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Bronnen

Inleiding

Begrijpen hoe het menselijke brein werkt is belangrijk voor een succesvolle online 
marketing. Het menselijk brein is zeer complex, en ieders brein reageert anders op één 
en dezelfde situatie. Toch is er via diverse onderzoeken gebleken dat het menselijk 
brein bij bepaalde situaties wel op dezelfde manier reageert. Onderzoeken over hoe het 
menselijk brein reageert worden mogelijk gemaakt door onder andere neuromarketing.

Mensen denken dat beslissingen nemen altijd autonoom en bewust zijn. Ze denken dat 
invloeden van buitenaf geen enkele rol spelen. Maar het tegenovergestelde blijkt waar; 
invloeden van buitenaf spelen wel degelijk een grote rol. Dit hebben we vaak niet eens 
door. De grap is dat maar liefst 95% van onze keuzes onbewust worden gemaakt en 
dat maar 5% bewust wordt gemaakt. Er bestaan verschillende ideeën en mythes over 
deze keuzes, zo ook over neuromarketing.

Wat is neuromarketing?
Voordat we gelijk in deze mythes van neuromarketing duiken, zal ik eerst een kleine 
uitleg geven over het begrip zelf. Bij neuromarketing worden verschillende medische 
technieken en inzichten van neurowetenschap toegepast op marketing. 
Met deze technieken krijgen we inzicht in de gedachtegang van mensen. Hierdoor ben 
je dus in staat beter te scoren bij je klanten, omdat je weet wat wel en niet werkt. Zo 
zijn neuromarketeers erachter gekomen dat een opvallende kleur voor een button zorgt 
voor meer kliks en dat afbeeldingen veel beter opgepakt worden dan tekst.
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3 mythes van neuromarketing

Veel mensen zien neuromarketing als een soort duistere magie, die mensen dwingt 
om te doen wat het merk wilt. Daarbij zijn er veel blogs geschreven over hoe het 
onnatuurlijk, onwetenschappelijk en manipulatief zou zijn. De reden dat men zo denken 
is waarschijnlijk, omdat veel van de neuromarketing onderzoeken achter gesloten deuren 
plaatsvinden. De bedrijven die zich hiermee bezig houden zijn vaak te druk om aan de 
rest van de wereld hun plannen te laten zien, of ze hebben klanten die simpelweg niet 
willen dat hun onderzoek openlijk wordt besproken.

Maar eigenlijk helpt neuromarketing marketeers bij het doorbreken van sommige 
menselijke obstakels in traditionele onderzoeken en het meten van emotionele situaties in 
het hier en nu, dus niet bij het terugroepen van een situatie.

Dus wat is er nu precies waar over neuromarketing? 
Laten we naar een paar mythes kijken en de feiten op een rijtje zetten, zodat we allemaal 
weten wat waar en niet waar is. 

“Neuromarketing suffers 
from an association with 

neuroscience,which makes it 
look scientific to some and like 

snake oil to others.”
- Nir Eyal, Bestselling 
Author and Behavioral 

Designer
“In the early days of 

neuromarketing, there was a 
combination of unsubstantiated 

hype about the effectiveness 
of services offered by early 
neuromarketing firms and 

unwarranted alarmism from 
consumer groups. As time 

passes, claims have become more 
evidence-based, and unrealistic 

fears have abated.”
- Roger Dooley, Author, 

Brainfluence

Mythe 1
Neuromarketing is manipulerend: het laat 

mensen dingen doen die ze niet willen doen.

Door de steeds groter wordende focus op nepnieuws, zijn steeds meer mensen van 
mening dat wat we consumeren een macht over ons heeft. Neuromarketeers zouden 
deze macht benutten om meer klanten te verkrijgen. Maar dit is niet hoe het zit bij 
neuromarketing. Door inzicht te krijgen in hoe het menselijk brein werkt, kunnen merken 
een sterkere band opbouwen met hun klanten. Marketeers krijgen hierdoor de kans om 
klantervaring en de impact van hun berichtgeving te verbeteren, waardoor ze waarde 
leveren voor de klant en voor het merk zelf.

