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Reclamewijsheid en de Gevoeligheid van Kinderen voor 

Reclame-effecten 
 

 

 

Introductie 

Kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld die steeds meer doordrenkt is 

geraakt met reclame (Calvert, 2008; Schor, 2005). Deze commerciële omgeving 

biedt kinderen belangrijke mogelijkheden op het gebied van entertainment, leren 
en culturele ontwikkeling, maar er bestaan ook zorgen over mogelijke 

ongewenste gevolgen voor hun welzijn, zoals materialisme, ouder-kind conflicten 

en ongezond eetgedrag (Buijzen & Valkenburg, 2003; Moore, 2007). De 

discussie over kinderen en hun commerciële omgeving wordt nog eens versterkt, 

doordat veel consumentenorganisaties en wetenschappers al sinds lange tijd hun 
bezorgdheid uiten over de eerlijkheid van reclame gericht op kinderen. De 

grootste zorg is dat kinderen, totdat ze de adolescentie bereiken, nog niet goed in 

staat zijn om met een kritische blik naar reclame te kijken. In vergelijking met 

volwassenen zouden kinderen veel weerlozer zijn wanneer zij geconfronteerd 

worden met reclame en daardoor gevoeliger voor de effecten ervan (Kunkel et 
al., 2004). De redenering hierachter is dat de kennis over reclame (bijvoorbeeld 

begrip van de intentie van reclame) nog niet volledig ontwikkeld is bij kinderen 

en zij daardoor minder goed in staat zijn om de verleidingen in reclame te 

doorzien. Deze kennis over reclame wordt vaak reclamewijsheid genoemd 

(Livingstone & Helsper, 2006; Young, 1990). 
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Het debat over de eerlijkheid van op kinderen gerichte reclame wordt 

overheerst door twee belangrijke aannames: (1) kinderen hebben een lager niveau 

van reclamewijsheid dan volwassenen en (2) reclamewijsheid vermindert de 

gevoeligheid van kinderen voor de effecten van reclame (zie Kunkel et al., 2004; 
Livinsgtone & Helsper, 2006). Echter, hoewel beide aannames als 

vanzelfsprekend beschouwd worden, missen zij een sterke wetenschappelijke 

fundering. Daarom is het hoofddoel van dit proefschrift om de validiteit van 

deze twee aannames te onderzoeken. Het is belangrijk om te weten of de 

aannames ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek, omdat zij een 
bepalende rol spelen in het lopende maatschappelijke en politieke debat over 

kinderen en reclame. 

Gebaseerd op deze aannames hebben veel westerse samenlevingen 

regelgeving opgesteld. Of om kinderen te beschermen tegen reclame door 

reclame-uitingen gericht op kinderen te beperken of om hun reclamewijsheid te 

vergroten door interventies, zoals reclame-educatieprogramma’s (Gunter, Oates, 
& Blades, 2005). In sommige Europese landen, zoals Noorwegen en Zweden, 

mag televisiereclame bijvoorbeeld niet gericht zijn op kinderen jonger dan twaalf 

jaar en mag er geen reclame uitgezonden worden gedurende kinderprogramma’s. 

Daarnaast stellen andere landen, zoals Engeland en Nederland, flinke subsidies 

beschikbaar voor de ontwikkeling van reclame-educatieprogramma’s 
(bijvoorbeeld Media Smart; Media Rakkers), ervan uitgaande dat deze 

programma’s van kinderen kritische en deskundige consumenten maakt.  

 

Aanname 1: Kinderen Hebben een Lager Niveau van Reclamewijsheid 
dan Volwassenen 

De eerste aanname die het debat over kinderen en reclame karakteriseert is dat 

kinderen een lager niveau van reclamewijsheid hebben dan volwassen. Het blijft 

in zowel het debat als in de reclameliteratuur echter volstrekt onduidelijk wat 

zo’n volwassen niveau van reclamewijsheid inhoudt. Opmerkelijk genoeg is 

theorie over een volwassen begrip van reclame schaars (cf. Wright, Friestad, & 
Boush, 2005). Bovendien geven de enkele theoretische modellen die in de 

literatuur gevonden kunnen worden een geïdealiseerd niveau van reclamewijsheid 

weer en richten ze zich niet op het werkelijke reclamebegrip van volwassenen 

(Roberts, 1982; Friestad & Wright, 1994). Het is belangrijk om het volwassen 

niveau van reclamewijsheid empirisch te onderzoeken, omdat het 
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onwaarschijnlijk is dat alle volwassenen een perfect of ideaal begrip hebben van 

reclame. Helaas is er tot op heden nog geen empirisch onderzoek gedaan naar de 

reclamewijsheid van volwassenen en, belangrijker nog, naar de vergelijking van 

het niveau van volwassenen en kinderen (Wright et al., 2005). Daarom kunnen er 
vooralsnog geen conclusies getrokken worden over het verschil in 

reclamewijsheid tussen kinderen en volwassenen.  

 

Aanname 2: Reclamewijsheid Vermindert de Gevoeligheid van Kinderen 
voor Reclame 

De tweede aanname die het debat over kinderen en reclame karakteriseert is dat 

reclamewijsheid kinderen minder gevoelig maakt voor de effecten van reclame. 

Oorspronkelijk wordt er in veel reclametheorieën van uitgegaan dat  het 

belangrijkste weerstandsmechanisme tegen reclame cognitief van aard is en dat 

reclamewijsheid daarom als een filter kan dienen tijdens het verwerken van 
reclame. In deze zogenaamde cognitive defense view wordt er vanuit gegaan dat 

kinderen die reclamewijs zijn die wijsheid ook zullen gebruiken (activeren en 

toepassen) om een reclame kritisch te verwerken, wat hen vervolgens minder 

gevoelig zou maken voor de effecten ervan (Brucks, Armstrong, & Goldberg, 

1988; Livingstone & Helsper, 2006; Rossiter & Robertson, 1974). De kind en 
reclame literatuur biedt echter geen overtuigend bewijs dat reclamewijsheid de 

gevoeligheid van kinderen voor reclame-effecten ook daadwerkelijk vermindert. 

