
Neuromarketing;
Hoe beïnvloed je het gedrag van 
je online bezoeker?



Inhoudsopgave

Inleiding

De algemene marketing technieken, zoals actie buttons, zijn crusiaal om 
toe te passen, maar het is mogelijk om het onbewuste brein in kaart te 
brengen door middel van neuromarketing en jij als marketeer wilt dit 
gebruiken. Het is belangrijk om het klantgedrag in kaart te brengen en 
neuromarketing is de manier. 

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam heb ik deze whitepaper  
over neuromarketing geschreven voor de module MIC watching design. 

Veel leesplezier!

Lisanne Willemsen
Student Media, Informatie en Communicatie
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Wat is neuromarketing?

Waarom neuromarketing?

Onderzoeksmethodes

Marketeers gebruiken de technieken van neurowetenschappers om 
erachter te komen hoe ze het brein van de consument kunnen beïnvloeden. 
Het onderzoek van neurowetenschap maakt gebruik van verschillende 
technieken waardoor het klantgedrag gemeten kan worden. Het hele proces 
tot en met de aankoopbeslissing kan in kaart worden gebracht. Onder andere 
wat de invloed is van een bepaalde tekst, afbeelding of actie-knop, maar ook 
wanneer de consument afhaakt. 

willen zorgen dat de consument niet na hoeft te 
denken om een product te kopen. Uit 
onderzoek blijkt dat een aankoopbeslissing 
beïnvloed wordt door details waarvan mensen 
niet bewust ervaren dat ze beïnvloed worden. 
Als je weet door objectieve onderzoeken wat dit 
is, kun je ervoor zorgen dat meer mensen een 
aankoop doen.

Neuromarketing maakt gebruik van verschillende onderzoeksmethode. Elke 
onderzoeksmethode heeft een andere functie en die vormen samen bruik-
bare informatie waarop een marketeer kan inspelen.

  FMRI; 
Het meten van de activiteiten die plaats vinden in de hersenen en wat de 
reacties hierop zijn. Ook om te zien wat voor invloed het heeft op het brein.

  Elektro-encefalografie (EEG); 
Het meten van de hersengolven. Dit is belangrijk voor het onderbewuste 
van het brein.

  Facial coding; 
Het gezicht wordt door middel van verschillende camera’s gescand en elke 
beweging in het gezicht wordt vastgelegd. Er wordt gemeten wat de 
trigger op de website was en wat voor effect dit heeft op het gezicht. Emoties 
kunnen hier goed verklaard worden, omdat de gezichtsexpressies gemeten 
worden.

  Eye tracking; 
De bewegingen van de ogen worden hier gemeten. Zo kan je volgen wat er 
als eerst gezien wordt en wat dus opvalt op de website. Als een actie-knop 
niet gezien wordt, dan weet je dat er hier verandering plaats moet vinden. 

Dit onderzoek wordt objectief gemeten, maar er wordt ook rekening 
gehouden met de psychologische aspecten, zoals emoties die optreden. Op 
basis van deze informatie kan de marketeer achteraf zijn inhoud en design 
optimaliseren. Het doel is dat de bezoeker eerder naar de website komt, langer 
op de website blijft en vaker een aankoop zal doen. 

Van denken raakt een mens uitgeput. Vandaar heeft het brein twee 
verschillende systemen. Een mens staat 95% van de tijd op de automatische 
piloot, oftewel het brein maakt in systeem 1 onbewuste beslissingen. Dit is 
makkelijk, gaat snel en kost geen moeite. Hier wilt een marketeer op 
inspelen. In systeem 2 denkt een mens rationeel na. Dit kost veel energie en 
gebeurt daarom 5% van de tijd. Neuromarketing wordt ingezet aangezien een 
mens gemiddeld op een dag 35.000 beslissingen maakt. Hiervan zijn zoveel 
beslissingen automatisch, dat neuromarketeers ervoor
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Resultaten en technieken

Op basis van de onderzoeken kunnen er verschillende conclusies worden 
geintepreteerd per website. Als blijkt dat de consument niet reageert op 
bepaalde belangrijke factoren, dan kunnen deze worden aangepast of 
verbeterd worden. Op elke tekst, afbeelding of website zijn er verschillende 
resultaten, maar er zijn een aantal standaard technieken ontwikkeld, die 
marketeers kunnen toepassen, die ervoor zorgen dat de consument onbe-
wust beïnvloed wordt.

