foto werd getoond weer  in geen van de gevallen. Proefpersonen aan wie banners 
met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich in 5% van de gevallen iets van de kleur van 
de banners te herinneren. Dit interactie‐effect was echter niet significant: F (1,52) = 0,358; p = 0,552. 
 
Er waren ook geen andere significante interactie‐effecten. 
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Herinnering van de vorm van de banners 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 1 2 0 3 
percentage herinnerd 6 4 0 6 
gemiddelde 0,1 0,0 0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 0 1 
standaarddeviatie 0,2 0,2 0 0,2 
variantie 0,1 0,0 0 0,1 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 1 2 1 2 
percentage herinnerd 3 6 3 6 
gemiddelde 0,0 0,1 0,0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,2 0,2 0,2 0,2 
variantie 0,0 0,1 0,0 0,1 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 0 1 0 2 
percentage herinnerd 0 13 0 5 
gemiddelde 0 0,1 0 0,0 
minimum 0 0 0 0 
maximum 0 1 0 1 
standaarddeviatie 0 0,4 0 0,2 
variantie 0 0,1 0 0,0 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een positief effect op of de proefpersonen zich  iets van de vorm 
van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan wie  banners met  een  gepersonaliseerde 
aanhef waren getoond wisten zich  in 6% van de gevallen nog  iets van de vorm van de banners  te 
herinneren, proefpersonen aan wie banners met een niet‐gepersonaliseerde aanhef waren getoond 
slechts in 4% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 0,340; p = 0,562. 
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Afbeelding 
Geheel  tegen de verwachting  in had personalisatie van de afbeelding geen positief effect op of de 
proefpersonen  zich  iets  van de  vorm  van de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan wie 
banners met een gepersonaliseerde afbeelding waren getoond wisten zich  in geen van de gevallen 
nog  iets van de vorm van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners met een niet‐
gepersonaliseerde afbeelding waren in 6% van de gevallen . Dit verschil was echter niet significant: F 
(1,52) = 1,582; p = 0,214. 
 

Kleur 
Bannerkleur had een duidelijk effect op of de proefpersonen  zich wel of niet  iets hiervan konden 
herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een roze kleur werden getoond wisten zich  in 3% 
van de gevallen iets van de vorm van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners met 
een blauwe kleur werden getoond zelfs in 6% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: 
F(1, 52) = 0,340; p = 0,562. 
 

Website 
Geheel  tegen de  verwachting  in  had  de drukke website  een  veel positiever  effect dan  de  rustige 
website  op  of  de  proefpersonen  zich  iets  van  de  kleur  van  de  banners  konden  herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners op de drukke website werden getoond hadden wisten zich in 6% van 
de gevallen  iets van de vorm van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners op de 
rustige  website  werden  getoond  slechts  in  3%  van  de  gevallen.  Dit  verschil  was  echter  niet 
significant: F(1, 52) = 0,792; p = 0,378. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter of slechter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan 
wie banners met de combinatie naam‐foto werd getoond wisten zich in geen van de gevallen nog iets 
van  de  vorm  van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan wie  banners met  de  combinatie 
naam‐logo  werd  getoond  in  13%  van  gevallen,  maar  proefpersonen  aan  wie  banners  met  de 
combinatie  hallo‐foto  werd  getoond  wisten  zich  weer  niets  over  de  vorm  te  herinneren. 
Proefpersonen aan wie banners met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich in 5% van de 
gevallen  iets  van  de  vorm  van  de  banners  te  herinneren.  Dit  interactie‐effect  was  echter  niet 
significant: F (1,52) = 0,340; p = 0,562. 
 
