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Samenvatting in het Nederlands  

(Summary in Dutch) 

 

1. Het overtuigingsproces 

Op basis van modellen als het Elaboration Likelihood Model (Petty & 

Cacioppo, 1986a; Petty & Wegener, 1999), het Heuristic-Systematic 

Model (Chaiken, 1987; Chen & Chaiken, 1999) en suggesties van 

Meyers-Levy en Malaviya (1999) worden er in het algemeen drie routes 

naar overtuiging onderscheiden: (1) centrale of systematische verwerking; 

(2) perifere of heuristische verwerking en (3) experiëntiële verwerking.  

 Centrale verwerking wordt gekenmerkt door een grondige 

verwerking van de informatie in een advertentie. De overtuigingskracht 

wordt bepaald door de argumenten die de advertentie bevat. Als de 

advertentie sterke argumenten bevat, heeft dit een positief effect op de 

overtuigingskracht, als de advertentie zwakke argumenten bevat heeft dit 

een negatief effect. Perifere verwerking is een oppervlakkige verwerking 

van de informatie in een advertentie en wordt onderverdeeld in een 

kwalitatieve en een kwantitatieve manier. De kwantitatieve manier houdt 

in dat de lezer slechts enkele delen van de advertentie grondig verwerkt. 

Dit wordt ook wel selectieve verwerking genoemd. Overtuigingskracht 

wordt dan bepaald door de kracht van de argumenten in slechts de 

verwerkte informatie. Bij de kwalitatieve manier kiest de lezer voor een 

eenvoudigere manier van verwerken. Hierbij zijn de aanwezigheid van 

perifere cues of de toepasbaarheid van heuristieken (zoals “hoe meer 

argumenten, hoe beter het product moet zijn”) bepalend voor de 

overtuigingskracht. Experiëntiële verwerking houdt in dat lezers hun 

oordeel baseren op de gevoelens die worden opgeroepen bij het 

verwerken van een advertentie. Wanneer lezers bijvoorbeeld het gevoel 

hebben dat zij de advertentie heel soepel verwerkt hebben, roept dit 

positieve gevoelens op, wat een positief effect heeft op de 

overtuigingskracht van de advertentie. 

  De manier waarop lezers een advertentie verwerken hangt af van 

de mate van elaboratie, ofwel van de hoeveelheid moeite die zij bereid en 

in staat zijn te steken in de verwerking. Wanneer de elaboratie laag is, is 

een oppervlakkige verwerking waarschijnlijk, wanneer de elaboratie hoog 

is, is een grondige verwerking waarschijnlijk. In het eerste geval is de 

overtuiging zwak: lezers zijn snel bereid een andere mening aan te nemen. 



In het tweede geval is overtuiging veel sterker: door de intensieve 

verwerking zijn lezers sterker bestand tegen tegen-argumentatie en houden 

attitudes langer stand. Experiëntiële verwerking kan zowel onder hoge als 

lage elaboratie optreden.  

 Elaboratie wordt op haar beurt weer bepaald door factoren die 

voorafgaan aan de bloostelling aan de advertentie en factoren die volgen 

op de blootstelling van de advertentie. Factoren die voorafgaan aan de 

blootstelling zijn onder andere Need for Cognition, persoonlijke relevantie, 

gepercipieerd risico en nabijheid van de aankoopbeslissing. Factoren die 

volgen op de blootstelling zijn onder andere kenmerken van de 

advertentie zoals prominente stimuli, visuele complexiteit, nieuwe stimuli, 

relevantie van het merk en nieuwsgierigheid naar het merk. 

 Gebaseerd op de mechanismen zoals hierboven beschreven, 

kunnen er verschillende manieren onderscheiden worden waarop een 

tekstkenmerk van invloed is op het overtuigingsproces. Een tekstkenmerk 

kan een directe invloed uitoefenen door: (1) als centraal argument te 

fungeren; (2) als perifere cue op te treden; (3) selectieve verwerking te 

stimuleren of (4) door als experiëntiële cue te dienen. Daarnaast kan een 

tekstkenmerk ook indirect van invloed zijn op het overtuigingsproces door 

(5) het niveau van elaboratie na blootstelling aan de advertentie te 

beïnvloeden.  

