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Bijlage 1.1    Productadvertentie Now (makkelijk) 
 

 
Now 4x6 voor een gezonder lichaam! 
 
 
Heeft u wel eens last van een opgeblazen gevoel of     

een onregelmatige stoelgang? Now 4x6 is een 

voedingssupplement dat ervoor zorgt dat u meer 

weerstand heeft en u zich fitter voelt. Want Now 4x6 

bevordert de stoelgang en de weerstand. 

 

 

 
Uw darmen zijn uw weerstand! 

Uw natuurlijke weerstand wordt voor een groot deel bepaald in 

de darmen. In de darmen bevinden zich miljarden goede en 

slechte bacteriën. Door de ontelbare darmvlokken staat de 

darmwand in contact met een groot aantal slechte bacteriën. 

Het is van belang dat het evenwicht tussen slechte en goede 

bacteriën in de darmen goed is. Dan hebben slechte bacteriën 

minder kans om de darmwerking te verstoren. Dit is 

bevorderlijk voor het bacteriële evenwicht in de darmen. Een 

bacterieel evenwicht in de darmen is essentieel voor een 

gezonde weerstand en een goede stoelgang. 
 

 
      Supplement van goede melkzuurbacteriën 

Now 4x6 is een voedingssupplement dat miljarden melkzuurbacteriën bevat, die een tegenwerkende 

werking hebben op slechte bacteriën in de darmen. Now 4x6 bevat de melkzuurbacterie casei 

IMUNITASS. Het creëert een dusdanig zuur milieu in de darmen dat slechte bacteriën zich hierin niet 

thuis voelen. Hierdoor ontstaat een bacterieel evenwicht in de darmen.  

 

Een gezonde weerstand 
Daarbij zorgen de ontelbare melkzuurbacteriën ervoor dat cellen in de darmwand beter kunnen 

reageren op ziekmakers en dus ook beter in staat zijn deze te vernietigen. Dit heeft een krachtig 

effect op de weerstand van de darmen en dus ook op uw gehele weerstand.  

 

Een gezonde spijsvertering 
Een bacterieel evenwicht in de darmen zorgt er bovendien voor dat de productie van vetzuren wordt 

verhoogd. Deze zuren dienen als brandstof voor de dikke darm en stimuleren daarmee de 

samentrekking van de darm. Dit heeft tot gevolg dat de darmdoorvoer probleemloos verloopt. Now 

4x6 is dus ook uitermate geschikt voor mensen die last hebben van een moeilijke stoelgang.  

Dus neem Now 4x6 voor een goede stoelgang en meer weerstand! 

Zie www.Now4x6.nl voor meer informatie 

    



Bijlage 1.2   Productadvertentie Now (moeilijk) 
 

 
Now 4x6 voor een gezonder lichaam! 
 
 
Heeft u wel eens last van een opgeblazen gevoel of     

een onregelmatige stoelgang? Now 4x6 is een 

probioticum dat ervoor zorgt dat u meer weerstand heeft 

en u zich fitter voelt. Want Now 4x6 bevordert de 

defecatie en het immuunsysteem. 

 

 

 
Uw darmen zijn uw weerstand! 

Uw natuurlijke weerstand wordt voor een groot deel bepaald in 

de darmen. In de darmen bevinden zich miljarden pro-

biotische en pathogene bacteriën. Door de ontelbare 

darmvlokken staat de darmwand in contact met een groot 

aantal pathogenen. Het is van belang dat het evenwicht 

tussen pathogene en probiotische bacteriën in de darmen goed 

is. Dan hebben pathogenen minder kans om de darmwerking 

te verstoren. Dit is bevorderlijk voor een evenwichtige 

darmflora. Een evenwichtige darmflora is essentieel voor een 

gezond immuunsysteem en een goede defecatie. 
 

 
      Lactobacillus casei IMUNITASS 

Now 4x6 is een probioticum dat miljarden lactobacilli bevat, die een tegenwerkende werking hebben 

op pathogenen in de darmen. Now 4x6 bevat de Lactobacillus casei IMUNITASS. Het creëert een 

dusdanig zuur milieu in de darmen dat pathogenen zich hierin niet thuis voelen. Hierdoor ontstaat 

een evenwichtige darmflora.  