Er zijn maar een paar studies die zich gericht hebben op de effectiviteit van 

reclamewijsheid in het verminderen van de reclamegevoeligheid van kinderen en 

de resultaten daarvan zijn niet eenduidig (Chernin, 2007; Mallinckrodt & 

Mizerski, 2007; Robertson & Rossiter, 1974; Ross et al., 1984). Bovendien wijzen 
de laatste inzichten op het gebied van psychologische ontwikkeling en 

reclameverwerking er op dat de cognitive defense view een aantal belangrijke 

theoretische beperkingen heeft (Buijzen, Van Reijmersdal, & Owen, 2010; Moses 

& Baldwin, 2005; Nairn & Fine, 2008). Meer specifiek gezegd duiden deze 

inzichten er op dat als kinderen over de nodige reclamewijsheid beschikken, dat 
niet hoeft te betekenen dat zij die wijsheid ook daadwerkelijk inzetten om 

weerstand te bieden tegen reclame.  

 

 

 



Nederlandse Samenvatting 

136 

Doel en Focus van dit Proefschrift 

Het doel van dit proefschrift is om de bestaande literatuur over de 

reclamewijsheid van kinderen uit te breiden door theoretische en empirische 

inzichten te bieden in (a) de ontwikkeling van de reclamewijsheid van kinderen 

naar een volwassen niveau en (b) de rol van reclamewijsheid in het verminderen 

van de gevoeligheid van kinderen voor de effecten van reclame. Het proefschrift 
richt zich daarbij op 8- to 12-jarige kinderen, traditionele televisiereclame en vier 

componenten van reclamewijsheid (reclameherkenning, begrip van de 

verkoopintentie, begrip van de persuasieve intentie en begrip van persuasieve 

tactieken). 

 

Acht- tot Twaalfjarige Kinderen 

Dit proefschrift richt zich op kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, omdat er 

over het algemeen wordt aangenomen dat de belangrijkste veranderingen in de 
ontwikkeling van reclamewijsheid plaatsvinden in deze leeftijdsgroep (John, 

1999). Er wordt zelfs gedacht dat de reclamewijsheid van kinderen ergens tussen 

8 en 12 jaar een volwassen niveau bereikt (zie Gunter & Furnham, 1998; 

Valkenburg & Cantor, 2001). Daarnaast wijzen informatieverwerkingstheorieën 

er op dat kinderen in deze leeftijdsgroep wel reclamewijs kunnen zijn, maar dat 
zij door gebrek aan cognitieve capaciteiten moeite kunnen hebben om die 

wijsheid te activeren en toe te passen wanneer ze geconfronteerd worden met 

reclame. (Moses & Baldwin, 2005; Roedder, 1981). Dit kan belangrijke 

consequenties hebben voor de rol van reclamewijsheid in het verminderen van 

de gevoeligheid voor reclame-effecten van 8- tot 12-jarige kinderen.  

 

Televisiereclame 

De afgelopen paar jaar hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de 
commerciële mediaomgeving van kinderen. Alhoewel kinderreclamemakers nog 

steeds het meeste geld uitgeven aan het maken van televisiereclames, zijn zij 

steeds meer nieuwe reclamevormen aan het ontdekken (bijvoorbeeld 

merkwebsites, advergames, product placement in games; Calvert, 2008; Moore, 

2004, Schor, 2005). Deze reclamevormen zijn fundamenteel anders dan 
traditionele televisiereclame en vormen daardoor een nieuwe uitdaging voor de 

reclameverwerking van kinderen. Alhoewel inzicht in de reclamewijsheid van 
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kinderen met betrekking tot deze nieuwe vormen van reclame zeer belangrijk is, 

richt dit proefschrift zich op traditionele televisiereclame (commercials). De 

reden hiervoor is dat er, ondanks het feit dat er al bijna 40 jaar onderzoek wordt 

gedaan naar de televisiereclamewijsheid van kinderen, nog steeds een aantal 
fundamentele vragen met betrekking tot de ontwikkeling van deze wijsheid en de 

rol daarvan in het beïnvloedingsproces onbeantwoord zijn gebleven. Het doel 

van dit proefschrift is om deze vragen te beantwoorden en de bestaande kennis 

over de televisiereclamewijsheid van kinderen uit te breiden en te verdiepen. 

Deze diepgaande inzichten zijn nodig als basis voor onderzoek naar het 
vermogen van kinderen om nieuwe vormen reclame te herkennen, te begrijpen 

en zich er tegen te weren.  

 

Vier Componenten van Reclamewijsheid 

Verschillende theoretische modellen bieden inzicht in de reclamegerelateerde 

kennis waar kinderen over moeten beschikken om reclamewijs te zijn (Friestad & 

Wright, 1994; John, 1999; Roberts, 1982; Robertson & Rossiter, 1974). Deze 

modellen richten zich echter bijna allemaal op andere soorten kennis en bieden 
daarom geen eenduidige conceptualisering van reclamewijsheid. Ondanks dat 

nemen alle modellen aan dat reclamewijsheid zich ontwikkelt van zeer simpele 

naar meer complexe en abstracte kennis. Daarnaast  zijn de meeste modellen het 

er over eens dat het onderscheid kunnen maken tussen reclame en andere media-

inhoud (reclameherkenning) en het kunnen begrijpen van de intentie van reclame 
de twee belangrijkste basisvaardigheden van reclamewijsheid zijn. 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de herkenning en het begrip van 

televisiereclame van kinderen  (voor een overzicht zie John, 1999; Kunkel et al., 

2004). De meeste studies die het begrip van reclame van kinderen onderzochten, 

hebben zich echter alleen gericht op het relatief simpele begrip dat reclame 

probeert om producten te verkopen (begrip verkoopintentie). De eerder 
genoemde modellen wijzen er op dat kinderen nog twee andere, meer complexe 

soorten begrip nodig hebben om reclame volledig te kunnen bevatten: ten eerste 

het begrip dat reclame probeert om het gedrag van consumenten te beïnvloeden 

door hun  houding en gedachten over een product te veranderen (begrip 

persuasieve intentie) en ten tweede het begrip dat reclamemakers bepaalde 
tactieken gebruiken om de houding, gedachten en het gedrag van consumenten 

te veranderen (begrip persuasieve tactieken). 
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Opbouw van dit Proefschrift 

Dit proefschrift bestaat uit vier empirische studies en een theoretisch essay die 

gepresenteerd worden in de volgende hoofdstukken. Alle artikelen zijn 

gepubliceerd, geaccepteerd of ingediend voor publicatie. De inhoud van de 

hoofdstukken in dit proefschrift zijn gelijk aan de gepubliceerde, geaccepteerde 

of ingediende artikelen. Ieder hoofdstuk bevat daarom een eigen samenvatting, 
introductie, discussie en literatuurlijst. In dit deel wordt een korte samenvatting 

gegeven van ieder hoofdstuk. Hoofdstuk 2 en 3 richten zich op de aanname dat 

kinderen een lager niveau van reclamewijsheid hebben dan volwassenen en 

hoofdstuk 4, 5 en 6 op de aanname dat reclamewijsheid kinderen minder 

gevoelig maakt voor de effecten van reclame.  