 

2.  Typografische vormgeving 

Typografie heeft te maken met “de vorm, spatiëring en lay-out van 

woorden en zinnen van een geschreven of afgebeelde boodschap” 

(McCarthy & Mothersbaugh, 2002, p. 664). Typografie kan ingedeeld 

worden in drie categorieën: (1) tekstuele kenmerken; (2) spatiële 

kenmerken en (3) grafische kenmerken. Tekstuele kenmerken omvatten 

bijvoorbeeld lettertype, lettergrootte, hoofdlettergebruik en de toepassing 

van vetgedrukt en cursief. Spatiële kenmerken hebben te maken met 

factoren zoals de afstand tussen letters, woorden en regels, uitlijning en 

regellengte. Grafische kenmerken zijn onder andere tabellen en 

grafieken.  

 Om een goed werkende lay-out te krijgen, moeten deze 

kenmerken strategisch worden ingezet. Kostelnick en Roberts (1998) 

omschrijven drie van deze strategieën: (1) schikking en nadruk; (2) 

helderheid en beknoptheid; en (3) toon en ethos. De eerste strategie 

(schikking en nadruk) houdt in dat de lay-out van een tekst de lezer moet 

helpen de tekst zonder aarzeling te begrijpen. Dit kan gedaan worden 

door de lezer aanwijzingen te geven over de relevantie van en de relatie 



tussen tekstdelen. De relevantie van tekstdelen kan aangegeven worden 

met behulp van het principe van figure-ground contrast. Dit houdt in dat 

naarmate een element zich sterker onderscheidt van andere elementen 

het meer op de voorgrond treedt en het waarschijnlijker is dat de lezer 

hier als eerste aandacht aan besteedt. De relatie tussen tekstdelen kan 

onder andere worden aangegeven door de principes van nabijheid en 

gelijkheid: hoe dichter elementen bij elkaar staan en hoe meer ze op 

elkaar lijken, hoe waarschijnlijker het is dat er tussen de elementen een 

relatie bestaat. De tweede strategie (helderheid en beknoptheid) houdt in 

dat een ontwerp nooit te veel of te weinig typografische aanwijzingen aan 

een lezer moet geven. Bij te weinig aanwijzingen moet de lezer zelf te veel 

moeite doen de tekst te begrijpen, bij te veel aanwijzingen raakt de lezer 

in de war. De laatste strategie (toon en ethos) houdt in dat een ontwerp 

moet aansluiten bij de houding van de schrijver ten aanzien van de lezer 

en het onderwerp van de tekst. Hiermee wordt een band geschapen 

tussen lezer en schrijver. 

 De drie strategieën samen bepalen de retorische gepastheid 

van een document. Een retorisch gepast document houdt in dat de lezer 

reageert zoals de schrijver het voor ogen heeft. Wanneer een ontwerp op 

een juiste manier de nadruk legt en op de juiste manier verbanden 

aangeeft, de juiste toon heeft en er niet te veel of te weinig aanwijzingen 

gegeven worden, dan is een ontwerp retorisch gepast.  

 

3. Typografie en overtuigingskracht 

In 2002 hebben McCarthy en Mothersbaugh een model ontwikkeld waarin 

zij aangeven hoe lay-out van invloed kan zijn op het overtuigingsproces. Zij 

stelden dat lay-out van invloed is op drie typografische uitkomsten: (1) 

leesbaarheid; (2) verschijning en (3) semantische associaties. Daarnaast 

zou lay-out zowel direct als indirect van invloed kunnen zijn op het 

overtuigingsproces, volgens de mechanismen die al eerder beschreven zijn. 

