
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Establishing and explaining the impact of characters on young children’s healthy
food choices

de Droog, S.M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Droog, S. M. (2013). Establishing and explaining the impact of characters on young
children’s healthy food choices. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/establishing-and-explaining-the-impact-of-characters-on-young-childrens-healthy-food-choices(de3f1fd8-cafa-4d42-9818-fb39409df502).html


97

N
ederlandse sam

envatting : H
et vaststellen en verklaren van het effect  

van characters op de gezonde voedingskeuzes van jonge kinderen

Nederlandse samenvatting

Het vaststellen en verklaren van het effect van characters 
op de gezonde voedingskeuzes van jonge kinderen

Inleiding

In de afgelopen eeuw is de leefomgeving van kinderen in toenemende mate gezonder geworden door 
dalende cijfers in voedingstekorten, tandcariës en infectieziektes (Institute of Medicine, 2006). Dit is 
goed nieuws, maar helaas is er ook een gestaag groeiende andere trend. Vandaag de dag wordt geschat 
dat ruim 20% van de Europese en 30% van de Amerikaanse kinderen lijdt aan overgewicht of obesitas 
(IASO, 2012). De verwachting is dat deze kinderen voor een levenslange strijd staan. Een strijd tussen 
gewicht, eten én hun gezondheid, want vanwege het overgewicht op jonge leeftijd lopen ze een verhoogd 
risico op fysieke en psychologische problemen zoals diabetes, slaapapneu, hartziektes, en depressie 
(World Health Organization, 2006). Vooral gewichtstoename voor het zesde levensjaar blijkt een grote 
voorspeller om tot in de volwassenleeftijd overgewicht te houden (De Kroon, Renders, Van Wouwe, Van 
Buuren, & Hirasing, 2010; McCarthy et al., 2007). Gelukkig laat onderzoek zien dat het ontwikkelen 
van gezond eetgedrag tijdens de kleuterjaren – waaronder het eten van voldoende groente en fruit – 
een effectieve manier kan zijn om overgewicht tegen te gaan (o.a. Lin & Morrison, 2002; Tohill, 2005; 
Zeinstra, Koelen, Kok, & De Graaf, 2007).

Makkelijk is het niet. Kinderobesitas is een complex probleem. Onderzoek vanuit meerdere 
wetenschapsdisciplines is nodig om factoren in kaart te brengen die overgewicht op jonge leeftijd 
veroorzaken en voorkomen (Harrison et al., 2011). Binnen de communicatiewetenschap worden 
factoren onderzocht in de mediaomgeving. Kinderen zijn een belangrijke en beslissende doelgroep 
voor voedingsproducten, waardoor hun mediaomgeving een commercieel platform is geworden voor 
bedrijven (Valkenburg, 2004). Via diverse media (bijvoorbeeld televisie, tijdschriften, internet) en 
op verschillende plaatsen (bijvoorbeeld thuis, school, supermarkt) worden kinderen tegenwoordig 
overladen met reclameboodschappen voor voedingsproducten die helemaal zijn afgestemd op hun 
ontwikkelingsniveau (Hastings et al., 2003). Reclameboodschappen gericht op kleuters zijn vaak 
affectief van aard. Er wordt rekening gehouden met het onderontwikkelde cognitieve vermogen 
van jonge kinderen door het voedingsproduct te verbinden aan een emotionele stimulus (Buijzen, 
Van Reijmersdal, & Owen, 2010). De meest gebruikte stimuli zijn vriendelijke, leeftijdsgeschikte 
tekenfilmfiguren waarvoor kinderen veel affectie voelen (Conner, 2006; Hoffner, 1996). Deze characters 
domineren tegenwoordig de commerciële mediaomgeving van kinderen: ze staan op verpakkingen, 
worden aangeboden als verzamelobject bij producten en vervullen een prominente plaats in advergames 
(online spelletjes), op websites en in gesponsorde magazines van voedingsproducten (McNeal, 2007).

Waar het probleem zit, zit ook een kans. Reclame gericht op kinderen bestaat voor een groot deel uit 
calorierijke voeding (bijvoorbeeld cornflakes, frisdrank, fast food, snoep, snacks) (Hastings et al., 2003; 
Schor, 2004). Omdat een hoge consumptie van deze producten kan leiden tot overgewicht (Institute 
of Medicine, 2006), heeft de communicatiewetenschap zich voornamelijk gericht op onderzoek 
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naar het effect van reclame op de ongezonde voedingskeuzes van kinderen en in hoeverre dit effect 
gereduceerd kan worden door reclamerestricties en educatieve programma’s (Rozendaal, 2011). Terwijl 
dit type onderzoek naar ongezonde voedingskeuzes zeker belangrijk en noodzakelijk is, biedt dezelfde 
commerciële mediaomgeving van kinderen juist ook unieke kansen voor gezondheidspromotie. De 
affectieve reclametechnieken die ingezet worden voor de promotie van ongezonde voedingsproducten 
kunnen ook ingezet worden voor de promotie van gezonde producten (Donovan & Henley, 2010; 
Evans, 2008). Een voorbeeld hiervan is Disney die stickers van haar populaire characters op vers fruit 
in Europese supermarkten plaatst (“Tesco and Disney”, 2007). Daarnaast heeft Sesamstraat in Amerika 
nieuwe groente- en fruitcharacters geïntroduceerd met bijbehorende spelletjes, website en boeken om 
kinderen enthousiast te maken om gezond te eten (Sesame Street, 2012). 