Over de manier waarop deze wetenschap gebruikt kan worden zijn een aantal zorgen. 
Steven Genco, een expert op dit gebied, legt uit dat mensen niet het volledige beeld zien 
van de wetenschap.

“Neuromarketing does not physically make us buy things, or do things, whether 
those things are good for us or not. Ask any marketer — if it were that easy, 
everybody would be doing it.”- Steve Genco

Mensen hebben vooral het gevoel dat advertenties het meest manipulerend zijn.
Er wordt gedacht dat er door neuromarketing technieken super-advertenties gemaakt 
worden die zo overtuigend zijn dat de consument ze niet kan weerstaan. ‘Als zulke 
advertenties zouden bestaan, zouden we deze al gezien hebben voordat neuromarketing 
überhaupt bestond.’ Vertelt Roger Dooley. Neuromarketing wordt hier vooral gebruikt om 
ineffectieve reclames eruit te halen, want ze irriteren de consument alleen maar. Hoe 
goed je advertentie ook mag zijn, consumenten hebben nog altijd een keus. Als iemand 
iets echt niet wil, is er geen enkele neuromarketing techniek die diegene over kan halen 
om iets te doen waar ze geen interesse in hebben.

Neuromarketing is dus geen gedachten-lezende kristallenbol of manipulatie. Het is een 
wetenschappelijke methode die ons inzicht geeft in de werking van het brein. Hiervoor 
worden hersenscans gebruikt die ook regelmatig worden gebruikt in ziekenhuizen over de 
hele wereld. Door het gebruik van deze methodes kunnen neuromarketeers zien welke 
delen van de hersenen opspelen bij bijvoorbeeld een aankoopbeslissing. Hiermee kan 
men zien hoe een persoon zich voelt tegen over het product. Het helpt marketeers om 
betere producten, verpakkingen en merkelementen te ontwerpen die zorgen een diepere 
emotionele band met de consument.
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Mythe 2
Het draait allemaal om fMRI en EEG.

FMRI en EEG zijn 
hersenscans waarmee 

je de hersenactiviteit van 
een persoon kan lezen. 
Onderzoekers kunnen 
op deze manier zien of 

iemand blij wordt van een 
product of juist niet.

Het is waar dat in het begin, toen 
neurowetenschap net bestond, fMRI 
(hersenscans) en EEG (measuring electrical 
brain activity) de industrie domineerde. 
Maar in de loop der tijd zijn er steeds 
meer onderzoekstechnieken bij gekomen. 
Moderne neuromarketing is zich veel meer 
gaan richten op testen die online uitgevoerd 
kunnen worden. 

Daarbij worden fMRI’s en EEG’s nu nog 
zelden gebruikt als marketing instrument. 
Uit een onderzoek onder 64 neuromarketing 
firma’s blijkt dat maar 31% gebruikt maakt 
van deze technologieën. Voor fMRI en 
EEG is speciale apparatuur nodig die vaak 
alleen te vinden zijn in een medische of 
universitaire omgeving. Daarbij vraagt het 
gebruik van z’n hersenscan om een goede 
training. Het analyseren van de gegevens 
van de scans kost tijd en men heeft er veel 
kennis voor nodig. Als je de hersens niet 
begrijpt is het ook moeilijk af te lezen wat z’n 
scan nu precies zegt.

De groei van de onderzoekstechnieken komt vooral door de online methodes die 
ontstaan zijn door digitalisering. Het voordeel hiervan is dat deze online methodes vaak 
veel goedkoper en makkelijker in gebruik zijn dan de hersenscans. Je hebt er geen 
medische apparaten voor nodig en hoeft het niet in een lab plaats te vinden. Daarbij 
geven ze ons de mogelijkheid om aanzienlijk meer deelnemers te testen en geven ze 
duidelijke en vergelijkbare gegevens die direct veel marktonderzoek vragen kunnen 
beantwoorden. 

