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Selecteer ‘To all panelists & 

attendees’



1) Introductie in neuromarketing: wat is het & waarom is het nodig?

2) Wat is er mogelijk met neuromarketing onderzoek?

3) 5 belangrijke learnings over de werking van TV reclames

Wat gaan we vandaag bespreken?



Daniel Kahneman, winnaar van de 

Nobelprijs voor Economie (2002)

Wat is 
neuromarketing?



Systeem 1 vs. Systeem 2 (Kahneman)

Bewust

Logisch redeneren

Langzaam & moeizaam

Lui

Systeem 2

Automatisch

Emotioneel

Snel & moeiteloos

Altijd aan

Systeem 1



Consumentengedrag wordt beïnvloed door Systeem 1 denken: 

De Pepsi Paradox



Het spoorweg dilemma: gebruik je de wissel?



Het spoorweg dilemma: duw je de man het spoor op?



Onze emoties hebben (normaal gesproken) erg veel invloed op ons gedrag
Koenigs et al (2007)





95 % is onbewust



Richard Thaler, winnaar van de 

Nobelprijs voor Economie (2017)

Mr. Thaler, what will 
you do with the prize 
money?

I will try to spend it 
as irrationally as 

possible

“
”

“
”



Hoe kun je Systeem 1 beïnvloeden?

Bewust

Logisch redeneren

Langzaam & moeizaam

Lui

Systeem 2

Automatisch

Emotioneel

Snel & moeiteloos

Altijd aan

Systeem 1
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Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?



Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?

1
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Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?
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Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?
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Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?
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Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?
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Wat is de meest effectieve pagina?
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% geregistreerde donoren

Controle Sociale norm & afbeelding

Sociale norm Sympathie

Wederkerigheid

Hoe kun je mensen nudgen zodat ze orgaandonor worden?



Met neuromarketing 

krijgen we inzicht in 

Systeem 1 gedachten 



Neuromarketing onderzoek: het meten van Systeem 1 gedachten

Oppervlakkige metingen Metingen in het brein

Kennis



Wat betekent dit 

voor Advertising ?
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Consumer decision making aan het werk

…. DENK, 

DENK

ACTIE OF …
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Consumer decision making aan het werk 

ACTIE

…. DENK, 

DENK
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Voorbeeld – voorspellend vermogen fMRI vs. traditioneel marktonderzoek
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Voorbeeld – voorspellend vermogen fMRI vs. traditioneel marktonderzoek

(Kühn et al, 2016, Univ. Hamburg)
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Hardop: mooi product shot genereert intentie. fMRI voorspelt anders

(Kühn et al, 2016, Univ. Hamburg)
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Het effect van commerciële communicatie voorspellen met fMRI

Desire

Lust

Expectation

Trust

Fear

Anger

Disgust

Danger

Value

Involvement

Familiarity

Attention

Novelty
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Impliciete respons in 1 grafiek
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Benchmark patronen zorgen voor duiding

Effectivity Likability
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Humor en irritatie hebben een dunne grenslijn
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Benchmark Similarity AnalysisBenchmark: korte termijn gedrag
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Brain Association Detecting - voorbeeld

Hoe maak je reclame die 

consumenten in beweging zet?
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Benchmark effectieve commercials – de rol van positieve emoties 
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Korte termijn gedragsactivatie: approach – avoidance conflict  

APPROACH

AVOIDANCE
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Staische visuals - welke emotiebalans zie je hier ?



P&G – Febreze. Getest met fMRI



Negatieve emoties kunnen positieve versterken – het gaat om de netto balans

negatieve emoties hoeven gedragsintenties 

niet te blokkeren – mits voldoende 

gecompenseerd door positieve  



Zorg voor een goede 

balans van positieve en 

negatieve emoties

LEARNING



Benchmark effectieve commercials – beloning en meerwaarde 

Value: beloning die de kijker ervaart als gevolg van 

het (gesuggereerde) gebruik van het geadverteerde 

product of dienst
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Reclame kan op verschillende manieren beloning activeren  



Value voorbeeld
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Value – campagne terugdringen van gezamenlijke hypotheekschuld 
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Beloning: het Zwitserleven gevoel



46

.. in beeld brengen van beloning werkt

met tropische foto
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Breng beloning goed in beeld

Gedragsintenties worden versterkt als reclame Beloning & Meerwaarde oproept. 

Denk er dus over na hoe je deze emotie in de reclame wil koppelen aan het gebruik van je product of dienst –

en breng dit in beeld. 

Tip: gezichtsexpressies kunnen helpen !    



LEARNING

Breng het belonende 

gevoel tgv gebruik van je 

product in beeld



Blokker TVC, Sarah Jessica Parker (2016)

Is dit een effectieve commercial?



De commercial scoort te hoog op negatieve emoties: afkeer





Sociale norm: onze sociale omgeving heeft een sterke invloed op ons gedrag



LEARNING

Communiceer de 

juiste sociale norm



Welke visual zorgt voor de meeste omzet?



De MRI scanner voorspelt dat de tante van de stagiair het beste werkt



Verkoopresultaten: de tante van de stagiair verkoopt +/- 10% meer Yogi Tea



Zelfs het vasthouden van een strijkijzer heeft impact op de mental simulation



Het strijkijzer met rechts vastgehouden scoort beter (oranje)



Maak gebruik van 
Mental Simulation

LEARNING



fMRI onderzoek zal wel 
knetterduur zijn?

LEARNING



Dat valt wel mee..

Ad Test: 11.050

Meeste expliciete tests: 11.000- 16.000

- Vragenlijst 

- fMRI onderzoek

- Eye Tracking

- Online vervolgonderzoek 



1) Zorg voor een goede balans van positieve en negatieve emoties

2) Breng het belonende gevoel tgv gebruik van je product in beeld

3) Communiceer de juiste sociale norm

4) Maak gebruik van mental simulation

5) fMRI onderzoek is toegankelijk

De 5 belangrijke learnings over de Systeem 1 werking van TV reclames



Meer learnings?

Ga dan snel naar: 

neurensics.com/learnings

walter@neurensics.com

vladimir@neurensics.com