Deze zogenoemde social marketing interventies zijn relatief nieuw en over het effect van deze interventies 
is nog vrij weinig bekend (Evans, 2008). Hoewel er wel in toenemende mate wetenschappelijk bewijs is dat 
affectieve reclametechnieken – inclusief het gebruik van characters – een invloed hebben op de ongezonde 
voedingskeuzes van kinderen (o.a. Hastings et al., 2003; Institute of Medicine, 2006; Valkenburg, 2004; 
Van Reijmersdal, Rozendaal, & Buijzen, 2012), kunnen deze bevindingen niet simpelweg gegeneraliseerd 
worden naar gezonde voedingskeuzes. Kinderen ontwikkelen al op zeer jonge leeftijd een voorkeur voor 
zoete, zoute en energierijke voeding (Birch, 1999). Het is daarom veel eenvoudiger om kinderen over te 
halen om ongezonde producten te eten, dan gezonde producten die meestal minder zoet zijn en meerdere 
malen geproefd moeten worden voordat smaakgewenning en -acceptatie optreedt (Birch, 1999). Het is dus 
belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de vraag of affectieve reclametechnieken 
ook in staat zijn om gezonde voedingskeuzes bij jonge kinderen te stimuleren. Aangezien characters de 
meest gebruikte reclametechniek is bij deze jonge doelgroep (Hastings et al., 2003), zou allereerst het 
effect van characters op de gezonde voedingskeuzes van kleuters onderzocht moeten worden. 

Een tweede aandachtspunt is onderzoek waarbij gekeken wordt hoe characters de gezonde 
voedingskeuzes van kleuters beïnvloeden. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond dat kinderen 
ongezonde voedingsproducten met characters aantrekkelijker vinden (o.a. Atkin, 1975; Mizerski, 1995; 
Ülger, 2009), is over de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen nog weinig bekend. Om de 
effecten van characters bij gezondheidsinterventies te kunnen maximaliseren, is het dus ook waardevol 
om met wetenschappelijk onderzoek in kaart te brengen welke factoren en processen een character 
effectief maken. Een manier om meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen van characters 
is door vast te stellen hoe variaties in het ontwerp van een character de reacties van kleuters op gezonde 
voedingsproducten beïnvloeden. 

Doel en focus van dit proefschrift

Inspelend op de hiervoor aangehaalde wetenschappelijke lacunes en maatschappelijke relevantie, heeft 
dit proefschrift een tweeledig doel, namelijk (1) vaststellen of characters de gezonde voedingskeuzes 
van kleuters kunnen stimuleren en (2) verklaren hoe characters deze keuzes stimuleren. Het onderzoek 
richt zich op kinderen van 4 tot 6 jaar oud, omdat voedingsattitudes en -voorkeuren ontwikkeld in deze 
levensfase vaak een belangrijke voorspeller zijn voor gezond eetgedrag op volwassen leeftijd (Rasmussen 
et al., 2006; Zeinstra et al., 2007). Daarnaast richt het onderzoek zich op groente en fruit, omdat het 
eten van groente en fruit preventief blijkt te werken tegen overgewicht (Lin & Morrison, 2002; Tohill, 



99

N
ederlandse sam

envatting : H
et vaststellen en verklaren van het effect  

van characters op de gezonde voedingskeuzes van jonge kinderen

2005). Tot slot is het onderzoek toegepast op twee verschillende media. Allereerst onderzoek naar 
productverpakkingen met een character op de voorzijde. Productverpakkingen zijn het meest gebruikte 
medium voor characters (Elliott, 2008; Harris, Schwartz, & Brownell, 2009). Daarnaast onderzoek naar 
prentenboeken waarin een character eetgedrag demonstreert. Prentenboeken bieden de mogelijkheid 
om ook de invloed van ouders en verzorgers op het effect van gezondheidsinterventies in ogenschouw 
te nemen.

Opbouw van dit proefschrift

Dit proefschrift bestaat uit drie empirische studies. Over deze studies zijn vijf artikelen geschreven die zijn 
gepubliceerd of ingediend voor publicatie. De inhoud van deze artikelen is gelijk aan de hoofdstukken 
in dit proefschrift. Ieder hoofdstuk bevat daarom een eigen samenvatting, introductie, discussie en 
literatuurlijst. De eerste drie hoofdstukken gaan over characters op gezonde productverpakkingen. 
Hoofdstuk 1 stelt vast of bekende en onbekende characters op productverpakkingen de gezonde 
voedingskeuzes van kleuters kunnen stimuleren. Het in dit hoofdstuk onverwachte effect van het 
onbekende character is nader onderzocht in hoofdstuk 2 en 3. Meer specifiek stelt hoofdstuk 2 het effect 
van character-productcongruentie vast, terwijl hoofdstuk 3 dit effect nader verklaart. De laatste twee 
hoofdstukken gaan over characters in prentenboeken over gezonde voedingsproducten. Hoofdstuk 
4 stelt vast of character-productcongruentie toegepast in prentenboeken de consumptie van gezonde 
voedingsproducten onder kleuters kan stimuleren. Het in dit hoofdstuk onverwachte effect van 
character-productcongruentie is nader verklaard in hoofdstuk 5. Kortom, hoofdstuk 1, 2 en 4 dragen 
bij aan het eerste onderzoeksdoel (vaststellen effect characters) en hoofdstuk 3 en 5 dragen bij aan het 
tweede onderzoeksdoel (verklaren effect characters). Hierna volgt een samenvatting van ieder hoofdstuk.