 

Hoofdstuk 2: Reclameherkenning en Begrip van de Intentie van Reclame 

Het tweede hoofdstuk bevat een surveystudie naar de ontwikkeling van de 
reclamewijsheid van kinderen naar een volwassen niveau. Deze studie richt zich 

op drie componenten van reclamewijsheid: reclameherkenning, begrip verkoopintentie 

en begrip persuasieve intentie. Verschillende studies hebben het niveau van 

reclameherkenning en –begrip van kinderen al eerder onderzocht (voor en 

overzicht zie John, 1999; Kunkel et al., 2004), maar geen van deze studies heeft 
dit niveau vergeleken met een volwassen maatstaf. Het doel van deze studie was 

om deze lacune te dichten door de herkenning van reclame en het begrip van de 

intentie van reclame van kinderen (8-12 jaar; N = 294) en volwassenen (>18 jaar; 

N =198) te onderzoeken en met elkaar te vergelijken. Daarnaast was het doel 

van deze studie om de tekortkomingen van eerder onderzoek te ondervangen 

door zowel de conceptuele als de methodologische benadering van het 
reclamebegrip van kinderen te optimaliseren. Dat wil zeggen dat er een expliciet 

onderscheid gemaakt werd tussen de verkoop- en persuasieve intentie van 

reclame en dat de onderzoeksmethode rekening hield met de taal- en 

geheugenvaardigheden van 8- 12-jarige kinderen.   

De resultaten lieten zien dat kinderen rond 10 jaar een niveau van 
reclameherkenning bereiken dat vergelijkbaar is met dat van volwassenen. Rond 

12 jaar hadden kinderen echter nog steeds geen volwassen niveau van begrip van 

de verkoop- en persuasieve intentie van reclame bereikt. Tot slot lieten de 

resultaten ook zien dat kinderen hun begrip van de persuasieve intentie van 

reclame aanmerkelijk later ontwikkelen dan hun begrip van de verkoopintentie 
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van reclame. Hoewel kinderen vanaf 8 jaar een toenemend begrip toonden van 

de verkoopintentie van reclame, liet hun begrip van de persuasieve intentie van 

reclame pas een significante stijging zien op 10- tot 11-jarige leeftijd. 

 

Hoofdstuk 3: Begrip van Persuasieve Tactieken in Reclame 

De studie die gepresenteerd wordt in het derde hoofdstuk is een vervolg op de 
studie in hoofdstuk 2. Ook deze surveystudie onderzocht de ontwikkeling van de 

reclamewijsheid van kinderen naar een volwassen niveau, maar richtte zich 

daarbij op de vierde component van reclamewijsheid: begrip van de persuasieve 

tactieken van adverteerders. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het inzicht 

van kinderen in de manieren waarop reclamemakers hun houding, gedachten en 

gedrag proberen te beïnvloeden, oftewel: welke tactieken reclamemakers 
gebruiken om bepaalde effecten te realiseren (Boush, Friestad, & Rose, 1994).  

Daarom was het doel van deze studie het onderzoeken van het begrip dat 

kinderen hebben van zes populaire tactieken die door adverteerders gebruikt 

worden om bepaalde effecten te realiseren, te weten: herhaling van reclame, 

productdemonstratie,  peer popularity appeal, humor, het gebruik van bekende 
(tekenfilm)figuren en premiums. Om een norm te creëren voor correct begrip is 

aan 34 experts (adverteerders van kinderproducten) gevraagd om een survey in te 

vullen waarin ze moesten aangeven welke effecten (bijvoorbeeld reclame- of 

productherinnering, iets leren over het product en leuk vinden van het product) 

zij willen bereiken door de zes bovengenoemde tactieken te gebruiken. 
Vervolgens werd het begrip van kinderen van de door de adverteerder bedoelde 

effecten van deze tactieken onderzocht en vergeleken met een volwassen 

steekproef (>18 jaar; N = 96).  

De resultaten van deze studie lieten zien dat het begrip van kinderen van 

de reclametactieken van adverteerders toenam tussen de 8 en 12 jaar met een 

significante stijging rond 10 jaar. De leeftijd waarop kinderen een volwassen 
niveau van dit begrip bereikten verschilde per tactiek. Hun begrip van herhaling 

van reclame, peer popularity appeal en premiums bereikte een volwassen niveau 

vanaf 10 jaar. Productdemonstratie bleek het moeilijkst te begrijpen te zijn; alle 

kinderen scoorden significant lager dan volwassenen. Tenslotte lieten de 

resultaten zien dat kinderen tussen de 10 en 12 jaar een beter begrip hadden van 
de bedoelde effecten van het gebruik van bekende (tekenfilm)figuren dan 

volwassenen.  
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Hoofdstuk 4: Reclamewijsheid en het Verlangen naar Geadverteerde 
Producten 

Het vierde hoofdstuk richt zich op de aanname dat reclamewijsheid de 
gevoeligheid van kinderen voor de effecten van reclame vermindert. Hoewel 

deze aanname in zowel het wetenschappelijke als publieke debat over kinderen 

en reclame algemeen geaccepteerd is, is er geen empirische evidentie die deze 

aanname ondersteunt. Het doel van deze surveystudie is om deze lacune te 

dichten door te onderzoeken of de reclamewijsheid (reclameherkenning, begrip 

verkoopintentie, begrip persuasieve intentie) van kinderen (8-12 jaar; N = 296) 
het effect van blootstelling aan televisiereclame op hun verlangen naar 

geadverteerde producten kan verminderen. In andere woorden, het doel van 

deze studie was om te onderzoeken of de reclamewijsheid van kinderen de relatie 

tussen reclameblootstelling en het willen hebben van geadverteerde producten 

modereert.  
De studie leverde drie belangrijke resultaten op. Ten eerste liet deze 

studie zien dat herkenning van reclame en begrip van de verkoopintentie 

kinderen niet minder gevoelig maakt voor de persuasieve invloed van reclame. 