Er waren ook geen andere significante interactie‐effecten. 
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Herinnering van de positie van de banner 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 4 4 3 5 
percentage herinnerd 24 8 18 10 
gemiddelde 0,2 0,1 0,2 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,4 0,3 0,4 0,3 
variantie 0,2 0,1 0,2 0,1 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 4 4 4 4 
percentage herinnerd 12 12 11 12 
gemiddelde 0,1 0,1 0,1 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,3 0,3 0,3 0,3 
variantie 0,1 0,1 0,1 0,1 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 3 1 0 4 
percentage herinnerd 33 13 0 9 
gemiddelde 0,3 0,1 0 0,1 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 0 1 
standaarddeviatie 0,5 0,4 0 0,3 
variantie 0,3 0,1 0 0,1 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een duidelijk positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
positie  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde aanhef waren getoond wisten zich maar liefst in 24% van de gevallen nog iets van 
de  positie  van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  met  een  niet‐
gepersonaliseerde aanhef waren getoond slechts in 8% van de gevallen. Dit verschil was echter niet 
significant: F(1, 52) = 3,201; p = 0,079. 
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Afbeelding 
Ook personalisatie van de afbeelding had een positief effect op of de proefpersonen zich iets van de 
positie  van  de  banners  konden  herinneren.  Proefpersonen  aan  wie  banners  met  een 
gepersonaliseerde  afbeelding waren  getoond wisten  zich  in  18%  van  de  gevallen  nog  iets  van  de 
positie  van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners  met  een  niet‐
gepersonaliseerde afbeelding waren getoond  in 10% van de gevallen  . Dit verschil was echter niet 
significant: F (1,52) = 0,247; p = 0,621. 
 

Kleur 
Bannerkleur  had  geen  effect  op  of  de  proefpersonen  zich wel  of  niet  iets  van  de  positie  van  de 
banners  konden herinneren. Proefpersonen aan wie banners met een  roze  kleur werden getoond 
wisten zich in 12% van de gevallen iets van de positie van de banners te herinneren, proefpersonen 
aan wie banners met een blauwe kleur werden getoond  in evenveel gevallen. Dit verschil was niet 
significant: F(1, 52) = 0,106; p = 0,747. 
 

Website 
Drukte van de website had geen duidelijk positief of negatief effect op of de proefpersonen zich iets 
van de positie  van de banners  konden herinneren. Proefpersonen  aan wie banners op de  rustige 
website werden  getoond  hadden wisten  zich  in  11%  van  de  gevallen  iets  van  de  positie  van  de 
banners  te herinneren, proefpersonen aan wie banners op de drukke website werden getoond  in 
12% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 0,1846; p = 0,180. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan wie banners 
met  de  combinatie  naam‐foto werd  getoond wisten  zich  in  33%  van  de  gevallen  nog  iets  van  de 
positie van de banners te herinneren, proefpersonen aan wie banners met de combinatie naam‐logo 
werd getoond  in 13% van gevallen, maar proefpersonen aan wie banners met de combinatie hallo‐
foto werd  getoond wisten  zich weer  niets  over  de  positie  te  herinneren.  Proefpersonen  aan wie 
banners met de combinatie hallo‐logo werd getoond wisten zich  in 9% van de gevallen  iets van de 
vorm van de banners te herinneren. Dit interactie‐effect was echter niet significant: F (1,52) = 2,076; 
p = 0,156. 
 
Er waren wel  significante  interactie‐effecten  van  afbeelding*kleur*website  (F  (1,52)  =  4,192;  p  = 
0,046) en aanhef*afbeelding*kleur*website (F (1,52) = 6,122; p = 0,017). 



 

[82] 

Herinnering van de website waar de banner op stond 
 

PER BANNER naam hallo foto logo 
          

aantal malen getoond 17 51 17 51 
aantal malen herinnerd 5 16 5 16 
percentage herinnerd 30 31 30 31 
gemiddelde 0,3 0,3 0,3 0,3 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,5 0,5 0,5 0,5 
variantie 0,2 0,2 0,2 0,2 
 
 

PER BANNER roze blauw rustig druk 
          

aantal malen getoond 34 34 35 33 
aantal malen herinnerd 11 10 10 11 
percentage herinnerd 33 29 29 33 
gemiddelde 0,3 0,3 0,3 0,3 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,5 0,5 0,5 0,5 
variantie 0,2 0,2 0,2 0,2 
 
 

PER BANNER naam-foto naam-logo hallo-foto hallo-logo 
          

aantal malen getoond 9 8 8 43 
aantal malen herinnerd 2 3 3 13 
percentage herinnerd 22 38 38 30 
gemiddelde 0,2 0,4 0,4 0,3 
minimum 0 0 0 0 
maximum 1 1 1 1 
standaarddeviatie 0,4 0,5 0,5 0,5 
variantie 0,2 0,3 0,3 0,2 
 