 

Een gezonde weerstand 
Daarbij zorgen de ontelbare lactobacilli ervoor dat de cellulaire immuunrespons en dus ook de 

fagocutose wordt bevorderd. Dit heeft een krachtig effect op het intestinale immuunsysteem en dus 

ook op uw gehele immuunsysteem.  

 

Een gezonde spijsvertering 
Een evenwichtige darmflora zorgt er bovendien voor dat de productie van korte-keten-vetzuren 

wordt verhoogd. Deze zuren dienen als brandstof voor de dikke darm en stimuleren daarmee de 

peristaltiek van de darm. Dit heeft tot gevolg dat de darmdoorvoer probleemloos verloopt. Now 4x6 

is dus ook uitermate geschikt voor mensen die last hebben van constipatie.  

Dus neem Now 4x6 voor een goede stoelgang en meer weerstand! 

Zie www.Now4x6.nl voor meer informatie 



Bijlage 1.3    Productadvertentie Now (verzonnen) 
 

 
Now 4x6 voor een gezonder lichaam! 
 
 
Heeft u wel eens last van een opgeblazen gevoel of     

een onregelmatige stoelgang? Now 4x6 is een 

probioticum dat ervoor zorgt dat u meer weerstand heeft 

en u zich fitter voelt. Want Now 4x6 bevordert de 

digestatie en het immuunsysteem. 

 

 

 
Uw darmen zijn uw weerstand! 

Uw natuurlijke weerstand wordt voor een groot deel bepaald in 

de darmen. In de darmen bevinden zich miljarden protogene 

en parataire bacteriën. Door de ontelbare darmvlokken staat 

de darmwand in contact met een groot aantal paratairen. Het 

is van belang dat het evenwicht tussen parataire en protogene 

bacteriën in de darmen goed is. Dan hebben paratairen minder 

kans om de darmwerking te verstoren. Dit is bevorderlijk voor 

een evenwichtig darmbioklimaat. Een evenwichtig 

darmbioklimaat is essentieel voor een gezond immuunsysteem 

en een goede digestatie. 
 

 
      Lacticoccus mera Immunatheras 

Now 4x6 is een probioticum dat miljarden lacticoccen bevat, die een tegenwerkende werking hebben 

op paratairen in de darmen. Now 4x6 bevat de Lacticoccus mera Immunatheras. Het creëert een 

dusdanig zuur milieu in de darmen dat paratairen zich hierin niet thuis voelen. Hierdoor ontstaat een 

evenwichtig darmbioklimaat.  

 

Een gezonde weerstand 
Daarbij zorgen de ontelbare lacticoccen ervoor dat de membrale immuunrespons en dus ook de 

meristase wordt bevorderd. Dit heeft een krachtig effect op het obstipale immuunsysteem en dus ook 

op uw gehele immuunsysteem.  

 

Een gezonde spijsvertering 
Een evenwichtige darmflora zorgt er bovendien voor dat de productie van lange-keten-vetzuren 

wordt verhoogd. Deze zuren dienen als brandstof voor de dikke darm en stimuleren daarmee de 

bornantie van de darm. Dit heeft tot gevolg dat de darmdoorvoer probleemloos verloopt. Now 4x6 is 

dus ook uitermate geschikt voor mensen die last hebben van fecestenose.  

Dus neem Now 4x6 voor een goede stoelgang en meer weerstand! 

Zie www.Now4x6.nl voor meer informatie 

 



Bijlage 1.4    Productadvertentie Phyto (makkelijk) 
 

 
Phyto voor een gezonder lichaam!  
 
 
Heeft u ook wel eens dagen weinig energie of heeft u last van 

een hoog cholesterol? Phyto is een voedingssupplement dat 

ervoor zorgt dat u maakt minder kans op hart- en vaatziekten 

en u zich vitaler voelt. Want Phyto gaat een te hoog 

cholesterol in het bloed tegen en bevordert de 

energieomzetting in lichaam en geest. 