Hoofdstuk 1: Het effect vaststellen van characters op gezonde productverpakkingen
Het eerste hoofdstuk bevat een studie die kijkt of kleuters gezonde producten met een character op de 
verpakking aantrekkelijker vinden en eerder zouden vragen aan hun ouders (De Droog, Valkenburg, 
& Buijzen, 2011b). Volgens de literatuur zijn characters aantrekkelijk voor kinderen vanwege twee 
belangrijke aspecten. In de eerste plaats zijn verpakkingen met characters visueel aantrekkelijk. Simpel 
getekende, kleurrijke afbeeldingen worden mentaal makkelijker verwerkt door kinderen dan andere 
productelementen, waardoor een product met een character eerder de aandacht trekt (Acuff & Reiher, 
1997; Valkenburg, 2004). In de tweede plaats kunnen verpakkingen met characters ook emotioneel 
aantrekkelijk zijn. De positieve emoties die kinderen ervaren als zij een afbeelding van hun favoriete 
mediacharacter zien, worden vaak overgebracht op het product, waardoor een product met een 
character aantrekkelijker en eerder gevraagd wordt aan ouders (Acuff & Reiher 1997; Hoffner, 1996, 
McNeal, 2007). Omdat bekende mediacharacters zowel visueel als emotioneel aantrekkelijk kunnen zijn 
en onbekende characters slechts visueel, is de verwachting dat eerstgenoemden invloedrijker zijn dan 
laatstgenoemden.

De studie in hoofdstuk 1 onderzoekt daarom of characters de aantrekkelijkheid van en aankoopverzoek 
voor een gezond product ten opzichte van een ongezond product kunnen vergroten, en tevens of dit 
effect groter is voor bekende dan voor onbekende characters. In deze studie zijn kinderen (4-6 jaar; 
N = 216) gerandomiseerd toegewezen aan negen condities, waarbij ieder kind gevraagd is om een 
gezond product (banaan) en een ongezond product (bananensnoep) te evalueren. Op de verpakkingen 
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van deze producten staat een afbeelding van een bekend character (Dora / SpongeBob), een onbekend 
character (aap) of geen character. De resultaten laten zien dat characters inderdaad de aantrekkelijkheid 
van en aankoopverzoek voor het gezonde product kunnen vergroten tot een niveau vergelijkbaar met 
het ongezonde product. Echter, zowel het bekende als onbekende character heeft ditzelfde effect. Een 
verklaring voor het succes van het onbekende character kan zijn dat het goed bij de betreffende producten 
past (character-productcongruentie); de combinatie aap-banaan is immers een bekend concept voor 
kinderen. Deze verklaring is in het volgende hoofdstuk nader onderzocht. 

Hoofdstuk 2: Het effect vaststellen van character-productcongruentie
In het tweede hoofdstuk wordt specifiek gekeken naar het effect van character-productcongruentie op 
de affectieve reacties van kleuters ten opzichte van character-productcombinaties (De Droog, Buijzen, 
& Valkenburg, 2012a). Affectieve reacties zijn een belangrijke voorspeller voor de voedingskeuzes van 
kinderen (Calvert, 1999; Institute of Medicine, 2006). Er is echter weinig bekend over hoe variaties in 
het ontwerp van characters tot verschillende affectieve reacties kunnen leiden. In de literatuur wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten affectieve reacties: weloverwogen en automatische reacties. 
Weloverwogen reacties zijn het resultaat van een doelbewust en gecontroleerd proces (Wittenbrink 
& Schwarz, 2007) en kunnen door vriendschapsvorming met het character worden opgeroepen. 
Kinderen gaan bijvoorbeeld doelbewust op zoek naar producten met afbeeldingen van hun favoriete 
televisiefiguren (Acuff & Reiher, 1997; Hoffner, 1996). Automatische reacties zijn juist het resultaat 
van een onbewust en ongecontroleerd proces en kunnen door processing fluency worden opgeroepen. 
Processing fluency houdt in dat informatie met een groter gemak mentaal verwerkt kan worden, wat een 
inherent positief proces is (positieve gevoelens oproept). Het kan bijvoorbeeld worden opgeroepen na 
bloostelling aan passende (congruente) stimuli, zoals een aap met een banaan (De Vries & Van Rompay, 
2009; Reber, Winkielman, & Schwarz, 1998). De verwachting is daarom dat onbekende characters geen 
positieve weloverwogen reacties kunnen oproepen als gevolg van vriendschapsvorming, maar dat deze 
characters wel positieve automatische reacties kunnen oproepen als gevolg van processing fluency.