Aanhef 
Personalisatie van de aanhef had een  licht negatief effect op of de proefpersonen zich  iets konden 
herinneren van de websites waarop de banners stonden. Proefpersonen aan wie banners met een 
gepersonaliseerde aanhef waren getoond wisten zich in 29% van de gevallen nog iets van de positie 
van  de  banners  te  herinneren,  proefpersonen  aan  wie  banners met  een  niet‐gepersonaliseerde 
aanhef waren  getoond  in 31%  van de  gevallen. Dit  verschil was  echter niet  significant:  F(1, 52)  = 
0,141; p = 0,709. 
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Afbeelding 
Ook  personalisatie  van  de  afbeelding  had  licht  negatief  effect  op  of  de  proefpersonen  zich  iets 
konden herinneren  van de websites waarop de banners  stonden. Proefpersonen aan wie banners 
met een gepersonaliseerde afbeelding waren getoond wisten zich in 29% van de gevallen nog iets te 
herinneren van de websites waarop de banners stonden, proefpersonen aan wie banners met een 
niet‐gepersonaliseerde afbeelding waren getoond  in 31% van de gevallen  . Dit verschil was echter 
niet significant: F (1,52) = 0,141; p = 0,709. 
 

Kleur 
Bannerkleur had geen duidelijk effect op of de proefpersonen  zich  iets konden herinneren van de 
websites waarop de banners stonden. Proefpersonen aan wie banners met een  roze kleur werden 
getoond wisten zich  in 32% van de gevallen  iets te herinneren van de websites waarop de banners 
stonden,  proefpersonen  aan wie  banners met  een  blauwe  kleur werden  getoond  in  29%  van  de 
gevallen. Dit verschil was niet significant: F(1, 52) = 1,462; p = 0,232. 
 

Website 
Drukte van de website had geen duidelijk positief of negatief effect op of de proefpersonen zich iets 
konden herinneren van de websites waarop de banners stonden. Proefpersonen aan wie banners op 
de rustige website werden getoond hadden wisten zich in 29% van de gevallen iets te herinneren van 
de websites waarop  de  banners  stonden,  proefpersonen  aan wie  banners  op  de  drukke website 
werden getoond in 33% van de gevallen. Dit verschil was echter niet significant: F(1, 52) = 0,059; p = 
0,809. 
 

Interactie‐effecten 
Wanneer  gekeken  werd  naar  interactie‐effecten  kwamen  de  gepersonaliseerde  banners  niet 
onverdeeld beter uit de bus dan de niet‐gepersonaliseerde banners. Proefpersonen aan wie banners 
met  de  combinatie  naam‐foto  werd  getoond  wisten  zich  in  22%  van  de  gevallen  nog  iets  te 
herinneren  van de websites waarop de banners  stonden, proefpersonen aan wie banners met de 
combinatie naam‐logo werd getoond in 38% van gevallen en proefpersonen aan wie banners met de 
combinatie  hallo‐foto  werd  getoond  eveneens  in  38%  van  de  gevallen.  Proefpersonen  aan  wie 
banners met  de  combinatie  hallo‐logo werd  getoond wisten  zich  in  30%  van  de  gevallen  iets  te 
herinneren  van  de  websites  waarop  de  banners  stonden.  Dit  interactie‐effect  was  echter  niet 
significant: F (1,52) = 0,697 p = 0,407. 
 
Er was wel een significant interactie‐effect van aanhef*afbeelding*kleur: F (1, 52) = 4,075; p = 0,049. 
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Bijlage  VII:  uitkomsten  meerwegsvariantie‐
analyses 
 
Hieronder volgen de complete uitkomsten van de meerwegsvariantie‐analyse die  is gebruikt om de 
mogelijke  significantie van de verschillen  tussen de verschillende condities aan  te  tonen. Voor het 
genereren van deze informatie is gebruik gemaakt van versie 17.0 van SPSS Statistics. 
 

Verschillen in fixatie op de banners 
 

Verschillen in aantal fixaties 
Hadden de onafhankelijke variabelen invloed op het aantal proefpersonen dat naar de banners keek? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:aantal fixerende proefpersonen 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 567,093a 15 37,806 6,022 ,000 

Intercept 1164,214 1 1164,214 185,455 ,000 

aanhef 64,572 1 64,572 10,286 ,002 

afbeelding 64,572 1 64,572 10,286 ,002 

kleur 73,852 1 73,852 11,764 ,001 

website 4,536 1 4,536 ,723 ,399 

aanhef * afbeelding 49,904 1 49,904 7,950 ,007 

aanhef * kleur 13,965 1 13,965 2,225 ,142 

aanhef * website 2,437 1 2,437 ,388 ,536 

afbeelding * kleur 62,712 1 62,712 9,990 ,003 

afbeelding * website 2,393 1 2,393 ,381 ,540 

kleur * website 2,201 1 2,201 ,351 ,556 

aanhef * afbeelding * kleur 14,741 1 14,741 2,348 ,131 

aanhef * afbeelding * website ,041 1 ,041 ,006 ,936 

aanhef * kleur * website ,262 1 ,262 ,042 ,839 

afbeelding * kleur * website 3,309 1 3,309 ,527 ,471 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