 In dit proefschrift zijn de drie typografische uitkomsten 

aangescherpt. Alhoewel McCarthy en Mothersbaugh met leesbaarheid 

verwijzen naar het gemak waarmee letters van elkaar onderscheiden 

kunnen worden, kan gesteld worden dat de invloed van typografie verder 

strekt dan dat. Als typografie immers inderdaad de relaties tussen en 

relevantie van tekstdelen aan kan geven, dan verhoogt dit het leesgemak 

op een hoger niveau: het stelt lezers immers in staat een tekst 

gemakkelijker te verwerken. Daarnaast is typografie niet alleen van invloed 

op de verschijning van een advertentie, maar reikt dit zelfs naar de 

tekstwaardering van de advertentie. Factoren die hierbij een rol spelen zijn 



onder andere visuele complexiteit, nieuwheid en verrassing. Semantische 

associaties kunnen tot slot vergeleken worden met de effecten van visuele 

retoriek. Lay-out moet door de lezer dan ook als een kunstzinnige afwijking 

gezien worden om via semantische associaties een effect te bereiken. 

 Zoals gezegd kan typografie zowel een directe als een indirecte 

invloed uitoefenen op het overtuigingsproces. Het is niet waarschijnlijk dat 

lay-out als centraal argument onder hoge elaboratie van invloed is op het 

overtuigingsproces (tenzij het een typografische troop betreft), maar onder 

een lage elaboratie kan lay-out op verschillende manieren het 

overtuigingsproces beïnvloeden. Allereerst kan typografie een selectieve 

verwerking bevorderen, bijvoorbeeld wanneer de belangrijke tekstdelen 

zich duidelijk onderscheiden van de minder belangrijke tekstdelen. 

Daarnaast kan typografie als perifere cue dienen, bijvoorbeeld door de 

meer-argumenten vuistregel te activeren. Verder zou een prettig leesbare 

en aantrekkelijke lay-out positieve gevoelens op kunnen roepen die via een 

experiëntiële verwerking van invloed kunnen zijn op het overtuigingsproces. 

Naast deze directe invloeden kan lay-out ook nog indirect van invloed zijn 

op het overtuigingsproces, namelijk door de eleboratie na blootstelling aan 

de advertentie te beïnvloeden. Wanneer een ontwerp de lezer echt helpt bij 

het verwerken van een advertentie, kan dit bijvoorbeeld de motivatie en 

gelegenheid om de advertentie te verwerken verhogen. 

 In zes verschillende experimentele studies is nagegaan in 

hoeverre de bovenbeschreven mechanismen een rol spelen in het 

overtuigingsproces. 

 

4. De studies 

In de eerste studie werd het effect van de hoeveelheid typografische 

aanwijzingen op de leesbaarheid en tekstwaardering onderzocht. Er werden 

vier versies gemaakt van een advertentie voor een digitale camera, waarbij 

elke opeenvolgende versie telkens meer typografische signalen bevatte. Uit 

het onderzoek bleek dat de versie waaraan opsommingstekens waren 

toegevoegd beter leesbaar was dan de versie waarin alleen maar gebruik 

gemaakt was van variaties in lettergrootte en mate van vetgedrukt. Er werd 

geen verschil in tekstwaardering gevonden tussen de verschillende versies. 

 De tweede studie onderzocht de effecten van het gebruik van 

witruimte en opsommingstekens. Weer werden er vier versies van een 

digitale camera-advertentie gemaakt, waarbij het gebruik van witruimte en 

opsommingstekens systematisch gevarieerd was. Daarnaast werd de 

motivatie om te verwerken voor de helft van de deelnemers verhoogd door 

voor hen de relevantie van de advertentie te verhogen. Uit het onderzoek 



bleek geen effect van het gebruik van opsommingstekens. Het gebruik van 

witruimte had wel een positief effect op de leesbaarheid, maar niet op de 

tekstwaardering. Zowel opsommingstekens als witruimte waren niet van 

invloed op de overtuigingskracht.  