De studie in hoofdstuk 2 test deze hypothese met twee vormen van character-productcongruentie: 
conceptueel (gebaseerd op een bekend concept) en perceptueel (gebaseerd op een overeenkomst in 
kleur). In deze studie worden kinderen (4-6 jaar; N = 166) blootgesteld aan een afbeelding van een 
wortel gecombineerd (in gerandomiseerde volgorde) met vier onbekende characters die variëren in 
character-productcongruentie: conceptueel én perceptueel congruent (oranje konijn), alleen conceptueel 
congruent (grijs konijn), alleen perceptueel congruent (oranje neushoorn) en incongruent (grijze 
neushoorn). Kinderen worden gevraagd aan te geven hoe leuk ze elke character-productcombinatie 
vinden. De automatische affectieve reactie wordt gemeten onder tijdsdruk zodat kinderen alleen hun 
eerste, meest intuïtieve gevoelens kunnen uiten. De weloverwogen affectieve reactie wordt gemeten door 
kinderen voldoende tijd te geven om over hun antwoord na te denken.

De resultaten laten zien dat kleuters de conceptueel congruente character-productcombinaties (oranje 
en grijze konijnen) zowel automatisch als weloverwogen leuker vinden dan de perceptueel congruente 
combinatie (oranje neushoorn) en incongruente combinatie (grijze neushoorn). Omdat kleuters de 
verschillende characters individueel (zonder wortel) even leuk vinden, zijn de bevindingen het resultaat 
van een met groter gemak verwerken van een bekend (konijn-wortel) concept. Een verklaring voor de 
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onverwachte bevinding dat een conceptueel congruente combinatie naast een positieve automatische 
reactie (als gevolg van processing fluency) ook in staat is om een positieve weloverwogen reactie op te 
roepen, kan zijn dat de automatische reactie invloed heeft op de vorming van de weloverwogen reactie. 
Deze verklaring is in het volgende hoofdstuk nader onderzocht.

Hoofdstuk 3: Het effect verklaren van character-productcongruentie
Het derde hoofdstuk richt zich op het effect van character-productcongruentie op de keuze van kleuters 
voor character-productcombinaties (De Droog, Buijzen, Opree, & Valkenburg, 2011a). In het bijzonder 
wordt onderzocht hoe automatische en weloverwogen affectieve reacties aan elkaar gerelateerd zijn en 
of deze reacties de relatie tussen character-productcongruentie en character-productkeuze mediëren. 
In de literatuur bestaan hierover twee verschillende perspectieven. Het ongerelateerde affectieve 
mechanismeperspectief veronderstelt dat automatische en weloverwogen affectieve reacties niet 
gerelateerd zijn en de relatie tussen congruentie en keuze onafhankelijk mediëren (Brunel, Tietje, & 
Greenwald, 2004; Friese, Wänke, & Plessner, 2006; Greenwald & Banaji, 1995; Maison, Greenwald, 
& Bruin, 2004). Het gerelateerde affectieve mechanismeperspectief veronderstelt echter dat de 
automatische affectieve reactie doorwerkt in de weloverwogen affectieve reactie en samen de relatie 
tussen congruentie en keuze mediëren via één doorlopend pad (Reber, Schwarz, & Winkielman, 2004; 
Schwarz & Clore, 1996; Winkielman, Schwarz, Fazendeiro, & Reber, 2003).

Het conceptuele model dat deze beide perspectieven verenigt, is getest in hoofdstuk 3 met de 
experimentele data van hoofdstuk 2. De resultaten van deze test ondersteunen het gerelateerde 
affectieve mechanismeperspectief: als kleuters een character goed bij een gezond product vinden passen 
(congruentie), brengt dit in eerste instantie een positieve automatische reactie teweeg. Vervolgens 
nemen kleuters deze intuïtieve reactie in overweging bij het vormen van een weloverwogen affectieve 
reactie. De hieruit volgende positieve weloverwogen reactie vergroot uiteindelijk de kans dat kleuters de 
betreffende character-productcombinatie kiezen. 

Hoofdstuk 4: Het effect vaststellen van characters in prentenboeken over gezonde producten
In het vierde hoofdstuk worden characters bestudeerd in een ander medium, namelijk prentenboeken 
over gezonde voedingsproducten (De Droog, Buijzen, & Valkenburg, 2012b). De studie in dit hoofdstuk 
onderzoekt of en hoe dergelijke prentenboeken de consumptie van gezonde voedingsproducten onder 
kleuters kunnen stimuleren. Hiervoor worden twee theoretische perspectieven over het effect van 
prentenboeken verkend. Uitgaande van de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken, veronderstelt 
het eerste perspectief dat als kinderen blootgesteld worden aan een boek waarin het character een bekend 
concept vormt met het gezonde product (character-productcongruentie), dit positieve affectieve reacties 
ten opzichte van het gezonde product in het boek zal oproepen, wat uiteindelijk leidt tot een hogere 
consumptie van dit product (De Droog et al., 2011a; 2012a). Het tweede perspectief over het effect van 
prentenboeken veronderstelt dat als kinderen vragen over het verhaal moeten beantwoorden (interactief 
voorlezen), zij de boodschap over het gezonde product mentaal beter verwerken – zoals meetbaar in een 
sterke cognitieve reactie ten opzichte van het gezonde product – wat uiteindelijk leidt tot een hogere 
consumptie van dit product (Fisch, 2000; Zeinstra et al., 2007; Oram, 1994). 