2,201 1 2,201 ,351 ,556 
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Error 326,436 52 6,278   

Total 1798,000 68    

Corrected Total 893,529 67    

a. R Squared = ,635 (Adjusted R Squared = ,529) 
 
 

Verschillen in tijd per fixatie 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  hoe  lang  de  proefpersonen  gemiddeld  op  de 
banners fixeerden? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:gemiddelde kijktijd per fixatie 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,024E6 15 68246,681 1,770 ,066 

Intercept 4365715,755 1 4365715,755 113,197 ,000 

aanhef 142569,195 1 142569,195 3,697 ,060 

afbeelding 66921,124 1 66921,124 1,735 ,194 

kleur 65282,894 1 65282,894 1,693 ,199 

website 37620,863 1 37620,863 ,975 ,328 

aanhef * afbeelding 80515,074 1 80515,074 2,088 ,154 

aanhef * kleur 5386,242 1 5386,242 ,140 ,710 

aanhef * website 19208,442 1 19208,442 ,498 ,484 

afbeelding * kleur 6587,231 1 6587,231 ,171 ,681 

afbeelding * website 21880,149 1 21880,149 ,567 ,455 

kleur * website 56632,153 1 56632,153 1,468 ,231 

aanhef * afbeelding * kleur 706,091 1 706,091 ,018 ,893 

aanhef * afbeelding * website 8040,836 1 8040,836 ,208 ,650 

aanhef * kleur * website 8336,157 1 8336,157 ,216 ,644 

afbeelding * kleur * website 11582,300 1 11582,300 ,300 ,586 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

76423,107 1 76423,107 1,982 ,165 

Error 2005503,909 52 38567,383   

Total 7686522,000 68    

Corrected Total 3029204,118 67    

a. R Squared = ,338 (Adjusted R Squared = ,147) 
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Verschillen in totale kijktijden 
Hadden de onafhankelijke variabelen invloed op hoe lang de proefpersonen in totaal op de banners 
fixeerden? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:totale kijktijd 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 8,501E7 15 5667113,488 5,318 ,000 

Intercept 1,644E8 1 1,644E8 154,248 ,000 

aanhef 1,063E7 1 1,063E7 9,973 ,003 

afbeelding 1,043E7 1 1,043E7 9,784 ,003 

kleur 1029696,775 1 1029696,775 ,966 ,330 

website 2454539,959 1 2454539,959 2,303 ,135 

aanhef * afbeelding 1,127E7 1 1,127E7 10,577 ,002 

aanhef * kleur 1201944,808 1 1201944,808 1,128 ,293 

aanhef * website 38088,632 1 38088,632 ,036 ,851 

afbeelding * kleur 2789059,904 1 2789059,904 2,617 ,112 

afbeelding * website 13795,860 1 13795,860 ,013 ,910 

kleur * website 3176340,124 1 3176340,124 2,980 ,090 

aanhef * afbeelding * kleur 75735,933 1 75735,933 ,071 ,791 

aanhef * afbeelding * website 1224197,050 1 1224197,050 1,149 ,289 

aanhef * kleur * website 626410,115 1 626410,115 ,588 ,447 

afbeelding * kleur * website 991632,438 1 991632,438 ,930 ,339 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

2194777,452 1 2194777,452 2,059 ,157 

Error 5,542E7 52 1065725,408   

Total 2,488E8 68    

Corrected Total 1,404E8 67    

a. R Squared = ,605 (Adjusted R Squared = ,492) 
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Verschillen in herkenning van de banners 
 

Verschillen in gekozen banners 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  welke  banners  de  proefpersonen  meenden  te 
herkennen? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:gekozen banner 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 76,508a 15 5,101 1,034 ,439 