 

 
Meer energie door een gezonde stofwisseling! 
Uw vitaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de 

stofwisseling. In de bloedsomloop bevindt zich naast belangrijke 

voedingsstoffen ook slecht cholesterol. Een te hoog gehalte slecht 

cholesterol is niet gunstig voor het functioneren van de slagaders 

en organen in het menselijk lichaam.  Het is van belang dat er een 

evenwicht is tussen goed cholesterol en slecht cholesterol. Dan 

heeft slecht cholesterol minder kans zich af te zetten in de 

slagaderwanden. Dat is bevorderlijk voor de stofwisseling. Een 

goede stofwisseling is essentieel voor een goede energieomzetting 

in het lichaam en de hersenen.  

 

 

 

 

Samenstelling van plantaardige voedingsstoffen! 
Phyto is een samenstelling van plantaardige voedingsstoffen, dat aanvullend werkt op belangrijke 

voedingstoffen in de stofwisseling. Phyto bevat de stoffen L-Leucine en Lecithine. Deze zorgen ervoor 

dat belangrijke voedingsstoffen worden aangevuld en verlagen de hoeveelheid slecht cholesterol in 

het bloed. Dit vergroot de kans op een gezonde stofwisseling.  

 

Een lager cholesterol 
De stof L-Leucine zorgt ervoor dat de vetten in het bloed worden opgelost en voorkomt zo de 

afzetting van vetten in de aderwanden. Dit verkleint aanzienlijk de kans op aandoeningen met 

betrekking tot hart en vaten. 

 

      Voel je vitaler 
Phyto bevat de belangrijke stof Lecithine, dat er voor zorgt dat de productie van de stof Choline 

wordt verhoogd. Deze stof zorgt voor een betere energieomzetting in de hersenen en stimuleert de 

prikkeloverdracht tussen zenuwcellen. Dit heeft tot gevolg dat de hersenen energieker worden. 

 

Dus neem Phyto voor een lager cholesterol en meer energie! 

Zie www.Phyto.nl voor meer informatie 

 



Bijlage 1.5    Productadvertentie Phyto (moeilijk) 
 

 
Phyto voor een gezonder lichaam!  
 
 
Heeft u ook wel eens dagen weinig energie of heeft u last van 

een hoog cholesterol? Phyto is een voedingssupplement dat 

ervoor zorgt dat u minder kans maakt op cardiovasculaire 

ziekten en u zich vitaler voelt. Want Phyto gaat 

hypercholesterolemie in het bloed tegen en bevordert de 

metabolisatie in lichaam en geest. 

 

 
Meer energie door een gezonde stofwisseling! 
Uw vitaliteit wordt voor een groot deel bepaald door het 

metabolisme. In de bloedsomloop bevinden zich naast belangrijke 

voedingsstoffen ook low-density-lipoproteïnen. Een te hoog 

gehalte low-density-lipoproteïnen is niet gunstig voor het 

functioneren van de slagaders en organen in het menselijk 

lichaam.  Het is van belang dat er een evenwicht is tussen high-

density-lipoproteïnen en low-density-lipoproteïnen. Dan hebben 

low-density-lipoproteïnen minder kans om atherosclerose te 

veroorzaken. Dat is bevorderlijk voor het metabolisme. Een goed 

metabolisme is essentieel voor een goede metabolisatie in het 

lichaam en de hersenen.  

 

 

 

 

Multi-fyto complex 
Phyto is een complex van fytonutriënten, dat aanvullend werkt op belangrijke voedingstoffen in de 

stofwisseling. Phyto bevat de stoffen L-Leucine en Lecithine. Deze zorgen ervoor dat belangrijke 

voedingsstoffen worden aangevuld en verlagen de hoeveelheid low-density-lipoproteïnen in het 

bloed. Dit vergroot de kans op een gezond metabolisme.  

