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Samenvatting 
 

 

 

 

 

Tegenwoordig is het internet sterk geïntegreerd in bijna elke dagelijkse activiteit, van 

het lezen van een krant tot het regelen van bankzaken en ook het doen van onze aankopen 

(CBS, 2006b). Iedereen die wel eens een online aankoop heeft gedaan, zal erkennen dat het 

winkelen in een ‘bakstenen’ conventionele winkel wezenlijk anders is dan het winkelen in een 

‘klikbare’ online winkel. De online winkelomgeving is ontegenzeggelijk anders dan de 

conventionele winkelomgeving (Alba et al., 1997). Het doel van dit proefschrift is om te 

onderzoeken of specifieke verschillen van de online winkelomgeving in vergelijking met de 

conventionele winkelomgeving effect hebben op consumentengedrag. De effecten op 

consumentengedrag worden bestudeerd vanuit het perspectief van zelfregulering. De 

overkoepelende vraag in dit proefschrift was: 

 

Hebben unieke kenmerken van de ‘klikbare’ online winkelomgeving in vergelijking met de 

‘bakstenen’ conventionele winkelomgeving effect op a) de mate en b) het type van zelfregulering en 

vervolgens op c) het online aankoopproces? 

 

Twee primaire en unieke kenmerken van de online winkel, ten opzichte van de 

conventionele winkel, werden verondersteld een verschillend en belangrijk effect te hebben 

op de mate en de aard van zelfregulering van consumenten: het gebrek aan fysieke nabijheid 

en de risicovolle aard. Vanwege de fysieke nabijheid van sensorische informatie (e.g., geur, 

kleur, smaak, pasvorm) in een conventionele winkel, kunnen we de sfeer in de winkel en de 

producten die we kopen direct met onze zintuigen evalueren. Het verwerken van sensorische 

informatie kan leiden tot een intensere affectieve beleving (e.g., Donovan & Rossiter, 1982; 

Spies et al., 1997) en tot een verstoring in de zelfregulering, welke uitgedrukt kan worden in 

impulsaankoopgedrag (e.g., Beatty & Ferrel, 1998; Hoch & Loewenstein, 1991). In de online 

winkelomgeving daarentegen is sensorische informatie minder nabij, daarom kan een online 

winkelomgeving leiden tot een minder intense affectieve beleving en tot minder 

impulsaankoopgedrag.  

In Hoofdstuk 2 is onderzocht of het gebrek aan fysieke nabijheid invloed heeft op 

de mate van zelfregulering (deelvraag a), in termen van impulsaankoopgedrag. Meer specifiek 

is onderzocht of de online winkelomgeving, gekenmerkt door gebrek aan fysieke nabijheid, 

leidt tot minder intense affectieve responsen en minder ongereguleerd impulsaankoopgedrag.  



In Hoofdstuk 3 werd onderzocht of de risicovolle aard van de online 

winkelomgeving effect heeft op het type zelfregulering (deelvraag b). Ondanks dat het 

internet verweven is met tal van dagelijkse bezigheden, wordt het kopen op internet toch nog 

als risicovol beschouwd (e.g., Forsythe & Shi, 2003). Consumenten bekommeren zich 

bijvoorbeeld over gevaarlijke computer virussen, mogelijke creditcardfraude en over of het 

bestelde product aan alle verwachtingen zal voldoen op het moment dat het bezorgd wordt. 

Vanwege de risico’s die gepaard gaan met het kopen op internet werd vanuit de Regulatieve 