Intercept 125,829 1 125,829 25,509 ,000 

aanhef 20,092 1 20,092 4,073 ,049 

afbeelding 3,472 1 3,472 ,704 ,406 

kleur 1,565 1 1,565 ,317 ,576 

website 2,753 1 2,753 ,558 ,459 

aanhef * afbeelding 1,243 1 1,243 ,252 ,618 

aanhef * kleur 3,997 1 3,997 ,810 ,372 

aanhef * website ,830 1 ,830 ,168 ,684 

afbeelding * kleur 4,479 1 4,479 ,908 ,345 

afbeelding * website ,045 1 ,045 ,009 ,924 

kleur * website ,006 1 ,006 ,001 ,973 

aanhef * afbeelding * kleur 1,872 1 1,872 ,379 ,541 

aanhef * afbeelding * website ,922 1 ,922 ,187 ,667 

aanhef * kleur * website ,453 1 ,453 ,092 ,763 

afbeelding * kleur * website 3,789 1 3,789 ,768 ,385 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

1,435 1 1,435 ,291 ,592 

Error 241,707 49 4,933   

Total 732,000 65    

Corrected Total 318,215 64    

a. R Squared = ,240 (Adjusted R Squared = ,008) 
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Verschil in keuzejuistheid 
Hadden de onafhankelijke  variabelen  invloed op of de proefpersonen de  juiste banners wisten  te 
herkennen?  
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:juistheid keuze 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,653a 15 ,310 1,332 ,218 

Intercept 20,303 1 20,303 87,164 ,000 

aanhef 1,748 1 1,748 7,505 ,008 

afbeelding ,297 1 ,297 1,276 ,264 

kleur ,003 1 ,003 ,011 ,917 

website ,001 1 ,001 ,003 ,955 

aanhef * afbeelding ,025 1 ,025 ,105 ,747 

aanhef * kleur ,193 1 ,193 ,828 ,367 

aanhef * website ,131 1 ,131 ,561 ,457 

afbeelding * kleur ,114 1 ,114 ,490 ,487 

afbeelding * website ,173 1 ,173 ,742 ,393 

kleur * website ,006 1 ,006 ,027 ,871 

aanhef * afbeelding * kleur ,003 1 ,003 ,011 ,917 

aanhef * afbeelding * website ,001 1 ,001 ,003 ,955 

aanhef * kleur * website ,096 1 ,096 ,412 ,524 

afbeelding * kleur * website ,218 1 ,218 ,938 ,337 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,006 1 ,006 ,027 ,871 

Error 12,112 52 ,233   

Total 38,000 68    

Corrected Total 16,765 67    

a. R Squared = ,278 (Adjusted R Squared = ,069) 
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Verschillen in keuzezekerheid 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  de  mate  waarin  de  proefpersonen  zich  zeker 
voelden van de door hen herkende banners? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:zekerheid keuze 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 141,327a 15 9,422 1,900 ,045 

Intercept 635,610 1 635,610 128,160 ,000 

aanhef 58,065 1 58,065 11,708 ,001 

afbeelding 13,948 1 13,948 2,812 ,100 

kleur 1,288 1 1,288 ,260 ,612 

website ,070 1 ,070 ,014 ,906 

aanhef * afbeelding ,119 1 ,119 ,024 ,877 

aanhef * kleur ,376 1 ,376 ,076 ,784 

aanhef * website 1,202 1 1,202 ,242 ,625 

afbeelding * kleur 1,933 1 1,933 ,390 ,535 

afbeelding * website 4,049 1 4,049 ,816 ,370 

kleur * website ,015 1 ,015 ,003 ,957 

aanhef * afbeelding * kleur 1,288 1 1,288 ,260 ,612 

aanhef * afbeelding * website 4,274 1 4,274 ,862 ,358 

aanhef * kleur * website 7,799 1 7,799 1,573 ,215 

afbeelding * kleur * website ,100 1 ,100 ,020 ,888 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

6,015 1 6,015 1,213 ,276 

Error 257,894 52 4,959   

Total 1079,000 68    

Corrected Total 399,221 67    

a. R Squared = ,354 (Adjusted R Squared = ,168) 
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Verschillen in herkenningsscore 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  of  de  uiteindelijke  herkenningsscore  (juistheid  * 
zekerheid) van de proefpersonen? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herkenningsscore 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 220,456a 15 14,697 2,244 ,016 