 

Een lager cholesterol 
De stof L-Leucine zorgt ervoor dat de lipiden in het bloed worden opgelost en voorkomt zo 

atherosclerose. Dit verkleint aanzienlijk de kans op cardiovasculaire aandoeningen. 

 

      Voel je vitaler 
Phyto bevat de belangrijke stof Lecithine, dat er voor zorgt dat de productie van de stof Choline 

wordt verhoogd. Deze stof zorgt voor een betere metabolisatie in de hersenen en stimuleert de 

prikkeloverdracht tussen zenuwcellen. Dit heeft tot gevolg dat de hersenen energieker worden. 

 

Dus neem Phyto voor een lager cholesterol en meer energie! 

Zie www.Phyto.nl voor meer informatie 



 
Bijlage 1.6 Productadvertentie Phyto (verzonnen) 
 

 
Phyto voor een gezonder lichaam!  
 
 
Heeft u ook wel eens dagen weinig energie of heeft u last van 

een hoog cholesterol? Phyto is een voedingssupplement dat 

ervoor zorgt dat u minder kans maakt op cornavenulaire 

ziekten en u zich vitaler voelt. Want Phyto gaat 

hypercholesterolemie in het bloed tegen en bevordert de 

fusimillatie in lichaam en geest. 

 

 
Meer energie door een gezonde stofwisseling! 
Uw vitaliteit wordt voor een groot deel bepaald door het 

assimilisme. In de bloedsomloop bevinden zich naast belangrijke 

voedingsstoffen ook minor-level-liponoïden. Een te hoog gehalte 

minor-level-liponoïden is niet gunstig voor het functioneren van de 

slagaders en organen in het menselijk lichaam.  Het is van belang 

dat er een evenwicht is tussen major-level-liponoïden en minor-

level-liponoïden. Dan hebben minor-level-liponoïden minder kans 

om venosterysme te veroorzaken. Dat is bevorderlijk voor het 

assimilisme. Een goed assimilisme is essentieel voor een goede 

fusimillatie in het lichaam en de hersenen.  

 

 

 

 

Vari-vego complex 
Phyto is een complex van vegastraten, dat aanvullend werkt op belangrijke voedingstoffen in het 

assimilisme. Phyto bevat de stoffen Leachatine en Lepidrine. Deze zorgen ervoor dat belangrijke 

voedingsstoffen worden aangevuld en verlagen de hoeveelheid minor-level-liponoïden in het bloed. 

Dit vergroot de kans op een gezond assimilisme.  

 

Een lager cholesterol 
De stof Leachatine zorgt ervoor dat de glactopen in het bloed worden opgelost en voorkomt zo 

venosterysme. Dit verkleint aanzienlijk de kans op cornavenulaire aandoeningen. 

 

      Voel je vitaler 
Phyto bevat de belangrijke stof Lepidrine, dat er voor zorgt dat de productie van de stof Permafine 

wordt verhoogd. Deze stof zorgt voor een betere fusimillatie in de hersenen en stimuleert de 

prikkeloverdracht tussen zenuwcellen. Dit heeft tot gevolg dat de hersenen energieker worden. 

 

Dus neem Phyto voor een lager cholesterol en meer energie! 

Zie www.Phyto.nl voor meer informatie 

      
 



 
 
Bijlage 1.7    Overzicht van jargon in onderzoeksteksten 
 

 Now Phyto 
 Makkelijk Moeilijk                 Verzonnen Verzonnen Moeilijk Makkelijk  
          