Om het effect van prentenboeken op de consumptie van gezonde producten onder kleuters vast 
te stellen, is speciaal voor de studie in hoofdstuk 4 een prentenboek ontwikkeld. Het verhaal gaat 
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over een character dat zijn vriendje redt nadat hij wortels heeft gegeten die hem fit en sterk maken. 
In deze studie zijn kinderen (4-6 jaar; N = 104) op vijf achtereenvolgende dagen voorgelezen uit het 
prentenboek. Hierbij zijn de kinderen gerandomiseerd toegewezen aan vier condities, waarbij het type 
character (congruent versus incongruent met het gezonde product in het boek) vergeleken wordt met de 
manier van voorlezen (passief versus interactief). Na het voorlezen worden kinderen diverse producten 
aangeboden voor consumptie. De consumptie in deze experimentele groepen is vergeleken met de 
consumptie van kinderen die niet zijn blootgesteld aan het boek (4-6 jaar; N = 56). 

De resultaten laten zien dat alleen kleuters die interactief worden voorgelezen meer van het gezonde 
product eten dat in het prentenboek voorkomt. Nader onderzoek wijst uit dat als kleuters vragen over 
het verhaal moeten beantwoorden, dit niet alleen een sterke cognitieve reactie teweegbrengt ten opzichte 
van het gezonde product in het boek (de overtuiging dat je van het eten van wortels fit en sterk wordt), 
maar ook meer positieve affectieve reacties, wat uiteindelijk leidt tot een hogere consumptie. Helaas 
blijkt dat het effect van een prentenboek op de consumptie van kleuters na vijf keer voorlezen niet groter 
wordt door de mate van character-productcongruentie. Deze onverwachte bevinding is in het volgende 
hoofdstuk nader onderzocht.

Hoofdstuk 5: Het effect verklaren van character-productcongruentie in prentenboeken
Het vijfde hoofdstuk concentreert zich op het effect van character-productcongruentie in prentenboeken 
op de keuze van kleuters voor gezonde voedingsproducten (De Droog, Buijzen, & Valkenburg, 2012c). De 
studie in dit hoofdstuk onderzoekt of het model uit hoofdstuk 3 ook het effect van congruente character-
productcombinaties in prentenboeken kan verklaren. Uitgaande van dit model is de verwachting dat 
character-productcongruentie in eerste instantie een positieve automatische reactie oproept ten opzichte 
van het gezonde product in het boek, wat vervolgens een positieve weloverwogen reactie teweegbrengt 
en een grotere keuze. Echter, met iedere lezing van het prentenboek leren kinderen de inhoud van het 
boek steeds beter kennen. Hierdoor kunnen incongruente character-productcombinaties (bijvoorbeeld 
een schildpad met een wortel) ook bekende concepten voor kinderen worden, die vervolgens dezelfde 
automatische affectieve reacties oproepen als congruente combinaties. De verwachting is daarom dat 
het model uit hoofdstuk 3 een verklaring biedt voor de gezonde productkeuze van kleuters na één keer 
voorlezen, maar niet na vijf keer. 

Deze hypothese is getest met de experimentele data van hoofdstuk 4. Omdat het prentenboek niet 
effectief bleek in de passieve voorleesconditie, zijn alleen de reacties van kleuters in de interactieve 
voorleesconditie meegenomen in de analyses (4-6 jaar; n = 52). Het model uit hoofdstuk 3 is twee keer 
getest met de reacties gemeten na één keer en na vijf keer voorlezen. De resultaten laten zien dat na 
één keer voorlezen character-productcongruentie inderdaad de gezonde productkeuze van kleuters 
vergroot, doordat het in eerste instantie een positieve automatische reactie ten opzichte van dit product 
oproept. Zoals verwacht verdwijnt dit verklarende mechanisme na vijf keer voorlezen. 

Conclusies van dit proefschrift

Het doel van dit proefschrift was tweeledig, namelijk vaststellen of characters de gezonde voedingskeuzes 
van kleuters kunnen stimuleren en verklaren hoe characters deze keuzes stimuleren. Per doel volgt een 
overzicht van de belangrijkste conclusies.
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Het vastgestelde effect van characters
Het eerste doel van dit proefschrift was vaststellen of characters de gezonde voedingskeuzes van 
kleuters kunnen stimuleren. Het effect van characters is hiervoor gemeten bij twee verschillende media: 
productverpakkingen en prentenboeken. Wat betreft productverpakkingen blijkt uit dit proefschrift dat 
kleuters groente en fruit aantrekkelijker vinden en eerder kiezen als er een character op wordt afgebeeld 
(De Droog et al., 2011a, 2011b, 2012a). Deze resultaten komen overeen met observaties in supermarkten 
waaruit bleek dat producten met afbeeldingen van characters eerder opgemerkt, gevraagd en gepakt 
werden door kinderen dan andere producten (Buijzen, 2010; McNeal, 2007; Rust, 1993). 

Wat betreft prentenboeken is met dit proefschrift voor het eerst het effect van characters in prentenboeken 
vastgesteld. Dit effect is getest in een natuurlijke schoolomgeving waarbij kleuters passief (alleen luisteren 
naar het verhaal) of interactief (ook vragen beantwoorden over het verhaal) werden voorgelezen. 
Hoewel uit dit proefschrift blijkt dat het voorlezen van een prentenboek over groente inderdaad de 
consumptie van deze groente bij kleuters kan stimuleren, is dit effect eerder het resultaat van de manier 
van voorlezen (interactief) dan van het character (De Droog et al., 2012b). 