Naast fMRI en EEG bestaat er nu ook eye tracking, waarbij de beweegpatronen van 
iemands ogen worden gemeten. Door eye tracking kunnen onderzoekers er achter 
komen waar mensen naar kijken en waar de focus op ligt. Daarnaast bestaat er nu ook 
nog Facial coding. Hierbij wordt elke spierbeweging van het gezicht, hoe klein dan ook, 
gemeten. Op deze manier kunnen gezichtsuitdrukking gemeten worden. Dit zijn nog 
niet alle methodes. Op de volgende pagina vindt u een klein overzicht met verschillende 
technieken, hun werking, wat je er mee kan meten en voor- en nadelen.

FMRI EEG Eye tracking

Hoe werkt 
het?

Hiermee kan 
je zien waar 

en wanneer er 
hersenactiviteit 
plaatsvindt door 

middel van 
doorbloeding in 

de hersens.

Hiermee meet 
je de 

elektrische 
activiteit van de 
hersens, door 

middel van 
het plaatsen 
van sensoren 

die op de 
hoofdhuid 

worden geplakt.

Hiermee kan 
je precies 

meten waar de 
blik van een 
persoon op 

focused. 

Wat laat het 
zien over een 

persoon?

- Emotionele 
reactie
- Het 

niveau van 
betrokkenheid

- Het 
niveau van 

betrokkenheid

- Wat de 
aandacht trekt

- Waar op wordt 
gefocused

- De snelheid 
van herkenning

Voor- en 
nadelen

- Duurste 
methode
- Minder 

gedetailleerd 
dan EEG, maar 
wordt wel als 

standaard 
gezien om 
emoties te 

meten
- Moet in een 
lab gedaan 

worden

- Duurder 
dan andere 
methodes
- Niet zo 

precies als 
fMRI

- Meet geen 
emoties

- Goedkoper 
dan EEG 

en fMRI en 
makkelijk in 

gebruik.
- Beste als 

samen wordt 
gebruikt met 

Biometrie

Overzicht van neuromarketing technieken

Biometrie Facial coding

Hiermee meet je 
de hartslag en 

ademhaling van 
een persoon

Hiermee kan 
je iemands 
expressie 

identificeren

- Niveau van 
betrokkenheid

- Zien of de 
reactie positief of 

negatief is

- De algemene 
emoties:

Blijdschap
Boosheid

Angst
Verrast

Etc. 

- Werkt het beste 
samen met eye 

tracking

- Relatief 
goedkoop

6 7



Mythe 3
Neuromarketing onderzoeken geven dezelfde 

resultaten als traditionele onderzoeken

Zoals eerder aangegeven, maken wij veel 
van onze beslissingen onbewust. Wij hebben 
deze keuzes dus eigenlijk niet onder controle; 
ze vallen buiten ons rationele gedeelte in het 
brein. 
Daniel Kahneman heeft een Nobelprijs 
gewonnen op dit gebied, hij beschreef wat 
ons irrationeel maakt. Hij schreef daarbij 
een boek over fast en slow thinking. Hierbij 
betekent fast thinking, onbewust denken 
en slow thinking, bewust denken. Hij maakt 
hiermee een duidelijk onderscheidt tussen 
beide manieren van denken.

Neuromarketing helpt ons om te meten 
waarom sommige keuzes, bewust of 
onbewust, worden gemaakt. Het helpt ons om 
de echte emoties en beleving van mensen te 
ontcijferen. 

Laten we er een voorbeeld bij halen. Uit 
een enquête die rond ging tijdens de laatste 
presidentsverkiezingen in Amerika, kwam 
naar voren dat Trump geen enkele kans 
had om te winnen. Maar uit neuromarketing 
onderzoeken bleek juist wél dat hij zou 
winnen. Hoe dit komt? Sommige mensen 
hadden wel gestemd op Trump, maar durfden 
dit niet toe te geven, omdat ze zich hiervoor 
schaamden. Dit wordt ook wel de ‘Shy-Trump’ 
genoemd. Om achter de echte waarheid te 
komen moet je in het onderbewustzijn kijken.