 Studie drie onderzocht de effecten van variaties in lettergrootte 

en het gebruik van vetgedrukt. In zowel een camera-advertentie als een 

tandpasta-advertentie werden lettertype en vetgedrukt systematisch 

gevarieerd. Daarnaast werd de capaciteit van de helft van de deelnemers 

verlaagd door hen af te leiden van het verwerken van de advertenties. Bij 

de digitale camera-advertentie werden geen effecten gevonden. Bij de 

tandpasta advertentie werd een interactie gevonden tussen lettergrootte 

en vetgedrukt: wanneer beide aan- of afwezig waren, waren de 

leesbaarheid, tekstwaardering en overtuigingskracht lager dan wanneer 

een van beide aan- of afwezig was. 

 De vierde studie was een replicatie van de derde. Dit keer werd 

alleen de tandpasta-advertentie gebruikt. De vierde studie liet geen effect 

zien van lettergrootte en vetgedrukt op leesbaarheid, tekstwaardering en 

overtuigingskracht.  

 Bij de vijfde studie werd een wat andere richting ingeslagen. Dit 

keer stond weer het effect van het aantal typografische aanwijzingen 

centraal. Voor drie producten (shampoo, douchegel en gezichtscrème) 

werden drie advertenties gemaakt. Van deze drie advertenties werden weer 

drie versies gemaakt: een met weinig signalen, een met voldoende signalen 

en een met veel signalen. Daarnaast werd motivatie om te verwerken 

gemanipuleerd door voor de helft van de deelnemers de relevantie van de 

advertentie te verhogen. De resultaten lieten zien dat de versies met weinig 

signalen lager scoorden op leesbaarheid, tekstwaardering en 

overtuigingskracht dan de versies met zowel voldoende als veel 

aanwijzingen. 

 De laatste studie keek nader naar de mechanismen waarmee 

lay-out van invloed zou kunnen zijn op de overtuigingskracht. Er werd 

gebruik gemaakt van een advertentie voor vruchtensap en één voor 

pastasaus. In deze advertenties werd de kwaliteit van de argumenten 

(sterk/ zwak) en de hoeveelheid typografische signalen (weinig/ voldoende) 

gemanipuleerd. Daarnaast werd weer de motivatie om te verwerken 

gemanipuleerd. Bij beide advertenties bleek dat de versies met voldoende 

signalen beter leesbaar waren en een hogere tekstwaardering hadden. 

Daarnaast waren deze versies overtuigender dan de versies die slechts 

weinig signalen bevatten. 

 



5. Conclusie en discussie 

Uit de studies is gebleken dat typografische lay-out inderdaad in staat is de 

leesbaarheid, tekstwaardering en overtuigingskracht van een advertentie te 

beïnvloeden, maar slechts onder bepaalde omstandigheden. 

 Allereerst waren de resultaten van de studies inconsistent. Soms 

werden er wel effecten gevonden, soms niet. Dit kan op verschillende 

manieren verklaard worden. Wellicht hebben signalen die de relevantie van 

tekstdelen aangeven een andere effect dan signalen die de relaties tussen 

tekstdelen aangeven. Om hier meer inzicht in te krijgen, moet er een 

classificatie van typografische kenmerken op deze dimensies worden 

opgesteld. Daarnaast suggereren de resultaten dat typografische 

variabelen interacteren met elkaar en met andere variabelen, zoals 

bijvoorbeeld verbale complexiteit, product waarvoor geadverteerd word, de 

aanwezigheid en het uiterlijk van omringende advertenties en kenmerken 

van de lezer. In toekomstig onderzoek dienen deze variabelen daarom ook 

opgenomen te worden. 