Het verklaarde effect van characters
Het tweede doel van dit proefschrift was verklaren hoe characters de gezonde voedingskeuzes van kleuters 
stimuleren. Characters kunnen in meer of mindere mate invloed uitoefenen afhankelijk van hun ontwerp. 
De ontwerpfactor die systematisch onderzocht is in dit proefschrift is character-productcongruentie. 
Congruentie betekent dat twee stimuli goed bij elkaar passen (Garretson & Niedrich, 2004). Als een character 
goed bij het geassocieerde product past, spreken we van character-productcongruentie. Kleuters vinden 
een character bijvoorbeeld goed bij een product passen als ze samen een bekend concept vormen, zoals 
een konijn en een wortel (conceptuele congruentie; De Droog et al., 2012a). Congruente stimuli zijn over 
het algemeen aantrekkelijker dan incongruente stimuli, omdat deze met groter gemak mentaal verwerkt 
worden, wat inherent positieve gevoelens oproept (Jacoby, Kelley, & Dywan, 1989; Reber et al., 1998).
Uitgaande van deze veronderstelling is binnen dit proefschrift een model ontwikkeld dat het effect verklaart 
van character-productcongruentie op de gezonde voedingskeuzes van kleuters (De Droog et al., 2011a, 
2012c). Het model, weergegeven in figuur B, laat zien dat het positieve gevoel dat kleuters ervaren als zij 
een congruente character-productcombinatie verwerken, zich manifesteert in een positieve automatische 

character-product 
congruentie

productkeuze

automatische
affectieve reactie

weloverwogen
affectieve reactie

Figuur B. Character-productcongruentie model (De Droog et al., 2011a, 2012c). Voor alle relaties in het model zijn 
hypotheses opgesteld, maar enkel de ononderbroken pijlen zijn waargenomen in beide studies.

a

c

b
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reactie ten opzichte van het gezonde product (pad a). Vervolgens werkt deze automatische reactie door in 
hun meer bewuste reacties, waardoor een positieve weloverwogen reactie ten opzichte van het gezonde 
product ontstaat (pad b), en uiteindelijk een keuze voor dit product (pad c). 

Dit model verklaart met succes het effect van character-productcongruentie toegepast op 
productverpakkingen en in prentenboeken: groente en fruit zijn aantrekkelijker voor kleuters als deze 
gecombineerd worden met conceptueel passende characters (De Droog et al., 2011a, 2011b, 2012a, 
2012c). Meer specifiek blijkt dat, als een vergelijking gemaakt wordt tussen congruente en incongruente 
character-productcombinaties, alleen de congruente combinaties een positieve automatische reactie 
oproepen wat doorwerkt in de uiteindelijke productkeuze. Echter, dit voordeel van character-
productcongruentie verdwijnt na herhaalde blootstelling. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
kleuters na herhaalde blootstelling bekend raken met incongruente combinaties, waardoor deze 
uiteindelijk ook makkelijker mentaal verwerkt worden (en positieve reacties oproepen). 

Theoretische implicaties

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van bekende mediacharacters, waaronder Dora en SpongeBob, 
op de voedingskeuzes van kinderen (Atkin, 1975; Kotler, Schiffman, & Hanson, 2012; Mizerski, 1995; 
Roberto, Baik, Harris, & Brownell, 2010; Ülger, 2009). Zo blijken kinderen zich te hechten aan characters 
die ze regelmatig zien in de media. Deze vorm van emotionele binding houdt in dat een character steeds 
meer gaat aanvoelen als een vriend, waardoor kinderen eerder geneigd zijn het gedrag van het character 
over te nemen en er producten van te verzamelen (Acuff & Reiher, 1997; Hoffner, 1996; McNeal, 2007). 
Om deze reden wordt vaak verondersteld dat bekende mediacharacters een grotere invloed hebben 
op de voedingskeuzes van kinderen dan onbekende characters die enkel voor marketingdoeleinden 
ontwikkeld zijn (Callcott & Lee, 1995). Dit proefschrift laat echter zien dat onbekende characters 
even effectief kunnen zijn als bekende mediacharacters, mits zij conceptueel congruent zijn met het 
voedingsproduct (De Droog et al., 2011b, 2012a).

De bevinding dat character-productcongruenie de gezonde voedingskeuzes van kinderen kan 
stimuleren, sluit aan bij de bestaande literatuur over congruentie. Er is bijvoorbeeld sterk theoretisch 
en empirisch bewijs dat spokespersons hogere reclame-effecten genereren (o.a. productaantrekkelijkheid 
en -keuze) als zij goed bij het product passen dat zij aanprijzen (Kamins, 1990; Kamins & Gupta, 1994; 
Lynch & Schuler, 1994; Martin, 1996; Sengupta, Goodstein, & Boninger, 1997; Stafford, Stafford, & 
Day, 2002). In die studies wordt het effect van congruentie vaak verklaard vanuit de geloofwaardigheid 
van de spokesperson. Omdat zo’n spokesperson wordt beschouwd als een expert voor het betreffende 
onderwerp, zijn mensen eerder bereid de boodschap aan te nemen en laat men zich dus beïnvloeden. 
De geloofwaardigheid van een spokesperson is vaak het resultaat van een eerder gevormd schema 
(Kamins, 1990; Lynch & Schuler, 1994; Martin, 1996). Zo zijn modellen een geloofwaardige bron voor 
verzorgingsproducten, omdat ze gerelateerd zijn aan schoonheid. Terwijl atleten juist een geloofwaardige 
bron zijn voor sportkleding, omdat ze gerelateerd zijn aan goede sportprestaties. 

