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Het Internet heeft in de afgelopen jaren een 
drastische gedaanteverandering ondergaan. Was 
het 20 jaar geleden nog een door tekst gedomineerd 
medium, vandaag de dag komen consumenten 
er in aanraking met een onophoudelijke stroom 
beelden, geproduceerd door zowel commerciële 
partijen als door andere consumenten. Hiermee 
is het Internet in belangrijke mate een venster op 
de wereld voor ons geworden. Het beeldscherm 
geeft ons zicht op mensen, plekken en dingen, 
of, anders gezegd, werkt als een spiegel die 
beelden van mensen, plekken en dingen aan ons 
reflecteert. Aangezien veel van onze dagelijkse 
interacties, zowel met merken en producten als 
met andere mensen, online plaatsvinden, is wat 
wij daar zien waarschijnlijk van grote invloed op 
ons gedrag als consumenten. Het doel van dit 
dissertatieonderzoek was het bestuderen van 
de effecten van verschillende soorten visuele 
informatie die we online tegenkomen.

Het eerste deel van deze dissertatie bevat 
onderzoek naar door merken en retailers 
gecreëerde beelden, in de vorm van online product 
visualisaties. Een van de grootste hindernissen 
voor online retailers is het feit dat online winkelen 
consumenten niet de kans geeft om producten 
aan te raken of uit te proberen.  Eerder onderzoek 
heeft uitgewezen dat directe, multi-sensorische 
productervaringen een belangrijk onderdeel 
zijn van het aankoopproces in de offline context 
(Hamilton & Thompson, 2007). Online vormt 
visuele informatie een belangrijke vervanging 
voor fysieke productinteractie, en het is daarom  
voor online retailers van belang producten op een 
aantrekkelijke en informatieve manier in beeld te 

brengen. In de afgelopen jaren zijn verschillende 
productvisualisatietechnologieën ontwikkeld die 
zouden moeten helpen consumenten een beter 
productervaring te bieden.

Twee empirische studies zijn uitgevoerd om te 
achterhalen hoe diverse product presentatie 
technologieën, toegepast in webwinkels 
consumentengedrag beïnvloeden. De eerste studie 
(Hoofdstuk 2) onderzocht  de psychologische 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de 
effecten van productvisualisatie technologieën. 
Op basis van literatuur over media technologie 
en human-computer interaction (Benyon, 2012; 
Floridi, 2007) introduceerde en testte deze 
studie het concept local presence, gedefinieerd 
als de perceptie van een individu dat een fysiek 
object, gepresenteerd op een beeldscherm, in 
de eigen, offline omgeving aanwezig is. Met een 
online experiment werd aangetoond dat diverse 
productpresentatietechnologieën in verschillende 
mate in staat waren een local presence ervaring 
te genereren. Virtuele spiegels gaven deelnemers 
significant meer het gevoel dat het product op het 
scherm in de eigen omgeving aanwezig was dan 
een 360 graden rotatie tool en statische foto’s. 
Verder lieten de resultaten zien dat een hoge mate 
van local presence er voor zorgde dat deelnemers 
producten als meer tastbaar en aantrekkelijker 
ervaarden, wat vervolgens aankoopintenties 
verhoogde.

De tweede studie (Hoofdstuk 3) bouwde voort op 
de eerste studie en ontwikkelde en valideerde een 
model waarin de relatie tussen de perceptie van 
consumenten van online gepresenteerde producten 
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op impulsief koopgedrag werd gelegd. In eerder 
onderzoek is een verband aangetoond tussen 
directe, fysieke interacties met producten (offline) 
en impulsief consumptie-en koopgedrag (Hostler 
et al., 2011; Sharma, Sivakumaran, & Marshall, 
2010). Online zijn de sensorische aspecten van 
producten echter veel minder toegankelijk. Het 
is daarom relevant om te achterhalen of en hoe 
productvisualisatietechnologieën een invloed 
hebben op impulsief koopgedrag online, door 
producten als het ware “dichter bij” de consument 
te brengen door middel van local presence. De 
resultaten van een online experiment lieten zien 
dat visualisatietechnologieën die producten op een 
meer interactieve en levendige manier vertonen 
een sterkere ervaring van local presence opriepen, 
waarbij de deelnemers de ervaring hadden alsof het 
product dat ze inspecteerden fysiek aanwezig was 
in hun eigen omgeving. Local presence zorgde voor 
een positievere affectieve reactie ten aanzien van 
het product, wat een impulsieve neiging tot kopen 
opriep. Ondanks dat een gevoel van local presence 
leidde tot lagere risicopercepties ten aanzien van 
het product, hadden deze geen remmend effect 
op impulsieve aankoopneigingen, wat aangeeft 
dat rationele risico overwegingen relatief weinig 
invloed hadden op impulsief koopgedrag.

Deze twee studies laten de waarde zien 
van het adopteren van een perspectief op 
online winkelen waarin visuele aspecten 
centraal staan. De resultaten laten zien dat 
productvisualisatietechnologieën in zekere mate 
een alternatief kunnen bieden voor de directe, 
fysieke productinteractie die offline winkelen biedt 
door producten te presenteren op een manier die 

bij consumenten een gevoel van local presence 
oproept. Dit zorgt voor een sterkere emotionele 
reactie bij consumenten, en helpt bij het evalueren 
van producten. Uiteindelijk kan dit leiden tot hogere 
aankoopintenties en een toename in impulsiviteit.