Focus Theorie (RFT: Higgins, 1997) beargumenteerd dat de risicovolle aard het type 

zelfregulering van consumenten beïnvloedt, dat consumenten in een online winkelomgeving 

zich primair richten op het vermijden van falen (e.g, het voorkomen van een miskoop, het 

kopen bij fraudelente online aanbieders, misbruik van de creditcard gegevens), in plaats van 

op het behalen van succes. Het type zelfregulering dat gericht is op het vermijden van falen 

wordt een preventiefocus genoemd en heeft te maken met de aan- en afwezigheid van 

negatieve uitkomsten, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daar tegenover staat een 

promotiefocus, zelfregulering gericht op het bereiken van positieve uitkomsten. Het type 

zelfregulering beïnvloedt verschillende gedragsprocessen, zoals informatie zoekgedrag, 

informatieverwerking en besluitvorming (Pham & Higgins, 2005) en is daarom ook van 

belang voor het aankoopproces. Het type zelfregulering zorgt er namelijk voor dat 

consumenten selectief aandacht besteden aan en vertrouwen op informatie die past bij hun 

focus (Pham & Avnet, 2004). 

In Hoofdstuk 4 werd onderzocht wat de effecten zijn op het online aankoopproces 

(deelvraag c) in termen van de voorkeur voor informatie, aangenomen dat online 

consumenten een sterkere preventiefocus hebben. Verwacht werd dat online consument 

meer worden overtuigd door online informatie die aansluit bij hun preventiefocus, zoals 

informatie over de veiligheid van de online betaling, de online winkel of het product. 

Samengevat werd in de drie empirische hoofdstukken van dit proefschrift 

onderzocht of het gebrek aan fysieke nabijheid in de online winkel leidt tot minder affectieve 

responsen en of dit leidt tot meer gereguleerd, i.e., minder impulsaankoopgedrag (Hoofdstuk 

2), of de risicovolle aard van het Internet leidt tot een preventiegerichte zelfregulering 

(Hoofdstuk 3) en wat de invloed is van deze preventiegerichte zelfregulering op de 

overtuigingskracht van online informatie (Hoofdstuk 4). 

Hoofdstuk 2: Meer Zelfregulering door Gebrek aan Fysieke Nabijheid in Online 

Winkelomgeving 
Het doel van Hoofdstuk 2 was de effecten van het gebrek aan fysieke nabijheid in 

de online winkelomgeving op de mate van zelfregulering van consumenten te onderzoeken. 

Er werd beargumenteerd dat, vanwege het gebrek aan fysieke nabijheid, de online 

winkelomgeving minder in staat is sensorische informatie over te brengen dan een 

conventionele winkelomgeving. Tevens werd beargumenteerd dat de sensorisch gebrekkige 



online winkelomgeving minder in staat is affectieve responsen te initiëren en de drang tot 

kopen te stimuleren. Daarom werd verondersteld dat online winkelgedrag gekenmerkt wordt 

door een hogere mate van zelfregulering, of andersom, dat online consumenten relatief 

minder geneigd zijn tot ongereguleerde, impulsieve aankopen. De resultaten lieten zien dat 

online consumenten minder intens positief en negatief affect ervaren en dat online 

consumenten minder geneigd zijn impulsieve aankopen te doen. 

Eerst werd in een pilotstudy getoetst of de online versus conventionele 

winkelomgeving minder affectieve responsen ontlokt en of het minder de geneigdheid tot het 

doen van impulsaankopen stimuleert. In deze pilotstudy deden alleen participanten mee die 

eerder online aankopen hadden gedaan. Hen werd gevraagd in hoeverre ze conventionele 

aankopen en online aankopen impulsief of gepland doen. Daarna werden de deelnemers 

toebedeeld aan een online of conventionele winkelconditie, door ze te vragen een online of 

conventionele winkelomgeving voor te stellen, en werd gemeten in welke mate ze positief 

affect ervoeren. De resultaten toonden aan dat online aankopen als relatief minder impulsief 

worden aangemerkt. De deelnemers in de online winkelconditie lieten daarnaast lagere scores 

op ervaren affect zien. Deze voorlopige bevindingen duidden erop dat een online 

winkelomgeving minder in staat is positief affect op te roepen en dat online aankopen meer 

doordacht en minder impulsief zijn.  