Dit proefschrift draagt op drie manieren bij aan de bestaande literatuur over congruentie. Ten eerste 
is in dit proefschrift aangetoond dat – naast de geloofwaardigheid van de spokesperson – processing 
fluency ook een verklaring kan zijn voor het effect van congruentie. In het bijzonder is aangetoond dat 
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een eerder gevormd schema over een character (bijvoorbeeld dat een konijn wortels eet) automatisch 
een positieve reactie ten opzichte van het geassocieerde product oproept, aangezien dit schema met 
groter gemak verwerkt kan worden. Omdat automatische reacties bovendien doorwerken in bewuste 
weloverwogen reacties, is het denkbaar dat processing fluency ook (deels) een verklaring is voor de 
verhoogde reclame-effecten gevonden in voorgaande congruentiestudies. 

Ten tweede is aangetoond dat – naast menselijke spokespersons – ook characters (getekende 
spokespersons) effectief kunnen zijn als deze congruent zijn met het product. Voorgaande studies naar 
characters concludeerden dat character-productcongruentie weinig effectief was (Garretson & Niedrich, 
2004; Stafford et al., 2002). Deze studies waren echter afgenomen onder tieners. De derde en laatste 
waardevolle bijdrage van dit proefschrift aan de bestaande literatuur is dan ook de focus op kleuters. 
Jonge kinderen kunnen namelijk vatbaarder zijn voor de effecten van characters, omdat zij characters 
vaak als echte mensen beschouwen (Hoffner, 1996; Valkenburg, 2004) en dus ook als geloofwaardige 
bron voor de promotie van voedingsproducten. Daar komt bij dat jonge kinderen moeite hebben met 
het doelbewust en inspannend verwerken van informatie, waardoor zij extra gevoelig zijn voor affectieve 
reacties (Buijzen et al., 2010). Kortom, vergeleken met tieners zijn kleuters vatbaarder voor processing 
fluency effecten van character-productcongruentie.

Wat hierbij opgemerkt moet worden is dat in de literatuur de suggestie gewekt wordt dat congruente 
combinaties duurzame effecten teweegbrengen (o.a. Reber et al., 2004; Sengupta et al., 1997; Zajonc, 
1968). Een eerder gevormd schema van een character-productcombinatie kan inderdaad een leven lang 
invloed uitoefenen op iemands reacties. Voor zover bekend wordt in dit proefschrift voor het eerst een 
vergelijking gemaakt tussen het effect van een congruente en incongruente combinatie over een bepaalde 
tijdsperiode. Uit dit proefschrift blijkt dat het profijt van congruente character-productcombinaties 
na verloop van tijd uitwerkt als kinderen de mogelijkheid hebben om te wennen aan incongruente 
combinaties. Het profijt van congruente combinaties houdt mogelijk dus enkel stand naast nieuwe (nog 
onbekende) combinaties.

Desondanks is het nog te vroeg om te concluderen dat character-productcongruentie geen rol speelt in 
gezondheidsinterventies met herhaalde blootstelling (zoals prentenboeken). In de studie van hoofdstuk 
4 viel op dat de groep kinderen die interactief waren voorgelezen uit het prentenboek met de congruente 
combinatie, het hoogst scoorde op alle afhankelijke variabelen (aantrekkelijkheid, keuze en consumptie 
van de groente in het boek). Dit patroon wordt mogelijk verklaard door een ander mechanisme dan 
processing fluency. Hoewel processing fluency een goede verklaring biedt voor het effect van character-
productcongruentie na een enkele korte blootstelling, spelen andere mechanismen mogelijk een 
rol bij herhaalde blootstelling. Een persuasief proces dat gerelateerd is aan herhaalde blootstelling is 
characterbetrokkenheid. Dit proces impliceert dat naarmate we een character beter kennen, we meer 
met dit character gaan interacteren, ofwel betrokken raken (Hoffner, 1996, Horton & Wohl, 1956; 
Klimmt, Hartmann, & Schramm, 2006; Tian & Hoffner, 2010). Characterbetrokkenheid begint vaak met 
affectie voor het character (character liking). Deze affectie stimuleert vervolgens vriendschapsvorming 
met het character (parasocial interaction) en de wens om te zijn als het character of zich te gedragen als 
het character (wishful identification) (Bandura, 1977; Hoffner, 1996; Hoffner & Cantor, 1991; Moyer-
Gusé, 2008).
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Character-productcongruentie versnelt mogelijk dit proces van characterbetrokkenheid, omdat affectie 
voor het character direct wordt opgeroepen door bekendheid met het character-productconcept (De 
Droog et al., 2011a, 2012a). Er is dus geen tijd nodig om het character beter te leren kennen. Dit idee lijkt 
ondersteund te worden door een interessant patroon bij de groep kinderen die interactief was voorgelezen. 
Zo viel op dat kinderen die blootgesteld waren aan de congruente character-productcombinatie, na één 
keer voorlezen het character al leuker vonden dan kinderen die blootgesteld waren aan de incongruente 
combinatie. Na herhaalde blootstelling stimuleerde deze verhoogde affectie ook vriendschapsvorming 
en de wens zich te gedragen als het character, wat zijn positieve weerslag had op de aantrekkelijkheid, 
keuze en consumptie van de groente die door het character in het verhaal geconsumeerd werd. Dit 
patroon vraagt om meer onderzoek naar characterbetrokkenheid als een verklaring voor het effect van 
character-productcongruentie op de gezonde voedingskeuzes van kinderen. 