1 Stoelgang Defecatie Digestatie 2 2 Cornavenulair Cardiovascula

ir 
Met betrekking tot 
hart- en vaten 

1 

2 Weerstand Immuunsysteem  3 3 Fusimillisatie Metabolisatie Energieomzetting 2 
3 Goede Pro-biotische Protogene 2 1  Hypercholeste

rolemie 
Te hoog cholesterol  3 

4 Slechte Pathogene Parataire 6 1 Major-level-
liponoïden 

high-density-
lipoproteïne 

Goed cholesterol 4 

5 Darmbacteriën Darmflora Darmbioklimaat 4 5 Minor-level-
liponoïden 

low -density-
lipoproteïne 

Slecht cholesterol 5 

6 Supplement van 
goede 
melkzuurbacteriën 

Lactobaccilus casei 
IMUNITASS cultuur 

lacticoccus meras 
Immunatheras* 

2 4 Assimilisme Metabolisme Stofwisseling 6 

7 Voedingssuppleme
nt 

Probioticum  2 1 Vari-vego 
complex 

Multi-fyto 
complex 

Samenstelling van 
plantaardige 
voedingsstoffen 

7 

8 Melkzuurbacteriën Lactobacilli Lacticoccen 2 1  Complex Samengesteld 
geheel 

8 

9 Mate waarin cellen 
in staat zijn te 
reageren op 
ziekteverwekkers 

Cellulaire 
immuunrespons 

Membrale 1 1 Vegastraten Fytonutriënten Plantaardige 
voedingstoffen 

9 

10 Vernietiging van 
schadelijke 
bestanddelen 

Fagocutose Meristase 1 2 Venosterysme Atheroscleros
e 

Afzetting van vetten 
in de slagaderwand 

10 

11 Weerstand in de 
darmen 

Intestinaal 
immuunsysteem 

Obstipaal 1 1 Glactopen Lipiden  Vetachtige stoffen 11 

12 Samentrekking 
(darm) 

Peristaltiek Bornantie 1 1 Neurotransmit
ter Permafine 

Neurotransmit
ter Choline 

Choline 12 

13 Moeilijke stoelgang Constipatie Fecestenose 1 2 Lepidrine Lecithine Aminozuur 13 
14 Vetzuren Korte-keten-vetzuren Lange-keten-

vetzuren 
1 2 Leachatine L-Leucine Aminozuur 14 

          
          
          
          
    2

9 
27     

 14 14 12   12 14 14  
    2

4 
24     

          



Bijlage 2.1  Introductie vragenlijst 
 
 

 
 
 
Beste deelnemer, 
 
 
 
Allereerst bedankt voor u deelname. Ik doe namens de Universiteit Utrecht onderzoek naar teksten 
van productadvertenties. Daarvoor heb ik u hulp nodig. 
 
 
U krijgt straks een tekst van één pagina te lezen met daarop een advertentie van een 
voedingssupplement. Het is van belangrijk dat u de tekst zorgvuldig leest. Nadat u de tekst één keer 
heeft gelezen, wil ik u uitdrukkelijk verzoeken niet meer naar de tekst terug te kijken.  
 
 
Na het lezen van de tekst ontvangt u een vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit twee pagina’s. Ik wil 
u vragen uw mening naar waarheid in te vullen. Uw antwoorden kunnen niet goed of fout zijn, het gaat 
immers om uw mening. Neem gerust de tijd voor de vragenlijst. Het eerste deel van de vragenlijst is 
gepresenteerd in stellingen. Vervolgens kunt u op een schaal aangeven (door bolletjes aan te kruisen) 
in hoeverre u het eens bent met de stelling. Een voorbeeld: 
 
Ik vind het leuk om mee te doen aan dit onderzoek 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0        Helemaal mee eens 
 1 2 3 4 5 6 7  
 
               
Bolletje één betekent dat u het helemaal oneens bent met de stelling en bolletje zeven betekent dat u 
het er helemaal mee eens bent. Bolletje 4 betekent dat u het er niet helemaal mee eens maar ook niet 
helemaal mee oneens bent. Met de antwoordmogelijkheid twee en drie en vijf en zes kunt u een 
minder uitgesproken mening weergeven. 
 
 
Let op! In de vragenlijst staan de nummers zoals in het voorbeeld er niet onder vermeld. 
 
 
Het tweede deel van de vragenlijst is in een iets andere vorm. De uitleg daarvan staat er boven 
vermeld. Voordat u begint met lezen wil ik u vragen om een aantal gegevens in te vullen. 
 