Intercept 484,259 1 484,259 73,945 ,000 

aanhef 85,957 1 85,957 13,125 ,001 

afbeelding 21,242 1 21,242 3,244 ,078 

kleur 1,159 1 1,159 ,177 ,676 

website 2,450 1 2,450 ,374 ,543 

aanhef * afbeelding 1,050 1 1,050 ,160 ,690 

aanhef * kleur ,779 1 ,779 ,119 ,732 

aanhef * website 1,819 1 1,819 ,278 ,600 

afbeelding * kleur 9,018 1 9,018 1,377 ,246 

afbeelding * website 6,435 1 6,435 ,983 ,326 

kleur * website ,048 1 ,048 ,007 ,932 

aanhef * afbeelding * kleur 1,159 1 1,159 ,177 ,676 

aanhef * afbeelding * website 9,592 1 9,592 1,465 ,232 

aanhef * kleur * website 18,061 1 18,061 2,758 ,103 

afbeelding * kleur * website 3,868 1 3,868 ,591 ,446 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

6,501 1 6,501 ,993 ,324 

Error 340,544 52 6,549   

Total 986,000 68    

Corrected Total 561,000 67    

a. R Squared = ,393 (Adjusted R Squared = ,218) 
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Verschillen in herinnering van de banners 
 

Verschillen in algemene herinnering 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  of  de  proefpersonen  zich  ook maar  iets  van  de 
banners konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van iets 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,116a 15 ,274 1,128 ,356 

Intercept 11,974 1 11,974 49,227 ,000 

aanhef ,662 1 ,662 2,721 ,105 

afbeelding ,001 1 ,001 ,005 ,941 

kleur ,313 1 ,313 1,286 ,262 

website ,990 1 ,990 4,069 ,049 

aanhef * afbeelding ,181 1 ,181 ,743 ,393 

aanhef * kleur ,029 1 ,029 ,120 ,731 

aanhef * website ,898 1 ,898 3,693 ,060 

afbeelding * kleur ,368 1 ,368 1,512 ,224 

afbeelding * website ,029 1 ,029 ,120 ,731 

kleur * website ,073 1 ,073 ,299 ,587 

aanhef * afbeelding * kleur ,047 1 ,047 ,195 ,661 

aanhef * afbeelding * website ,047 1 ,047 ,195 ,661 

aanhef * kleur * website ,433 1 ,433 1,781 ,188 

afbeelding * kleur * website ,014 1 ,014 ,058 ,810 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,258 1 ,258 1,059 ,308 

Error 12,648 52 ,243   

Total 30,000 68    

Corrected Total 16,765 67    

a. R Squared = ,246 (Adjusted R Squared = ,028) 
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Verschillen in herinnering van de aanhef 
Hadden de onafhankelijke variabelen invloed op of de proefpersonen zich de aanhef van de banners 
konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van aanhef 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,809a 15 ,454 23,604 ,000 

Intercept 3,774 1 3,774 196,249 ,000 

aanhef 3,774 1 3,774 196,249 ,000 

afbeelding ,151 1 ,151 7,850 ,007 

kleur ,000 1 ,000 ,000 1,000 

website 1,359 1 1,359 70,650 ,000 

aanhef * afbeelding ,151 1 ,151 7,850 ,007 

aanhef * kleur ,000 1 ,000 ,000 1,000 

aanhef * website 1,359 1 1,359 70,650 ,000 

afbeelding * kleur ,000 1 ,000 ,000 1,000 

afbeelding * website ,151 1 ,151 7,850 ,007 

kleur * website ,000 1 ,000 ,000 1,000 

aanhef * afbeelding * kleur ,000 1 ,000 ,000 1,000 

aanhef * afbeelding * website ,151 1 ,151 7,850 ,007 

aanhef * kleur * website ,000 1 ,000 ,000 1,000 

afbeelding * kleur * website ,000 1 ,000 ,000 1,000 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,000 1 ,000 ,000 1,000 

Error 1,000 52 ,019   

Total 9,000 68    

Corrected Total 7,809 67    

a. R Squared = ,872 (Adjusted R Squared = ,835) 
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Verschillen in herinnering van de afbeelding 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  of  de  proefpersonen  zich  de  afbeeldingen  in  de 
banners konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van afbeelding 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,279a 15 ,285 7,418 ,000 