Door het lezen en inbeelden van een aankoopscenario werden in Experiment 1 

deelnemers toegewezen aan een online of conventionele winkelomgeving en vervolgens aan 

een succesvolle of niet succesvolle aankoopsituatie. Hierna werden positief en negatief affect 

in reactie op het aankoopscenario gemeten. De resultaten toonden dat deelnemers in de 

online winkelconditie minder differentiëren in het ervaren van positief en negatief affect in 

reactie op een succesvolle of niet succesvolle aankoopsituatie. Online consumenten toonden 

dus minder intense positieve en negatieve affectieve reacties.  

In Experiment 2 werden deelnemers aan een online of conventionele 

winkelomgeving toebedeeld door ze te vragen zich voor te stellen ofwel in een winkelstraat te 

lopen en te winkelen in een conventionele winkel, ofwel op het Internet te browsen en te 

winkelen in een online winkel. Daarna werd de neiging tot het doen van impulsaankopen 

gemeten, in termen van ‘de drang om te kopen’ en ‘het kopen volgens plan’ (cf. Verplanken 

& Herabadi, 2001). Om het type winkel constant te houden werden ze vervolgens gevraagd, 

binnen de conditie waarin ze waren toebedeeld, een specifieke winkel (i.e., boekenwinkel) in 

gedachten te nemen en deze te beschrijven. Hierna werden verschillende belangrijke 

indicatoren van impulsaankoopgedrag gemeten: hoeveel tijd de deelnemers zouden willen 

doorbrengen in de winkel, in hoeverre ze bereid zijn aandacht te geven aan speciale 

aanbiedingen en of het besluit om een aankoop te doen in deze winkel meer met het gevoel 

of het verstand wordt genomen. De resultaten van dit experiment toonden ten eerste dat 

deelnemers in de online winkelconditie minder geneigd zijn tot het doen van 

impulsaankopen, ze ervaren minder de drang om te kopen en kopen meer volgens plan. 



Verder waren de deelnemers in de online winkelconditie minder geneigd om meer geld uit te 

geven en meer producten te kopen dan van tevoren gepland was. Ten tweede lieten de 

resultaten zien dat deelnemers in de online (vs. conventionele) winkelconditie minder tijd 

door willen brengen in de winkel en minder bereid zijn aandacht te schenken aan speciale 

aanbiedingen. Bovendien lieten de resultaten zien dat het besluit om een online (vs. 

conventionele) aankoop te doen, meer gebaseerd is op cognitie dan op affect, wat aangeeft 

dat online winkelen meer met het verstand dan op gevoel wordt gedaan.  

De bevindingen in Hoofdstuk 2 ondersteunen de centrale hypothese in dit 

proefschrift, dat het gebrek aan fysieke nabijheid als uniek kenmerken van de online 

winkelomgeving in vergelijking met de conventionele winkelomgeving een effect heeft op de 

mate waarin consumenten zichzelf reguleren. Online consumenten toonden meer gereguleerd 

(i.e., minder impulsief) gedrag dan consumenten in de conventionele winkelomgeving.  

Hoofdstuk 3: Risicovolle Online Winkelomgeving induceert Preventiegerichte 

Zelfregulering 
In Hoofdstuk 3 werd het effect van de risicovolle aard van het Internet op het type 

zelfregulering onderzocht. Het doel was te laten zien dat de online (vs. conventionele) 

winkelomgeving als meer risicovol wordt gepercipieerd en daardoor een preventiegerichte 

zelfregulering initieert, een regulering die gericht is op het voorkomen van negatieve 

uitkomsten. In drie experimenten is het effect van winkelomgeving op risicopercepties en het 

type zelfregulering onderzocht.  