Framing

Er zijn twee manieren om iets te framen, positief en negatief. De 
bedoeling is om door middel van framing de consument te overtuigen 
om een aankoop te doen. Je schets een kader waardoor de boodschap 
op een bepaalde manier overkomt. Negatief framen heeft een 
groter impact, omdat mensen verliesaversie ervaren. Ze willen 
onbewust niets missen. Dit betektent dat je de consument kunt 
beïnvloeden om een aankoop te doen, zodat ze niets missen en sociaal 
geaccepteerd worden. Negatief framen is om het gevoel te creëren dat  
er nog iets te doen is ter preventie van het verlies. Daarom heeft 
negatief framen meer effect op het lange termijn, omdat je dan het 
gevoel krijgt dat je nog tijd hebt om te veranderen. 

Een duidelijk voorbeeld van het verschil tussen positief en negatief 
framen:
Reclameboodschap waar je de doelgroep wilt overtuigen dat roken 
slecht is en je moet stoppen.

Positief: als je stopt met roken, dan leef je een gezonder en langer 
leven.
Negatief: als je rookt, is er meer kans op kanker en meer kans op
eerder dood gaan. 

De tweede (negatieve) boodschap is effectiever.
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Kleur

De kleinste dingen zijn ook van belang in de vormgeving. Zo straalt de kleur blauw 
vertrouwen uit. De kleur geel activeert de hersenen om na te denken. De kleur 
rood straalt urgentie uit. Door kleur kan de marketeer een mood creëren waardoor 
de consument onbewust een gevoel creërt voor het merk, maar ook kan de 
marketeer bepaalde belangrijke dingen, zoals tekst of een actie knop laten opvallen. 

Afbeeldingen

Mensen nemen visuele informatie 600.000 keer sneller op. Onbewust zijn mensen 
snel aangetrokken door het zien van andere mensen. Vooral het gezicht en de ogen 
trekken aandacht. Ook wordt er meer tekst gelezen als er een afbeelding bij staat. 
80% van wat we zien wordt onthouden door het brein en we onthouden maar 20% 
van wat we lezen. Bovendien ontstaan er sneller emoties door visuele informatie en 
heeft de boodschap hierdoor vijf keer meer impact. 

Desondanks dat de tekst boven de afbeelding staat. Zag je de afbeelding eerst? 



Conclusie
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3. Decoy effect 
Door het toevoegen van een of twee extra opties aan een product kan 
je een bepaald product de voorkeur laten geven oftewel een 
afleidingsprijs. In onderstaand voorbeeld is product B veel aantrek-
kelijker, omdat je weinig betaalt om veel meer inhoud te krijgen ten 
opzichte van product A. Bij product C moet je veel meer betalen voor 
meer inhoud. Het brein maakt door de prijs-inhoud verhouding 
automatisch een snelle beslissing en zal voor B kiezen. Je geeft de 
consument het gevoel van keuzevrijheid, maar daadwerkelijk wordt je 
geleidt naar één optie. 

Prijs

1. Gratis
Niemand verliest iets als een 
product gratis is, dus is de 
drempel om iets gratis me te 
nemen heel laag. Het mee-
geven van gratis producten 
is op de lange termijn 
voordelig, want het brengt een geluksgevoel over waardoor de consument 
een onbewuste waardering voor het merk creëert. 
 
2. Schaartste
De consument voelt een onderbewuste druk om snel een aankoopbeslissing 
te maken en zal niet rationeel nadenken over de beslissing. 
Hier wordt ingespeeld op impulsen. 

Neuromarketing is een toevoeging aan de bestaande 
marketing technieken. Het doel is om het klantgedrag in 
kaart te brengen en zo de content of website te 
optimaliseren. Dit wordt gedaan door middel van 
wettenschappelijk onderzoek. Er zijn vier technieken die 
worden ingezet. FMRI, EGG, facial coding en eye 
tracking.

Voor elke contentproductie of website zijn de resultaten 
anders, vandaar dat het belangrijk is om dit op jouw eigen 
producties te onderzoeken. Naast neuromarketing zijn er 
een aantal andere technieken, waardoor het brein beïnloed 
wordt en die je standaard kunt toepassen. 

Geschreven door Lisanne Willemsen. Wil jij als marketeer 
dit ook toepassen? Stuur een mail naar:
L.w.willemsen@gmail.com
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