 De effecten die gevonden werden waren in het algemeen niet 

groot. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Allereerst kan het zo zijn dat 

lay-out maar een beperkt effect heeft op het verwerkingsproces van 

advertenties. Daarnaast zouden de teksten die gebruikt zijn in de studies al 

voldoende tekstuele aanwijzingen kunnen hebben bevat, wat de 

typografische signalen overbodig heeft gemaakt. De typografische 

manipulaties waren over het algemeen verder bescheiden. Sterkere 

manipulaties zouden een groter effect kunnen hebben. Daarnaast zijn 

kenmerken als kleur of plaatsing op de pagina niet onderzocht. Het zou 

kunnen zijn dat deze kenmerken een grotere invloed hebben op het 

verwerkingsproces. In toekomstig onderzoek is het daarom belangrijk te 

kijken naar de interactie tussen visuele en verbale aanwijzingen en moeten 

ook andere typografische kenmerken nader onderzocht worden. Tot slot 

zouden andere onderzoeksontwerpen gebruikt kunnen worden, zoals 

binnenproefpersoonontwerpen of het gebruik van meer proefpersonen om 

de kracht van de statistische analyses te vergroten.   

 Verder werd er verondersteld dat er een soort van optimum is 

van de hoeveelheid typografische signalen in een tekst. De resultaten laten 

consistent zien dat versies met voldoende signalen beter scoren dan 

versies met nauwelijks of geen signalen, maar er werden geen lagere 

scores gevonden wanneer er meer dan voldoende signalen werden 

gebruikt. Ook hier kan het een rol hebben gespeeld dat de hoeveelheid 

signalen in de ‘veel’-condities meestal nog bescheiden was. Mogelijk ligt 

het optimum in advertenties wellicht hoger dan verwacht: in advertenties 

wordt vaak uitbundig gebruik gemaakt van typografische signalen en de 



lezer heeft hier misschien een hogere tolerantie ten aanzien van de 

hoeveelheid opmaak. In genres waar dit minder het geval is ligt dit de 

tolerantiegrens wellicht lager. 

 Helaas bieden de studies geen antwoord op de vraag via welk 

mechanisme typografische vormgeving de overtuigingskracht beïnvloedt. 

Bij alle studies konden de vier mechanismen (perifere cue, selectieve 

verwerking, experiëntiële verwerking en door beïnvloeding van de 

elaboratie) de gevonden resultaten verklaren. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat de manipulaties van motivatie en gelegenheid niet goed 

hebben gewerkt, waardoor het onduidelijk is op welk elaboratieniveau de 

deelnemers de advertenties hebben verwerkt. Er zijn aanwijzingen dat het 

elaboratieniveau in het algemeen hoog was, wat de experiëntiële verklaring 

het meest voor de hand liggend maakt. Dit betekent echter niet dat de 

andere verklaringen geen rol zouden kunnen spelen onder condities van 

lage elaboratie. In vervolgonderzoek moet daarom een zorgvuldige 

manipulatie van motivatie of gelegenheid worden toegepast en dienen 

heldere manipulatiechecks te worden gebruikt. Tevens verdient het de 

voorkeur om gebruik te maken van online aandachtsmaten, bijvoorbeeld 

via eye-tracking. Hier kan niet alleen de mate van elaboratie uit worden 

afgeleid, maar kan bovendien inzicht verkregen worden in de vraag of 

typografie inderdaad selectieve verwerking kan stimuleren of de mate van 

elaboratie na blootstelling kan verhogen.  

 Tot slot dient te worden opgemerkt dat de generaliseerbaarheid 

van de resultaten beperkt is. De advertenties betroffen slechts enkele 

producten en de gebruikte teksten waren sterk gecontroleerd in termen 

van stijl, inhoud en structuur. In vervolgonderzoek moet daarom gekeken 

worden naar andere producttypen, kunnen wellicht bestaande advertenties 

gebruikt worden en kan ook gekeken worden naar andere genres dan 

alleen productadvertenties. 

 Al met al lijkt typografie een veelbelovende factor in het 

overtuigingsproces. Het blijft echter onduidelijk op welke manier typografie 

precies het overtuigingsproces beïnvloedt. Hopelijk zet dit onderzoek 

andere onderzoekers aan om de onderste steen boven te krijgen. 



 