Dat wil zeggen dat reclameherkenning en begrip van de verkoopintentie niet 

effectief waren in het verminderen van de relatie tussen reclameblootstelling en 
het verlangen van kinderen naar geadverteerde producten. Ten tweede bleek een 

begrip van de persuasieve intentie van reclame wel effectief te zijn in het 

reduceren van de relatie tussen reclameblootstelling en het verlangen naar 

geadverteerde producten, maar alleen voor de oudere  kinderen die aan het 

onderzoek meededen (leeftijd 10-12). Ten derde kwam naar voren dat voor de 

jongere kinderen een begrip van de persuasieve intentie een tegenovergesteld 
effect had, oftewel het versterkte de relatie tussen blootstelling en 

productverlangen. In andere woorden, jonge kinderen met een beter begrip van 

de persuasieve intentie van reclame waren gevoeliger voor de invloed van 

reclame. Een verklaring voor dit counterintuïtieve resultaat is dat het voor 

kinderen met een hoger niveau van reclamewijsheid makkelijker is om de 
persuasieve boodschap van een reclame-uiting te verwerken. Gegeven dat 

kinderen jonger dan 10 jaar hun reclamewijsheid nog niet gebruiken om kritisch 

na te denken over reclame kan dit resulteren in sterkere reclame-effecten.  

 



Kinderen en Reclamewijsheid 

141 

Hoofdstuk 5: Cognitieve en Affectieve Weerstandsmechanismen tegen 
Reclame 

Het vijfde hoofdstuk richt zich ook op de aanname dat reclamewijsheid de 
gevoeligheid van kinderen voor de effecten van reclame vermindert. De studie 

die hier beschreven wordt, heeft als doel de rol van de weerstandsreacties 

(kritische gedachten) van kinderen in het beïnvloedingsproces bloot te leggen. 

Meer specifiek gezegd onderzocht deze studie of kinderen (8-12 jaar; N = 163) 

weerstandsreacties produceren terwijl ze naar een televisiereclame kijken en hoe 

deze reacties kunnen leiden tot een verminderde gevoeligheid voor de effecten 
ervan. In deze studie werd de gevoeligheid voor reclame geconceptualiseerd als 

de attitude van kinderen ten opzichte van het geadverteerde merk. Er werd een 

conceptueel model voor de reclameweerbaarheid van kinderen ontwikkelt met 

daarin twee paden die tot een minder positieve attitude ten opzichte van het 

geadverteerde merk leiden: een cognitief en een affectief pad. Het cognitieve pad 
in dit model verklaart hoe cognitieve weerstandsreacties (kritische gedachten die 

gebaseerd zijn op bestaande kennis, bijvoorbeeld reclamewijsheid) die ontstaan 

tijdens het kijken van een commercial de attitude van kinderen ten opzichte van 

het geadverteerde merk kunnen verminderen door een verhoogde mate van 

scepticisme ten opzichte van de commercial. Het affectieve pad verklaart hoe 
affectieve weerstandsreacties (kritische gedachten die gebaseerd zijn op emotie) 

die ontstaan tijdens het kijken van een commercial de attitude van kinderen ten 

opzichte van het geadverteerde merk kunnen verminderen door een negatievere 

affectieve attitude ten opzichte van de commercial (leuk vinden van de reclame). 

Verder werd het conceptuele model vergeleken voor twee methoden die vaak 

gebruikt worden om gedachten tijdens blootstelling aan reclame te meten: think-
aloud (het verbaliseren van gedachten terwijl tegelijkertijd naar een reclame 

gekeken wordt) en thought-listing (het retrospectief rapporteren van gedachten 

tijdens het kijken van een reclame).   

De resultaten van deze studie lieten zien dat zowel cognitieve als 

affectieve weerstandsmechanismen een belangrijke rol spelen bij het 
verminderen van de gevoeligheid van kinderen voor reclame-effecten. Daarnaast 

toonden de resultaten aan dat de effectiviteit van de weerstandsmechanismen in 

het reduceren van reclamegevoeligheid varieerde voor kinderen in de think-aloud 

en thought-listing groep. Voor kinderen in de think-aloud groep waren zowel het 

cognitieve als affectieve weerstandsmechanisme succesvol in het verminderen 
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van de reclamegevoeligheid, terwijl voor kinderen in de thought-listing groep 

alleen het affectieve mechanisme effectief bleek te zijn. Dit duidt er op dat de 

twee methoden de reclameverwerking van kinderen op een andere manier 

beïnvloeden: in vergelijking met thought-listing had de think-aloud methode een 
meer stimulerend effect op het cognitieve verwerkingsniveau van kinderen. Het 

aansporen van kinderen om te vertellen waar ze aan dachten terwijl ze naar een 

commercial keken kan als een ‘cue’ gewerkt hebben, waardoor hun motivatie en 

bekwaamheid om de reclame kritisch te verwerken gestimuleerd werd.    