Traditionele onderzoeken zijn gebaseerd op 
methodes waarbij de ondervraagde zelf de 
vragen mondeling beantwoordt of schriftelijk 
invult. Deze zitten vol met biases die de 
resultaten kunnen vertekenen. Enkele biases 
zijn; respons, self-assessment en researcher. 

Response bias
Eén van die biases wordt de response bias 
genoemd. Er zijn een aantal dingen in een 
interview omgeving die onze antwoorden 
kunnen beïnvloeden. We kunnen beïnvloed 
worden door de interviewer zelf en de 
manier waarop de vragen worden gesteld. 
Er kan ook een onbewuste drang zijn 
om een ‘goede’ respondent te willen 
zijn. Hierdoor geeft de geinterviewde 
antwoorden waarvan hij denkt dat de 
interviewer deze wil horen.

Self-assessment bias
Bij deze bias gaat het om zelfevaluatie. 
Dit is de onmacht om je eigen emoties te 
beoordelen en deze uit te drukken met 
behulp van taal en termen. Emoties zijn 
erg moeilijk te identificeren en in taal uit te 
drukken. De ‘blijheid’ van de ene persoon 
is anders dan de ‘blijheid’ van de ander. 
Hierdoor moet het dus zelf geïnterpreteerd 
worden, waardoor er verkeerde 
interpretaties ontstaan.

Researcher bias
Hierbij draait het om de onderzoekers zelf. 
De traditionele onderzoeken zijn afhankelijk 
van de interpretatie van de onderzoekers 
en theoretische modellen. Beide zijn vaak 
niet wetenschappelijk. Het resultaat van 
de onderzoeken bevat informatie die 
openstaat voor interpretatie en studies die 
niet makkelijk gerepliceerd of gecontroleerd 
kunnen worden.

“People don’t think how they feel, 
they don’t say what they think and 

they don’t do what they say.”
- David Ogilvy

Conclusie

Hoewel neuromarketing niet nieuw is, 
bestaan er nog veel mythes over deze 
wetenschap. Veel mensen zijn er toch 
angstig voor, omdat ze niet het hele beeld 
kennen. Niet iedereen weet natuurlijk 
hoe het werkt. Neuromarketing is geen 
manipulatie zoals velen denken. Het helpt 
onderzoekers alleen om de hersens van de 
mens beter te begrijpen. Hierdoor kunnen 
marketeers bijvoorbeeld advertenties beter 
richten op de consument, zodat ze niet als 
irritant overkomen. 

Daarbij gaat neuromarketing niet alleen 
maar over hersenscans, er zijn veel meer 
technieken die gebruikt kunnen worden om 
de consument beter te begrijpen. Dus laat je 
zeker niet beperken tot alleen de dure fMRI 
en EEG. Eye tracking en facial coding zijn 
ook uitstekende manieren om er achter te 
komen hoe mensen kijken en denken. 

Traditionele onderzoeken zullen zeker nog 
blijven bestaan, maar het is wel bewezen 
dat neuromarketing voor resultaten kan 
zorgen die met traditionele onderzoeken 
niet te bereiken zijn. Dit heeft te maken 
met een aantal vertekeningen die opspelen 
tijdens een traditioneel onderzoek. Zoals de 
interview omgeving die ons kan beïnvloeden 
en dat wij onze emoties moeilijk kunnen 
vertalen naar woorden. Op deze gebieden 
biedt neuromarketing een oplossing. 
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Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Op de laatste pagina bevinden zich de 
bronnen waar ik gebruik van heb gemaakt. 
Hier wordt ingegaan op meer mythes over 
neuromarketing. En worden er enkele 
onderzoeken naar voren gehaald. 

Heeft u eventuele vragen of opmerkingen 
over de whitepaper dan kunt u contact 
met mij opnemen via het onderstaande 
e-mailadres.

Tessa.groeneveld@hva.nl

Traditionele onderzoeken zullen natuurlijk 
nog wel een plek hebben in de wereld, 
maar neuromarketing zorgt voor een diepte 
en inzicht die traditioneel onderzoek niet 
kan bieden.
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