In Experiment 1 werden deelnemers toebedeeld aan een online (vs. conventionele) 

winkelomgeving, door ze te vragen deze winkelomgeving levendig voor te stellen. Vervolgens 

werden risicopercepties (gebaseerd op Jarvenpaa & Todd, 1997) en preventiefocus (gebaseerd 

op Lockwood et al., 2002) gemeten. De resultaten tonen aan dat deelnemers die gevraagd zijn 

te denken aan het winkelen in een online winkel meer risico’s percipiëren. Voorts initieerde 

de online (vs. conventionele) winkelomgeving een preventiegerichte zelfregulering (i.e., 

preventiefocus). Experiment 2 repliceerde deze bevindingen door gebruik te maken van een 

impliciete maat voor preventiefocus (cf. Zhou & Pham, 2004). De resultaten lieten zien dat 

het effect van een winkelomgeving op de preventiegerichte zelfregulering wordt 

overgedragen op gedrag dat niet gerelateerd is aan winkelen, i.e., de prestatie op een 

anagrammentaak. Aangezien de deelnemers in Experiment 1 en 2 niet werd gevraagd een 

specifieke winkel of een specifiek product in gedachte te nemen, kan een alternatieve 

verklaring voor de gevonden effecten op risicoperceptie en preventiegerichte zelfregulering 

zijn dat de deelnemers in de online winkelconditie aan een andere range van producten 

dachten, waarmee meer risico’s gepaard gaan. Het ligt voor de hand dat deelnemers in de 

online winkelconditie niet dachten aan zogenaamde search goods (Nelson, 1970), waarvan de 

kenmerken voor de aankoop beter geëvalueerd kunnen worden in een conventionele winkel 

(e.g., geur, kleur, materiaal). Tegelijkertijd hadden ze misschien voornamelijk producten in 



gedachte, waarvan de kenmerken alleen geëvalueerd kunnen worden na het kopen van een 

product (i.e., experience good; Nelson, 1970). Vanzelfsprekend zijn de kansen, dat een 

aangeschaft product niet voldoet aan de verwachtingen, groter voor een experience good (e.g., 

wijn) dan voor een search good. Als deelnemers in de online winkelconditie meer experience goods 

in gedachte hadden, dan kan dat voor het ervaren van meer risico hebben gezorgd. Om deze 

alternatieve verklaring te ontkrachten is het type product in Experiment 3 constant gehouden 

en zijn de effecten van winkelomgeving zowel voor een search good als voor een experience good 

onderzocht. De resultaten lieten zien dat de effecten van winkelomgeving op risicoperceptie 

en preventiefocus optreden onafhankelijk van het type product. Deelnemers maakten geen 

onderscheid tussen de aankoop van een search good en een experience good voor wat betreft de 

mate van risicoperceptie en preventiefocus. Hiermee wordt verdere ondersteuning voor de 

bevindingen in Experiment 1 en 2 gegeven en is aangetoond dat ongeacht het product, online 

consumenten meer risico’s ervaren en een sterkere preventiegerichte zelfregulering hebben. 

Concluderend geven de bevindingen in Hoofdstuk 3 ondersteuning voor de 

hypothese dat de risicovolle aard van de online winkelomgeving effect heeft op het type 

zelfregulering. De resultaten lieten zien dat online consumentengedrag getypeerd kan worden 

als preventiegerichte zelfregulering. In Hoofdstuk 4 worden de mogelijke gevolgen van een 

preventiegerichte zelfregulering voor het online aankoopproces onderzocht.  

Hoofdstuk 4: Overtuigingskracht van Online Informatie hangt af van Preventiefocus 
Het doel van Hoofdstuk 4 was de gevolgen van preventiegerichte zelfregulering op 

het online aankoopproces te onderzoeken. Eerder onderzoek toonde reeds aan dat 

preventiegerichte zelfregulering gevolgen heeft voor het verwerken van informatie (Pham & 

Avnet, 2004). Het onderzoek in dit hoofdstuk is daarom gebaseerd op de assumptie dat een 

preventiegerichte zelfregulering een voorkeur creëert voor informatie die overeenstemt met 

dit type zelfregulering, informatie die betrekking heeft op veiligheid, bescherming en 

zekerheid. Online aanbieders maken extensief gebruik van informatieve symbolen die 

zekerheid bieden betreffende de veiligheid van de online winkel, de online betaling, of het 

product. Deze symbolen zijn zogenaamde veiligheidscues, voorbeelden hiervan zijn 

hyperlinks naar privacy beleid, garantielogo’s, klantenrecensies en waarborglogo’s. In twee 

experimenten is aangetoond dat online veiligheidscues overtuigender zijn voor deelnemers 

met een preventiegerichte zelfregulering. In Experiment 1 en 2 werd de zelfregulering 

gemanipuleerd (preventiefocus vs. promotiefocus) waarna deelnemers werd gevraagd een 

website nauwkeurig te bestuderen (in Experiment 1 een website van een reiswinkel, in 