 

Hoofdstuk 6: Een Nieuwe Conceptualisering van Reclamewijsheid 

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift geeft een theoretische reflectie op de 

rol van reclamewijsheid in het verminderen van de gevoeligheid van kinderen 
voor reclame. Meer specifiek wordt in dit essay de cognitive defense view op de proef 

gesteld. Deze zienswijze veronderstelt dat kinderen die reclamewijs zijn die 

wijsheid ook zullen gebruiken om de reclames die ze tegenkomen kritisch te 

verwerken, wat hen vervolgens minder gevoelig zou maken voor de effecten 

ervan. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van 
psychologische ontwikkeling en reclameverwerking en op de resultaten van de 

studies die in hoofdstuk 4 en 5 gepresenteerd zijn, wordt in dit essay betoogd dat 

de affectieve aard van hedendaagse reclame-uitingen in combinatie met de 

onvolgroeide cognitieve bekwaamheden van kinderen hen niet in staat stelt om 

hun reclamewijsheid te gebruiken om weerstand te bieden aan reclame. Daarom 
is het noodzakelijk dat het huidige theoretische begrip van reclamewijsheid, 

waarin het voornamelijk gedefinieerd wordt als een cognitief construct, wordt 

herzien. In dit essay wordt een nieuwe driedimensionale conceptualisering van 

reclamewijsheid voorgesteld: (1) conceptuele reclamewijsheid – conceptuele 

kennis over reclame (bijvoorbeeld begrip van de intentie van reclame en van de 

tactieken die daarin gebruikt worden), (2) gebruik van reclamewijsheid 
(performance) – het activeren en toepassen van conceptuele reclamewijsheid 

tijdens de verwerking van reclame en (3) attitudinale reclamewijsheid – algemene 

kritische attitude ten opzichte van reclame (bijvoorbeeld negatief affect en 

sceptische attitude ten opzichte van reclame). Gebaseerd op deze nieuwe 

conceptualisering wordt aanbevolen dat toekomstig onderzoek meer aandacht 
besteed aan de stimulering van het gebruik van reclamewijsheid. 
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Conclusies en Implicaties 

Het doel van dit proefschrift was tweeledig. Het eerste doel was het onderzoeken 

van de ontwikkeling van de reclamewijsheid van kinderen naar een volwassenen 

niveau en het tweede doel het onderzoeken van de rol van reclamewijsheid in het 

verminderen van de gevoeligheid van kinderen voor de effecten van reclame. 

Hiermee levert dit proefschrift niet alleen een belangrijke bijdrage aan de 
verbreding en verdieping van de bestaande theoretische en empirische kennis 

over de reclamewijsheid van kinderen, maar ook aan het maatschappelijke en 

politieke debat over kinderen en reclame. Wanneer men debatteert over de 

eerlijkheid van op kinderen gerichte reclame is het van cruciaal belang om een 

accuraat beeld te hebben van het reclamewijsheidsniveau van kinderen en de 

manier waarop deze wijsheid gerelateerd is aan hun gevoeligheid voor reclame-
effecten. In dit deel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies 

en implicaties voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden 

de praktische implicaties voor het lopende maatschappelijke en politieke debat 

besproken.  

 

Aanname 1: Kinderen Hebben een Lager Niveau van Reclamewijsheid 

dan Volwassenen 

De inzichten die gepresenteerd worden in het eerste deel van dit proefschrift 

(hoofdstuk 2 en 3) leiden tot twee belangrijke conclusies en implicaties voor 

toekomstig onderzoek naar de ontwikkeling van de reclamewijsheid van 
kinderen. De eerste conclusie is dat de leeftijd van 10 jaar een belangrijk 

veranderpunt markeert in de ontwikkeling van de reclamewijsheid van kinderen. 

Dit proefschrift liet zien dat het meer complexe begrip van reclame, dat wil 

zeggen het begrip van de persuasieve intentie van reclame en de persuasieve 

tactieken van adverteerders, significant toeneemt rond 10 jaar (Rozendaal, 
Buijzen, & Valkenburg; 2010a; in press). Deze toename kan verklaard worden 

door de grote veranderingen die rond die leeftijd plaatsvinden in de 

sociaalcognitieve vaardigheden van kinderen, meer specifiek in hun vermogen 

om zich in andermans perspectief te plaatsen en op een abstract niveau na te 

denken.  Om de persuasieve intentie van reclame en de persuasieve tactieken die 
daarin gebruikt worden te kunnen begrijpen, moeten  kinderen namelijk een 

besef hebben van second-order mental states (het begrip dat adverteerders iemands 
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mentale toestand proberen te veranderen, bijvoorbeeld iemands attitude en 

gedachten over het product of de reclame; Moses & Baldwin, 2005). Zo’n besef 

vereist van kinderen dat ze begrijpen dat adverteerders een ander perspectief en 

belangen hebben dan zijzelf en daarnaast moeten ze in staat zijn om de “als-dan” 
redenering toe te passen. Deze manier van redeneren is nodig om de link te 

kunnen leggen tussen het gebruik van bepaalde persuasieve tactieken 

(bijvoorbeeld “als een reclame erg grappig is…”) en een bepaald bedoeld effect 

(“…dan willen de makers van de reclame dat ik de reclame leuk ga vinden”).  

De tweede conclusie is dat de leeftijd waarop kinderen een volwassenen 
niveau van reclamewijsheid bereiken sterk afhangt van de steekproef die gebruikt 

wordt als vergelijkingsmaatstaf. Dit proefschrift liet bijvoorbeeld zien dat als een 

steekproef van universiteitstudenten gebruikt wordt als volwassen maatstaf, 

kinderen op twaalfjarige leeftijd nog geen volwassen begrip van de verkoop- en 

persuasieve intentie van reclame hebben (Rozendaal et al., 2010a). Als echter een 

steekproef gebruikt wordt die representatiever is voor de volwassen bevolking 
zou de conclusie zijn dat kinderen rond hun tiende jaar een volwassen begrip 

hebben van persuasieve tactieken – een begrip dat, zoals hiervoor is aangegeven, 

conceptueel gerelateerd is aan het begrip van de persuasieve intentie (Rozendaal 

et al., in press). Deze resultaten benadrukken dat er geen uniform volwassen 

niveau van reclamewijsheid bestaat. Net als kinderen kunnen volwassenen 
behoorlijk verschillen in reclamewijsheidsniveau. Door verschillen in algemene 

intellectuele vaardigheden of economische voordelen is het goed mogelijk dat 

universiteitsstudenten een hoger niveau van reclamewijsheid hebben dan de 

gemiddelde volwassen bevolking. Als gevolg daarvan zal het gebruik van een 

steekproef bestaande uit universiteitsstudenten resulteren in een hogere maatstaf 
voor de reclamewijsheid van kinderen.  