 
Leeftijd
  

….. jaar Hoogst afgeronde opleiding O MBO 

   O HBO 
   O WO 
Geslacht man/vrouw  O Anders, namelijk … 
    
 
  
Veel succes met lezen van de tekst en het invullen van de vragenlijst. Eventuele onduidelijkheden 
kunt u altijd even melden.  
 
 
 
 



Bijlage 2.2  Vragenlijst Now  Deel 1 
 
 
 
 

 



Bijlage 2.2  Vragenlijst Now Deel 2 
 



  
Bijlage 2.2  Vragenlijst Phyto Deel 1 
 
 

 
 
 
 



 
Bijlage 2.2  Vragenlijst Phyto deel 2 
 
 



 
Bijlage 2.4  Overzicht meetconstructen 
 
    
 Construct Vraag Nr 
    
 Imago Zender (9)   
    
1      Deskundigheid (3) De schrijver van deze tekst lijkt mij deskundig/ondeskundig 1 
2  De schrijver van deze tekst lijkt mij competent/incompetent 10 
3  De schrijver van deze tekst lijkt mij efficiënt/inefficiënt 20 
4      Betrouwbaarheid (3) De schrijver van deze tekst lijkt mij betrouwbaar/onbetrouwbaar 2 
5  De schrijver van deze tekst lijkt mij oprecht/onoprecht 11 
6  De schrijver van deze tekst lijkt mij eerlijk/oneerlijk 21 
7      Aantrekkelijkheid (3) De schrijver van deze tekst lijkt mij aardig/onaardig 3 
8  De schrijver van deze tekst lijkt mij sympathiek/onsympathiek 12 
9  De schrijver van deze tekst lijkt mij vriendelijk/onvriendelijk 22 
     
 Attitude (6) Doel/Gedragsattitude  
10 A Now is goed voor je gezondheid 7 
 B Phyto is goed voor je gezondheid  
11 A Now is een goed product 23 
 B Phyto is een goed product  
12 A Now lijkt mij een overbodig product 8 
 B Phyto lijkt mij een overbodig product  
13 A Now lijkt mij een betrouwbaar product 24 
 B Phyto lijkt mij een betrouwbaar product  
14 A Het is verstandig om naast gewone voeding Now te gebruiken 9 
 B Het is verstandig om naast gewone voeding Phyto te gebruiken  
15 A Now is een aantrekkelijk product 25 
 B Phyto is een aantrekkelijk product  
    
 Acceptatie standpunt (4)   
16 A Door het gebruik van Now heb je een minder opgeblazen gevoel 13 
 B Door het gebruik van van Phyto heb je minder kans op hart- en 

vaatziekten 
 

17 A Door het gebruik van Now voel je je fitter 14 
 B Door het gebruik van Phyto voel je je vitaler  
18 A Now  bevordert de natuurlijke weerstand 26 
 B Phyto gaat een te hoog cholesterol in het bloed tegen  
19 A Now bevordert de stoelgang 27 
 B Phyto bevordert de energieomzetting in het lichaam  
    
 Intentie  (3)   
20  Na het lezen van deze tekst overweeg ik dit product aan te schaffen 16 
21  Na het lezen van deze tekst overweeg ik dit product te gaan gebruiken 28 
22  Na het lezen van deze tekst zou ik meer willen weten over dit product 15 
    
 Begrijpelijkheid (6)   
23  Ik vind deze tekst makkelijk/moeilijk 4 
24  Ik vind deze tekst eenvoudig/ingewikkeld 5 
25  Ik vind deze tekst duidelijk/onduidelijk 6 
26  Ik vind deze tekst overzichtelijk/onoverzichtelijk 17 
27  Ik vind deze tekst logisch/onlogisch opgebouwd 18 
28  Ik vind deze tekst bondig/omslachtig 19 
    
 Tekstbegrip (5) Multiple choice  
29   29 
30   30 
31   31 
32   32 
33   33 
    



Bijlage 3.1  Resultaten betrouwbaarheidsanalyse 
 

3.1.1  Imago van de afzender 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,854 ,855 9 

  