Experiment 2 van een muziekwinkel). In Experiment 1 werd aangetoond dat online 

veiligheidscues de risicopercepties verlagen, maar alleen van de deelnemers met een 

preventiefocus. Experiment 2 repliceerde deze bevindingen en de resultaten toonden 

daarnaast aan dat online veiligheidscues positievere attitudes ten aanzien van de website en de 

online aanbieder genereren, evenals een grotere intentie om de website in de toekomst te 



gebruiken, maar alleen voor deelnemers met een preventiefocus. De experimenten in dit 

onderzoek waren de eersten die aandacht besteedden aan de overtuigingskracht van online 

veiligheidscues. Deze overtuigingskracht werd vanuit het perspectief van de RFT bestudeerd 

en de resultaten laten zien dat de RFT belangrijk is in het begrijpen van online 

consumentengedrag.  

Concluderend geven de resultaten van dit hoofdstuk ondersteuning voor de 

hypothese in dit proefschrift dat het type zelfregulering effect heeft op het online 

aankoopproces. In aansluiting op Hoofdstuk 3, waar is aangetoond dat een online 

winkelomgeving leidt tot een preventiegerichte zelfregulering, i.e., een preventiefocus, is in 

Hoofdstuk 4 aangetoond dat een preventiefocus leidt tot een voorkeur van online informatie 

die aansluit bij deze focus. Online veiligheidscues hebben overtuigingskracht voor online 

consumenten met een preventiegerichte zelfregulering. 

Conclusie 
In dit proefschrift is beargumenteerd dat verschillen tussen de ‘klikbare’ online 

winkelomgeving en de ‘bakstenen’ conventionele winkelomgeving effect hebben op a) de 

mate van zelfregulering, b) het type zelfregulering en vervolgens op c) het online 

aankoopproces. Twee primaire en unieke kenmerken van de online winkel, ten opzichte van 

de conventionele winkel, werden verondersteld een verschillend en belangrijk effect te 

hebben op de mate en de aard van zelfregulering van consumenten: gebrek aan fysieke 

nabijheid en de risicovolle aard. Voor wat betreft de eerste deelvraag, laten de resultaten in 

Hoofdstuk 2 zien dat, door het gebrek aan fysieke nabijheid, online consumentengedrag 

getypeerd wordt door meer zelfregulering: Online consumenten zijn relatief beter in staat om 

de neiging tot impulsaankopen te controleren. Met betrekking tot de tweede deelvraag, is in 

Hoofdstuk 3 aangetoond dat de risicovolle aard van de online winkelomgeving een 

preventiegerichte zelfregulering tot gevolg heeft. Online consumenten zijn meer gericht op 

het voorkomen van negatieve uitkomsten. In Hoofdstuk 4 werd een antwoord gegeven op de 

derde deelvraag. De resultaten lieten zien dat een preventiegerichte zelfregulering gevolgen 

heeft voor het online aankoopproces, i.e., de voorkeur voor het type informatie. Online 

consumenten zijn gevoeliger voor en raken eerder overtuigd door informatie die aansluit bij 

preventiegerichte zelfregulering, zoals informatie die betrekking heeft op de veiligheid van de 

online winkel, de online betaling en het online geadverteerde product.  

De bevindingen die zijn beschreven in dit proefschrift werpen een nieuw licht op de 

zelfregulering van online consumenten en laten zien dat online winkelen kwalitatief verschilt 

van het winkelen in de echte wereld. Voor online aanbieders rest nu de vraag: Hoe kan 

zelfregulering online gereguleerd worden? 

 