Een belangrijke vraag is: Met welke volwassen maatstaf moeten we het 

niveau van reclamewijsheid van kinderen vergelijken? Vanuit het oogpunt van 

consumenteneducatie zou de normatieve maatstaf voor de reclamewijsheid van 

kinderen relatief hoog moeten zijn, omdat het doel van educatie is om kinderen 

te leren onafhankelijke, deskundige en kritische consumenten te zijn.  Een 
vergelijking van kinderen met een hoogopgeleide volwassen steekproef zou hier 

het meest geschikt zijn, omdat van alle demografische bevolkingsgroepen 

hoogopgeleide mensen het geïdealiseerde niveau van een volwassen niveau van 

reclamewijsheid dat besproken wordt in de theoretische literatuur waarschijnlijk 
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het dichtst benaderen. Echter, vanuit het oogpunt van beleidsvorming zouden 

andere criteria de normatieve maatstaf voor het reclamewijsheidsniveau van 

kinderen kunnen bepalen. In veel westerse landen bestaan gedragslijnen die als 

doel hebben de algemene bevolking te beschermen tegen blootstelling aan en 
beïnvloeding door bepaalde vormen van reclame. Naast deze algemene 

reclameregelgeving hebben sommige landen ook regels geïmplementeerd die zich 

specifiek richten op de bescherming van kinderen (European Advertising 

Standards Alliance, 2002). Aan deze regelgeving ligt vaak de aanname ten 

grondslag dat kinderen verschillen in hun kennis over en reacties op reclame van 
de algemene volwassen bevolking en zij daarom extra bescherming nodig hebben 

(Bandyopadhyay, Kindra, & Sharp, 2001). Een vergelijking van kinderen met een 

volwassen steekproef die representatief is voor de algemene bevolking zou hier 

wellicht het meest geschikt zijn, omdat inzichten in de daadwerkelijke verschillen 

tussen kinderen en de algemene volwassen bevolking beleidsmakers kunnen 

helpen om te beoordelen of regelgeving waarin kinderen als een speciaal 
reclamepubliek behandeld worden noodzakelijk en correct is. 

Dit proefschrift, waarin het niveau van reclamewijsheid van kinderen en 

volwassenen voor het eerst empirisch werd onderzocht en met elkaar vergeleken, 

kan als basis dienen voor toekomstig onderzoek. Ten eerste is verder onderzoek 

nodig om te ontdekken of de patronen die we vonden voor de componenten van 
reclamewijsheid die onderzocht zijn in dit proefschrift ook gelden voor andere 

componenten van reclamewijsheid. Dit proefschrift richtte zich op vier 

belangrijke componenten van reclamewijsheid, namelijk reclameherkenning, 

begrip verkoopintentie, begrip persuasieve intentie, en begrip persuasieve 

tactieken. Er kunnen echter ook andere soorten kennis zijn, zoals het inzicht dat 
persuasieve boodschappen vaak een eenzijdig beeld geven, waar kinderen over 

zouden moeten beschikken om reclamewijs te zijn. Ten tweede is meer 

onderzoek nodig naar het niveau van reclamewijsheid van verschillende 

bevolkingsgroepen. Toekomstig onderzoek zou bijvoorbeeld de reclamewijsheid 

van mensen in verschillende levensfasen (bijvoorbeeld adolescenten en ouderen)  

en van mensen met verschillende sociale achtergronden (bijvoorbeeld 
opleidingsniveau, inkomen en etnische afkomst) moeten onderzoeken. Zoals al 

eerder werd aangegeven kunnen volwassenen behoorlijk verschillen in hun 

niveau van reclamewijsheid wat vervolgens weer van invloed kan zijn op de 

manier waarop zij beïnvloed worden door reclame. Tenslotte zou toekomstig 
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onderzoek moeten onderzoeken of de resultaten van dit proefschrift ook gelden 

voor reclame in nieuwe media. Waarschijnlijk zullen kinderen (en volwassenen) 

meer moeite hebben met het herkennen en begrijpen van deze nieuwe vormen 

van reclame.   
 

Aanname 2: Reclamewijsheid Vermindert de Gevoeligheid van Kinderen 
voor Reclame 

De inzichten die gepresenteerd worden in het tweede deel van dit proefschrift 

(hoofdstuk 4, 5 en 6) leiden tot drie belangrijke conclusies en implicaties voor 
toekomstig onderzoek naar de rol van reclamewijsheid in de gevoeligheid van 

kinderen voor reclame. De eerste en belangrijkste conclusie is dat de cognitive 

defense view moet worden herzien. Dit proefschrift toonde aan dat er grenzen zijn 

aan de effectiviteit van reclamewijsheid in het verminderen van de gevoeligheid 

van kinderen voor reclame-effecten (Rozendaal, Buijzen, & Valkenburg, 2009; 
2010b). Door een combinatie van onvolgroeide ‘executieve functies’ (inclusief 

emotieregulerende capaciteiten) en de affectieve aard van op kinderen gerichte 

reclame hebben kinderen grote moeite om hun conceptuele reclamewijsheid te 

gebruiken om zich te weren tegen reclame (Rozendaal, Lapierre, Buijzen, & Van 

Reijmersdal, 2010). Kinderen kunnen over de nodige reclamekennis beschikken 
(conceptuele competentie), maar ze zijn nog niet in staat om deze kennis 

zelfstandig te activeren en toe te passen wanneer zij blootgesteld worden aan 

reclame (het gebruik van reclamewijsheid).  