 
 Vraag Alpha if Item 

Deleted 
1 De afzender van deze tekst komt op mij ondeskundig over   ,829 
2 De afzender van deze tekst komt op mij betrouwbaar over   ,832 
3 De afzender van deze tekst lijkt mij onaardig   ,840 

10 De afzender van deze tekst lijkt mij competent   ,834 
11 De afzender van deze tekst lijkt mij onoprecht   ,833 
12 De afzender van deze tekst lijkt mij sympathiek   ,843 
20 De afzender van deze tekst lijkt mij inefficiënt   ,843 
21 De afzender van deze tekst komt op mij eerlijk over   ,848 
22 De afzender van deze tekst lijkt mij onvriendelijk   ,847 

 

3.1.2  Attitude 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,852 ,853 6 

 
 

 Vraag Alpha if Item 
Deleted 

7 Now/Phyto lijkt mij goed voor je gezondheid   ,833 
8 Ik vind Now/Phyto een overbodig product   ,829 
9 Het lijkt mij verstandig om naast gewone voeding Now/Phyto 

te gebruiken   ,833 

23 Now/Phyto lijkt mij een goed product   ,801 
24 Now/Phyto lijkt mij een betrouwbaar product   ,819 
25 Ik vind Now/Phyto een aantrekkelijk product   ,848 

 

3.1.3  Acceptatie standpunt 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,844 ,845 4 

 
 

 Vraag Alpha if Item 
Deleted 

13 Ik denk dat … voor een minder opgeblazen gevoel zorgt ,804 
14 Ik denk dat je je door het gebruik van Now/Phyto fitter voelt ,800 
26 Ik denk dat Now/Phyto de natuurlijke weerstand bevordert ,799 
27 Ik denk dat Now/Phyto de stoelgang/de energieomzetting 

bevordert ,806 

 

 



3.1.4  Intentie 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,719 ,726 3 

 
 

 Vraag Alpha if Item 
Deleted 

15 Na het lezen van deze tekst zou ik meer willen weten over dit 
product   ,590 

28 Na het lezen van deze tekst overweeg ik dit product aan te 
schaffen   ,656 

16 Na het lezen van deze tekst overweeg ik dit product te gaan 
gebruiken   ,635 

 

3.1.5 Begrijpelijkheid 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,873 ,875 6 

 
 

 Vraag Alpha if Item 
Deleted 

4 Ik vind deze tekst makkelijk   ,842 
5 Ik vind deze tekst ingewikkeld   ,836 
6 Ik vind deze tekst duidelijk   ,849 

17 Ik vind deze tekst onoverzichtelijk   ,850 
18 Ik vind deze tekst logisch opgebouwd   ,854 
19 Ik vind deze tekst omslachtig   ,878 

 
 
 



Bijlage 3.2  Resultaten variantie-analyse 
 

3.2.1 Imago van de afzender 

 
Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Makkelijk 47 4,3475 1,04735 2,00 6,00 
Moeilijk 50 4,8378 1,06295 2,22 6,33 
Verzonnen 48 4,8773 1,14287 2,33 6,44 
Total 145 4,6920 1,10397 2,00 6,44 

 

 ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8,288 2 4,144 3,519 ,032 
Within Groups 167,212 142 1,178   
Total 175,500 144    

 

Post Hoc Analyse – Meerdere vergelijkingen 
(I) Soort 
terminologie 

(J) Soort 
terminologie 

Mean Difference 
(I-J) Sig. 