Het tweede deel van deze dissertatie richtte 
zich op beelden die door consumenten worden 
gecreëerd op sociale media. In de laatste 10 
jaar is het sociale media landschap steeds meer 
visueel georiënteerd geworden, wat geïllustreerd 
wordt door de populariteit van platformen zoals 
Instagram en Youtube. De democratisering van 
digitale en mobiele fotografie, en ontwikkelingen 
op het gebied van makkelijk te gebruiken 
fotobewerkingsprogramma’s en in-app filters 
heeft er voor gezorgd dat fotografie de meest 
gebruikte manier is voor consumenten om hun 
identiteit online te tonen (Van Dijck, 2008), vaak 
met de intentie om een positieve indruk op anderen 
achter te laten. Eerder onderzoek laat zien dat 
merken vaak gebruikt worden bij zelfpresentatie. 
Consumenten maken gebruik van de symbolische 
betekenis van merken om over te komen als rijk, 
succesvol en aantrekkelijk.

In een serie empirische studies werd onderzocht 
hoe consumenten merken gebruiken om zichzelf 
visueel te presenteren op sociale media, en hoe 
deze beelden door andere consumenten worden 
geïnterpreteerd en beoordeeld.  Voortbouwend op 
literatuur over statusmerken (O'Cass & McEwen, 
2006) en zelfpresentatie (Goffman, 1959) is dit 
onderzoek een van de eerste studies waarin 
zowel naar de kant van de zenders (de personen 
die beelden posten) als de kant van de ontvangers 
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(personen die beelden bekijken) van visuele 
zelfpresentatie op sociale media wordt gekeken.

De eerste empirische studie richtte zich ten eerste 
op de zender. Middels een inhoudsanalyse van 
posts geplaatst op Instagram werd duidelijk dat 
consumenten op strategische wijze merken laten 
zien op sociale media. Foto’s waarin statusmerken 
voorkwamen waren meer gefocust op het merk 
dan foto’s waarin merken met een lagere status in 
voorkwamen. Ook waren posts over status merken 
meer geënsceneerd, en positiever over het merk. 
Hieruit blijkt dat consumenten status merken een 
prominentere plek geven in hun posts, en meer hun 
best doen om deze posts er visueel aantrekkelijk 
uit te laten zien, wat kan worden geïnterpreteerd 
als een vorm van zelfpresentatie. Ten tweede 
vormde deze inhoudsanalyse een eerste test van 
de relatie tussen de inhoud van sociale media posts 
en de reactie van het publiek. Een evaluatie van de 
Instagram posts door een groep consumenten liet 
zien dat posts met status merken eerder werden 
aangemerkt als opschepperij, vooral wanneer het 
merk prominent in beeld was gebracht, en het 
beeld meer geënsceneerd was. 

In twee experimenten werd verder onderzocht hoe 
de inhoud van foto’s op sociale media de reactie 
van het publiek dat deze beelden ziet beïnvloedt. 
De resultaten van deze experimenten lieten zien 
dat posts waarin hoge (versus lage) status merken 
werden getoond, posts waarin merken prominent  
(versus niet prominent) in beeld werden gebracht, 
en posts die meer (versus minder) geënsceneerd 
waren vaker werden aangemerkt als opschepperij. 
Deze percepties hingen samen met een negatievere 
attitude ten aanzien van de persoon die de post had 
geplaatst. 

Samengevat laten de resultaten van deze studies 
zien dat consumenten strategisch gebruik maken 
van merken om zichzelf op sociale media te 
presenteren aan anderen, zowel het soort merken 
dat wordt gebruikt, als in de manier waarop deze 
merken in beeld worden gebracht. Hoewel dit 
gedrag ten doel heeft een positieve indruk op 
andere consumenten te maken, blijkt dit vaak niet 

te werken. Het publiek blijkt zich bewust van de 
tactieken die anderen inzetten, en interpreteren 
visuele signalen in posts op sociale media als 
indicaties van opschepperij, met een negatievere 
evaluatie van de persoon die de post geplaatst 
heeft tot gevolg. 

 
Algemene conclusies

Beelden spelen een grote rol online, zowel bij 
aankoopbeslissingen als bij impressieformatie. 
Hoewel beelden in toenemende mate het internet 
domineren laten ze zelden een volledige of 
ongewijzigde versie van de werkelijkheid zien.  Dit 
dissertatieonderzoek laat zien dat hoewel een 
beelden belangrijk instrument zijn om online te 
communiceren, de beoogde effecten niet altijd 
onverdeeld positief zijn, maar voor een groot deel 
afhangen van de interpretatie van de kijker. Met 
deze resultaten is dit dissertatieonderzoek een 
van de eerste empirische studies die zich expliciet 
richt op visuele aspecten van consumentengedrag 
online, en draagt daarmee bij aan de groeiende 
visuele consumptieliteratuur.
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