Intercept 1,849 1 1,849 48,081 ,000 

aanhef ,038 1 ,038 ,981 ,326 

afbeelding 1,849 1 1,849 48,081 ,000 

kleur ,944 1 ,944 24,531 ,000 

website ,340 1 ,340 8,831 ,004 

aanhef * afbeelding ,038 1 ,038 ,981 ,326 

aanhef * kleur ,038 1 ,038 ,981 ,326 

aanhef * website ,038 1 ,038 ,981 ,326 

afbeelding * kleur ,944 1 ,944 24,531 ,000 

afbeelding * website ,340 1 ,340 8,831 ,004 

kleur * website ,038 1 ,038 ,981 ,326 

aanhef * afbeelding * kleur ,038 1 ,038 ,981 ,326 

aanhef * afbeelding * website ,038 1 ,038 ,981 ,326 

aanhef * kleur * website ,038 1 ,038 ,981 ,326 

afbeelding * kleur * website ,038 1 ,038 ,981 ,326 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,038 1 ,038 ,981 ,326 

Error 2,000 52 ,038   

Total 7,000 68    

Corrected Total 6,279 67    

a. R Squared = ,681 (Adjusted R Squared = ,590) 
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Verschillen in herinnering van het merk 
Hadden de onafhankelijke variabelen invloed op of de proefpersonen zich de merken in de banners 
konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van merk 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,948a 15 ,063 1,167 ,326 

Intercept ,211 1 ,211 3,903 ,054 

aanhef ,101 1 ,101 1,859 ,179 

afbeelding ,211 1 ,211 3,903 ,054 

kleur 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

aanhef * afbeelding ,101 1 ,101 1,859 ,179 

aanhef * kleur 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

aanhef * website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

afbeelding * kleur 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

afbeelding * website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

kleur * website ,156 1 ,156 2,881 ,096 

aanhef * afbeelding * kleur 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

aanhef * afbeelding * website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

aanhef * kleur * website ,146 1 ,146 2,695 ,107 

afbeelding * kleur * website ,156 1 ,156 2,881 ,096 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,146 1 ,146 2,695 ,107 

Error 2,817 52 ,054   

Total 4,000 68    

Corrected Total 3,765 67    

a. R Squared = ,252 (Adjusted R Squared = ,036) 
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Verschillen in herinnering van de activatietekst 
Hadden  de onafhankelijke  variabelen  invloed op of de proefpersonen  zich de  extra  teksten  in  de 
banners konden herinneren? (“… zoekt JOU!”) 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van activatietekst 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,948a 15 ,063 1,167 ,326 

Intercept ,211 1 ,211 3,903 ,054 

aanhef ,101 1 ,101 1,859 ,179 

afbeelding ,211 1 ,211 3,903 ,054 

kleur ,156 1 ,156 2,881 ,096 

website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

aanhef * afbeelding ,101 1 ,101 1,859 ,179 

aanhef * kleur ,146 1 ,146 2,695 ,107 

aanhef * website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

afbeelding * kleur ,156 1 ,156 2,881 ,096 

afbeelding * website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

kleur * website 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

aanhef * afbeelding * kleur ,146 1 ,146 2,695 ,107 

aanhef * afbeelding * website ,005 1 ,005 ,094 ,761 

aanhef * kleur * website 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

afbeelding * kleur * website 4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

4,193E-5 1 4,193E-5 ,001 ,978 

Error 2,817 52 ,054   

Total 4,000 68    

Corrected Total 3,765 67    

a. R Squared = ,252 (Adjusted R Squared = ,036) 
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Verschillen in herinnering van kleur 
Hadden de onafhankelijke variabelen invloed op of de proefpersonen zich de kleuren van de banners 
konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van kleur 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,542a 15 ,036 ,808 ,664 

Intercept ,069 1 ,069 1,534 ,221 

aanhef ,016 1 ,016 ,358 ,552 

afbeelding ,069 1 ,069 1,534 ,221 

kleur ,039 1 ,039 ,870 ,355 

website ,037 1 ,037 ,818 ,370 

aanhef * afbeelding ,016 1 ,016 ,358 ,552 

aanhef * kleur ,037 1 ,037 ,818 ,370 

aanhef * website ,039 1 ,039 ,870 ,355 

afbeelding * kleur ,039 1 ,039 ,870 ,355 

afbeelding * website ,037 1 ,037 ,818 ,370 

kleur * website ,016 1 ,016 ,358 ,552 

aanhef * afbeelding * kleur ,037 1 ,037 ,818 ,370 

aanhef * afbeelding * website ,039 1 ,039 ,870 ,355 

aanhef * kleur * website ,069 1 ,069 1,534 ,221 

afbeelding * kleur * website ,016 1 ,016 ,358 ,552 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,069 1 ,069 1,534 ,221 