Conceptuele reclamewijsheid kan echter wel succesvol zijn in het 

verminderen van de gevoeligheid van kinderen voor reclame als zij gestimuleerd 

worden om die wijsheid te gebruiken. Dit proefschrift liet zien dat een 
interventie die kinderen aanspoort om na te denken over wat ze zien en horen in 

een commercial terwijl ze ernaar kijken hun reclamegevoeligheid effectief kan 

verminderen (Rozendaal et al., 2010b). Deze bevindingen duiden er op dat 

gedachtestimulerende opmerkingen tijdens blootstelling aan reclame de ‘stop and 

think’ respons van kinderen kan vergemakkelijken en daarmee ook het gebruik 
van hun reclamewijsheid. Toekomstig onderzoek zou verder moeten 

onderzoeken onder welke condities kinderen in verschillende leeftijdsgroepen in 

staat zijn om hun conceptuele reclamewijsheid te activeren en te gebruiken om 

weerstand te bieden aan reclame. 
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De tweede conclusie is dat er meer aandacht nodig is voor de 

attitudinale dimensie van reclamewijsheid. Bestaand onderzoek heeft zich 

voornamelijk gericht op de rol van conceptuele reclamewijsheid (bijvoorbeeld 

begrip van de intentie van reclame) in de gevoeligheid van kinderen voor de 
effecten van reclame. Echter, een algemene kritische attitude ten opzichte van 

reclame, zoals negatief affect ten opzichte van reclame, zouden een enorme rol 

kunnen spelen in het veranderen van de manier waarop kinderen reageren op 

reclame. Dat wil zeggen dat kinderen die een kritischere attitude hebben ten 

opzichte van reclame in het algemeen, negatiever reageren als zij worden 
blootgesteld aan een specifieke reclameboodschap wat hen vervolgens minder 

gevoelig kan maken voor de effecten ervan (D’Alessio, Laghi, Baiocco, 2009; 

Derbaix & Pecheux, 2003; Lutz, 1985; MacKenzie & Lutz, 1989).  Dit 

proefschrift liet zien dat de negatieve affectieve reacties van kinderen tijdens het 

kijken van een televisiecommercial hun gevoeligheid voor de effecten ervan 

verminderde (affectief weerstandsmechanisme). Bovendien werd gevonden dat 
affectieve weerstandsmechanismen zelfs tot een verminderde gevoeligheid voor 

reclame kunnen leiden, wanneer kinderen niet gemotiveerd of in staat zijn 

(bijvoorbeeld door beperkte cognitieve capaciteiten) om een reclameboodschap 

uitvoerig te verwerken (Rozendaal et al., 2010b). Toekomstig onderzoek zou 

verder moeten onderzoeken hoe attitudinale reclamewijsheid succesvol kan zijn 
in het veranderen van de reacties van kinderen op reclame.   

De derde conclusie is dat er meer onderzoek nodig is naar de 

onderliggende mechanismen van de reclameweerbaarheid van kinderen. Eerder 

onderzoek naar de effectiviteit van reclamewijsheid richtte zich voornamelijk op 

de directe relatie tussen een of meer reclamewijsheidsvariabelen en reclame-
effecten, maar de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze relatie zijn 

zelden onderzocht. Het is echter niet alleen belangrijk om te weten of 

reclamewijsheid de gevoeligheid van kinderen voor reclame-effecten vermindert, 

maar ook om te begrijpen hoe deze wijsheid het beïnvloedingsproces kan 

veranderen. In dit proefschrift werd aangetoond dat zowel cognitieve als 

affectieve mechanismen een belangrijke rol spelen bij het bieden van weerstand 
tegen reclame (Rozendaal et al., 2010b). Om het idee dat cognitieve en 

attitudinale reclamewijsheid via verschillende mechanismen werken (hoog versus 

laag niveau van verwerking) verder te valideren, is meer inzicht nodig in de 
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psychologische processen waardoor kinderen met verschillende niveaus van deze 

reclamewijsheidsdimensies beïnvloed worden.  

Toekomstig onderzoek zou moeten blootleggen of en op welke manier 

reclamewijsheid en interventies die er op gericht zijn om deze wijsheid te 
stimuleren het beïnvloedingsproces in kinderen kan veranderen. Daarbij zou 

gebruik genaakt kunnen worden van de meer ontwikkelde volwassen literatuur 

met betrekking tot beïnvloeding en informatieverwerking (cf. Buijzen, Van 

Reijmersdal, & Owen, 2010). Het integreren van de bevindingen en theorieën uit 

de volwassen literatuur in de kinderliteratuur zou een enorme stap voorwaarts 
zijn voor het onderzoeksveld. Tot nu toe is er vrijwel geen enkele studie die deze 

theorieën toetst onder kinderen (Livingstone & Helsper, 2006).  

 

Praktische Implicaties 

Dit proefschrift heeft ook een aantal belangrijke implicaties voor het lopende 

maatschappelijke en politieke debat over kinderen en reclame. Zoals al eerder 

werd aangegeven wordt in veel westerse samenlevingen steeds meer aandacht 

besteed aan methoden die de gevoeligheid van kinderen voor reclame kunnen 
verminderen, waaronder educatieprogramma’s die als doel hebben de 

reclamewijsheid van kinderen te vergroten. Alhoewel uit eerdere studies is 

gebleken dat dit soort interventies de reclamewijsheid van kinderen kan 

stimuleren (Brucks et al., 1988; Donohue, Henke, & Meyer, 1983; Feshbach, 

Feshbach, & Cohen, 1982; Hobbs & Frost, 2003; Roberts et al., 1980), zorgen 
deze inspanningen er niet per definitie voor dat kinderen beter in staat zijn om 

weerstand te bieden aan reclame. Dit benadrukt hoe belangrijk het is voor 

beleidsmakers om educatieve interventies te ontwikkelen die gebaseerd zijn op 

wetenschappelijke kennis over de manier waarop kinderen reclame verwerken en 

de noodzaak om, zoals Wright et al. (2005) aangeven, de effectiviteit van zulke 

interventies empirisch te onderzoeken. 
 

Herformuleren doel reclame-interventies. Er wordt vaak 

aangenomen dat de belangrijkste doelstelling van interventies die er op gericht 

zijn kinderen reclamewijzer te maken is om hen immuun te maken voor reclame 

(Eagle, 2007; Gunter et al., 2005). Het is echter een illusie om te denken dat 

reclame-interventies kinderen resistent kunnen maken tegen de effecten van 

reclame. Dat zou namelijk betekenen dat volwassenen, van wie verondersteld 
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mag worden dat ze over de nodige reclamewijsheid en het vereiste cognitieve 

vermogen om weerstand te bieden beschikken, niet beïnvloed worden door 

reclames. Alhoewel interventies kinderen misschien niet immuun kunnen maken 

voor reclame-effecten, hebben zij wel de potentie om de manier waarop 
kinderen reclame verwerken te veranderen en daardoor de kans verkleinen dat ze 

oneerlijk beïnvloed worden.   