Moeilijk -,49026* ,028 Makkelijk 
Verzonnen -,52980* ,019 
Makkelijk ,49026* ,028 Moeilijk 
Verzonnen -,03954 ,857 
Makkelijk ,52980* ,019 Verzonnen 
Moeilijk ,03954 ,857 

 

Grafische weergave 

 
 
 



3.2.2 Attitude 
 

Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Makkelijk 49 3,7789 1,19479 1,33 6,33 
Moeilijk 47 4,2057 1,08860 2,17 6,17 
Verzonnen 49 4,1054 1,49834 1,50 6,33 
Total 145 4,0276 1,27914 1,33 6,33 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,818 2 2,409 1,482 ,231 
Within Groups 230,794 142 1,625   
Total 235,612 144    

 
3.2.3 Intentie 
 

 Desciptives 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Makkelijk 50 2,3267 1,00901 1,00 4,67 
Moeilijk 49 2,2177 ,85134 1,00 4,67 
Verzonnen 50 2,1267 ,95450 1,00 5,00 
Total 149 2,2237 ,93837 1,00 5,00 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,003 2 ,501 ,566 ,569 
Within Groups 129,318 146 ,886   
Total 130,321 148    

 

3.2.4 Acceptatie standpunt 
 

 Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Makkelijk 49 4,1633 1,28953 1,50 6,75 
Moeilijk 49 4,0153 1,17195 2,00 6,75 
Verzonnen 50 3,9200 1,23763 1,50 6,00 
Total 148 4,0321 1,22969 1,50 6,75 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,485 2 ,743 ,488 ,615 
Within Groups 220,800 145 1,523   
Total 222,285 147    

 
 



3.2.5 Begrijpelijkheid 
 

Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Makkelijk 50 4,6033 1,29226 2,33 7,00 
Moeilijk 49 3,0646 1,06709 1,00 6,17 
Verzonnen 50 3,0600 1,17936 1,00 5,83 
Total 149 3,5794 1,38411 1,00 7,00 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 78,895 2 39,448 28,144 ,000 
Within Groups 204,637 146 1,402   
Total 283,532 148    

 

Post Hoc Analyse – Meerdere vergelijkingen 

 (I) Soort 
terminologie 

(J) Soort 
terminologie 

Mean Difference 
(I-J) Sig. 

Moeilijk 1,53871* ,000 Makkelijk 
Verzonnen 1,54333* ,000 
Makkelijk -1,53871* ,000 Moeilijk 
Verzonnen ,00463 ,985 
Makkelijk -1,54333* ,000 Verzonnen 
Moeilijk -,00463 ,985 

 

Grafische weergave  

 
 
 



3.2.6 Begrip 
 

Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Makkelijk 50 4,38 ,780 2 5 
Moeilijk 50 3,74 1,103 1 5 
Verzonnen 50 3,62 1,292 1 5 
Total 150 3,91 1,123 1 5 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 16,693 2 8,347 7,168 ,001 
Within Groups 171,180 147 1,164   
Total 187,873 149    

 

Post Hoc Analyse – Meerdere vergelijkingen 
 (I) Soort 
terminologie 

(J) Soort 
terminologie 

Mean Difference 
(I-J) Sig. 

Moeilijk ,640* ,004 Makkelijk 
Verzonnen ,760* ,001 
Makkelijk -,640* ,004 Moeilijk 
Verzonnen ,120 ,579 
Makkelijk -,760* ,001 Verzonnen 
Moeilijk -,120 ,579 

 

Grafische weergave 
 

 
 
 
 



Bijlage 4.1  Fruitdrankjes  Adez 
 
 

 
 
 
  



 
Bijlage 4.1  Fruitdrankjes  Heinz Sunshine 
 
 

 
 



 
Bijlage 4.1  Fruitdrankjes  Knorr Vie 
 
 

  
 
 
 
  



 
Bijlage 4.1   Fruitdrankjes  SoJuicy 
 
 

 
 
 
  



 
Bijlage 4.1  Fruitdrankjes  Pomegraet 
 
 

 
 
 
  



 
Bijlage 4.2 Zuiveldrankjes  Alpro Soya 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
Bijlage 4.2 Zuiveldrankjes  Becel Pro Activ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Bijlage 4.2 Zuiveldrankjes  Optimel 
 
 

 
 
 
 



 
Bijlage 4.2 Zuiveldrankjes  Vifit Multivezel 
 
 

 
 
 
  



 
Bijlage 4.3 Probiotica Activia 
 
 

 
 
 
 
 



 
Bijlage 4.3 Probiotica Yakult Bifiene 
 
 

 
 

 

 