Error 2,326 52 ,045   

Total 3,000 68    

Corrected Total 2,868 67    

a. R Squared = ,189 (Adjusted R Squared = -,045) 
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Verschillen in herinnering van vorm 
Hadden de onafhankelijke variabelen  invloed op of de proefpersonen zich de vorm van de banners 
konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van vorm 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,551a 15 ,037 ,824 ,647 

Intercept ,070 1 ,070 1,582 ,214 

aanhef ,015 1 ,015 ,340 ,562 

afbeelding ,070 1 ,070 1,582 ,214 

kleur ,015 1 ,015 ,340 ,562 

website ,035 1 ,035 ,792 ,378 

aanhef * afbeelding ,015 1 ,015 ,340 ,562 

aanhef * kleur ,070 1 ,070 1,582 ,214 

aanhef * website ,040 1 ,040 ,905 ,346 

afbeelding * kleur ,015 1 ,015 ,340 ,562 

afbeelding * website ,035 1 ,035 ,792 ,378 

kleur * website ,040 1 ,040 ,905 ,346 

aanhef * afbeelding * kleur ,070 1 ,070 1,582 ,214 

aanhef * afbeelding * website ,040 1 ,040 ,905 ,346 

aanhef * kleur * website ,035 1 ,035 ,792 ,378 

afbeelding * kleur * website ,040 1 ,040 ,905 ,346 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,035 1 ,035 ,792 ,378 

Error 2,317 52 ,045   

Total 3,000 68    

Corrected Total 2,868 67    

a. R Squared = ,192 (Adjusted R Squared = -,041) 



 

[98] 

Verschillen in herinnering van positie 
Hadden de onafhankelijke variabelen invloed op of de proefpersonen zich de positie van de banners 
konden herinneren? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van positie 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,356a 15 ,157 1,736 ,072 

Intercept ,675 1 ,675 7,467 ,009 

aanhef ,290 1 ,290 3,201 ,079 

afbeelding ,022 1 ,022 ,247 ,621 

kleur ,010 1 ,010 ,106 ,747 

website ,167 1 ,167 1,846 ,180 

aanhef * afbeelding ,188 1 ,188 2,076 ,156 

aanhef * kleur ,009 1 ,009 ,103 ,749 

aanhef * website ,317 1 ,317 3,502 ,067 

afbeelding * kleur ,235 1 ,235 2,602 ,113 

afbeelding * website ,030 1 ,030 ,336 ,565 

kleur * website ,126 1 ,126 1,398 ,242 

aanhef * afbeelding * kleur ,236 1 ,236 2,614 ,112 

aanhef * afbeelding * website ,000 1 ,000 ,004 ,947 

aanhef * kleur * website ,052 1 ,052 ,571 ,453 

afbeelding * kleur * website ,379 1 ,379 4,192 ,046 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,554 1 ,554 6,122 ,017 

Error 4,703 52 ,090   

Total 8,000 68    

Corrected Total 7,059 67    

a. R Squared = ,334 (Adjusted R Squared = ,142) 
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Verschillen in herinnering van de website 
Hadden  de  onafhankelijke  variabelen  invloed  op  of  de  proefpersonen  zich  de  websites  konden 
herinneren waarop de banners stonden? 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:herinnering van website 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,462a 15 ,164 ,708 ,765 

Intercept 3,722 1 3,722 16,056 ,000 

aanhef ,033 1 ,033 ,141 ,709 

afbeelding ,033 1 ,033 ,141 ,709 

kleur ,339 1 ,339 1,462 ,232 

website ,014 1 ,014 ,059 ,809 

aanhef * afbeelding ,162 1 ,162 ,697 ,407 

aanhef * kleur ,151 1 ,151 ,653 ,423 

aanhef * website ,217 1 ,217 ,935 ,338 

afbeelding * kleur ,151 1 ,151 ,649 ,424 

afbeelding * website ,097 1 ,097 ,418 ,521 

kleur * website ,029 1 ,029 ,123 ,727 

aanhef * afbeelding * kleur ,945 1 ,945 4,075 ,049 

aanhef * afbeelding * website ,014 1 ,014 ,059 ,809 

aanhef * kleur * website ,132 1 ,132 ,569 ,454 

afbeelding * kleur * website ,132 1 ,132 ,569 ,454 

aanhef * afbeelding * kleur * 

website 

,370 1 ,370 1,595 ,212 

Error 12,053 52 ,232   

Total 21,000 68    

Corrected Total 14,515 67    

a. R Squared = ,170 (Adjusted R Squared = -,070) 
 