Maar wat is eerlijk? Eerlijke beïnvloeding kan twee dingen omvatten: (1) 

een kind zou zich bewust moeten zijn van de reclameboodschap en de intentie 

ervan en (2) de reclameboodschap zou de cognitieve en affectieve capaciteiten 
van kinderen niet moeten overweldigen, zodat ze de mogelijkheid hebben om de 

boodschap kritisch te evalueren (het vermogen om hun reclamewijsheid te 

activeren en toe te passen terwijl ze worden blootgesteld aan reclame). Daarom 

zou het de belangrijkste doelstelling van reclame-interventies moeten zijn om 

oneerlijke beïnvloeding van kinderen te verminderen door hun herkenning en 

begrip van verschillende reclamevormen te vergroten en hun motivatie en 
bekwaamheid om hun reclamewijsheid te gebruiken om reclames kritisch te 

verwerken te stimuleren en faciliteren (cf., Harris, Brownell, & Bargh, 2009).   

 

Herformuleren focus reclame-interventies. De focus van reclame-

interventies zou op vier manieren geherformuleerd moeten worden. Ten eerste 

zouden interventies afgestemd moeten worden op de inhoud en vorm van op 

kinderen gerichte reclames. Dat wil zeggen dat interventies zich zouden moeten 
richten op de subtiele en indirecte persuasieve tactieken die gebruikt worden 

door adverteerders. Door kinderen voorbeelden van deze tactieken te laten zien 

en hen uit te leggen waarom die tactieken gebruikt worden, kan het moment 

waarop change of meaning plaatsvindt (cf., Friestad & Wright, 1999), oftewel de 

leeftijd waarop kinderen zich beginnen te realiseren dat sommige aspecten van 

een reclameboodschap (bijvoorbeeld een paar vrolijke kinderen die met het 
geadverteerde product spelen) opzettelijke pogingen zijn van adverteerders om 

hen te beïnvloeden, vervroegd worden. Ten tweede zouden interventies zich niet 

alleen moeten richten op de conceptuele dimensie van reclamewijsheid 

(bijvoorbeeld begrip van de intentie en tactieken), maar ook op de attitudinale 

dimensie (bijvoorbeeld scepticisme). Dit proefschrift liet zien dat de 
laatstgenoemde effectiever is in het beïnvloeden van het beïnvloedingsproces 

(Rozendaal et al., 2010b). Daarom zouden interventies naast het uitleggen van 
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het concept reclame ook de entertainmentwaarde ervan expliciet in twijfel 

moeten trekken, zodat er een minder positieve attitude ten opzichte van reclame 

ontstaat.  

Ten derde is er meer aandacht nodig voor gedachtestimulerende 
interventies tijdens blootstelling aan reclame, omdat dit type interventies effectief 

kunnen zijn in het verminderen van de reclamegevoeligheid van kinderen 

(Rozendaal et al., 2010). Ouders en anderen die betrokken zijn in de dagelijkse 

opvoeding van kinderen zouden bijvoorbeeld opmerkingen kunnen maken die 

hen aansporen na te denken over wat ze zien en horen terwijl ze naar een 
reclame kijken. Tenslotte zouden interventies een onderscheid moeten maken 

tussen verschillende persuasieve boodschappen (bijvoorbeeld 

overheidscampagnes versus speelgoedreclames). Kinderen zouden moeten leren 

dat niet alle persuasieve boodschappen misleidend zijn, maar dat de 

geloofwaardigheid ervan sterk afhangt van de afzender en het type product 

waarvoor geadverteerd wordt. Desalniettemin zouden alle persuasieve 
boodschappen kritisch beoordeeld moeten worden.     

 

Herzien van regelgeving. Reclamewijsheidsinterventies alleen zijn niet 

voldoende. Om oneerlijke beïnvloeding te verminderen is er ook behoefte aan 

een helder beleid dat reclamevormen die de cognitieve en affectieve vermogens 

van kinderen overweldigen beperkt en reguleert. Bestaande restrictieve 

regelgeving om kinderen te beschermen tegen reclame, welke vooral gericht is op 
traditionele reclamevormen (bijvoorbeeld televisiecommercials), leunt sterk op 

de leeftijd waarop kinderen in staat zijn om reclame te herkennen en de intentie 

ervan te begrijpen. Deze regelgeving is gebaseerd op de aanname dat er rond de 

leeftijd van 8 jaar belangrijke veranderingen plaatsvinden in de reclamewijsheid 

van kinderen, wat in deze context vaak gedefinieerd wordt als het vrij simpele 

begrip dat reclame producten probeert te verkopen (begrip verkoopintentie). De 
bevindingen van dit proefschrift suggereren echter dat de leeftijd van 10 jaar een 

meer geschikt criterium zou zijn voor regulerende beleidsbeslissingen. Voordat 

kinderen deze leeftijd bereiken, hebben de meesten nog geen volwassen niveau 

bereikt van de meer complexe vormen van begrip die nodig zijn om het concept 

reclame volledig te kunnen bevatten (begrip van de persuasieve intentie van 
reclame, begrip van de tactieken van adverteerders). 
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Daarnaast zouden inzichten in het vermogen van kinderen om hun 

reclamewijsheid te gebruiken om weerstand te bieden tegen reclame een veel 

prominentere rol moeten krijgen in beleidsbeslissingen. Zoals dit proefschrift liet 

zien is het niet waarschijnlijk dat kinderen onder de 12 jaar hun reclamewijsheid 
spontaan zullen activeren en toepassen als ze blootgesteld worden aan reclame, 

tenzij ze aangespoord worden om dat wel te doen. Beleidsmakers zouden 

kinderen kunnen helpen weerstand te bieden tegen reclame door regelgeving op 

te stellen die adverteerders verplicht om cues toe te voegen die kinderen 

stimuleren om hun reclamewijsheid als een kritisch weerstandsmechanisme te 
gebruiken. Toekomstig onderzoek zou moeten blootleggen wat voor soort cues 

effectief kunnen zijn in het aansporen van kinderen om hun reclamewijsheid te 

gebruiken in een natuurlijke context van reclameblootstelling.  
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