Suggesties voor toekomstig onderzoek

Succesvolle gezondheidsinterventies zijn gebaseerd op wat we weten over gezondheidsgedrag, in welke 
context het plaatsvindt en hoe het in stand wordt gehouden (Glanz & Bishop, 2010). Dit vraagt om 
een ambitieuze onderzoeksagenda bestaande uit drie stappen: (1) het ontwikkelen van theoretische 
onderlegde interventies, (2) het in acht nemen van belangrijke omgevingsfactoren door deze interventies 
te implementeren in bestaande omgevingen, en (3) het evalueren van deze interventies over een langer 
tijdsbestek (cf. Bandura, 2004; Feldstein & Glasgow, 2008). Dit proefschrift concentreert zich op de eerste 
twee stappen door een theoretisch gefundeerde gezondheidsinterventie voor kleuters te ontwikkelen en 
deze te implementeren in een natuurlijke schoolomgeving. Hoewel de bevindingen veelbelovend zijn, 
is meer onderzoek nodig om vast te stellen of gezondheidsinterventies met characters op de langere 
termijn hun investering waard zijn. Geïnspireerd op deze ambitieuze onderzoeksagenda, volgen hierna 
nog enkele suggesties voor toekomstig onderzoek. 

Wat betreft het ontwerp van characters is meer onderzoek nodig naar het effect van verschillende soorten 
characters toegepast in verschillende media. Naast bekende en conceptueel congruente characters zijn 
er nog twee soorten characters die veelvuldig gebruikt worden door voedingsmiddelenfabrikanten. Zo 
zijn er characters die op het voedingsproduct lijken, zoals een bananenfiguur op de verpakking van een 
bananenproduct (bijvoorbeeld Agrimarkt, 2012; Fyffes; 2012). En zijn er characters die eruit zien als 
een kind, vaak afgebeeld in een groep met verschillende etnische achtergronden (bijvoorbeeld Goodies, 
2012; Hak, 2012). Voortbordurend op dit proefschrift, zou het interessant zijn om te onderzoeken wat 
het effect van deze characters op de gezonde voedingskeuzes van kinderen is en welke verklarende 
mechanismen hieraan ten grondslag liggen. 

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar characters op productverpakkingen en in prentenboeken. 
Andere media die zeker ook onderzoeksaandacht verdienen zijn mobiele digitale media. Omdat deze 
media steeds vaker via touchscreens bediend worden, gebruiken steeds meer jonge kinderen deze 
apparatuur. Op dit moment heeft ongeveer 79% van de kleuters al toegang tot smartphones en 20-30% 
tot tablets zoals iPads (Cohen, Hadley, & Frank, 2011; PlayScience, 2011; Sanoma Media, 2011). Omdat 
mediaboodschappen voor deze apparatuur vaak interactief zijn en veel betrokkenheid van de gebruiker 
vergen, zouden characters toegepast op deze nieuwe media mogelijk nog invloedrijker kunnen zijn dan 
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characters in de meer traditionele media (Wang & Singhal, 2009).

Een ander aandachtspunt is de omgeving. Een gezondheidsinterventie kan nog zo goed ontworpen 
zijn, het effect kan nog steeds anders zijn door omgevingsfactoren. Bij kleuters spelen vooral de sociale 
omgevingsfactoren een belangrijke rol (Harrison et al., 2011). Kinderen kunnen in een supermarkt 
bijvoorbeeld vragen om groente en fruit waar een character op staat, maar het zijn uiteindelijk de ouders 
die het kopen en soms zelfs moeten klaarmaken voordat het opgegeten kan worden. In andere gevallen, 
zoals bij prentenboeken over gezonde voedingsproducten, is de interventie enkel effectief door de 
ondersteuning van docenten, ouders en verzorgers. Hoewel er al veel sociale omgevingsfactoren in kaart 
zijn gebracht, waaronder het voorbeeldgedrag van ouders en specifieke regels over eten (Institute of 
Medicine, 2006), is er nog weinig aandacht besteed aan het vermogen van ouders en verzorgers om het 
effect van een gezondheidsinterventie te vergroten via specifieke mediatiestrategieën. Dit proefschrift laat 
zien dat verzorgers het effect van een prentenboek op de gezonde voedingskeuzes van kleuters kunnen 
vergroten door interactief voor te lezen. Toekomstig onderzoek zou zich meer kunnen toespitsen op 
het effect van diverse mediatiestrategieën, in het bijzonder of en hoe deze strategieën interacteren met 
specifieke charactertechnieken, zoals character-productcongruentie. 

Ten slotte, omdat het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten tijd kost (Brock & Green, 2005), moet 
ook onderzoek gedaan worden naar de lange termijneffecten van gezondheidsinterventies. Het effect 
van een interventie kan immers afnemen naarmate het enthousiasme en de motivatie van kinderen, 
ouders en docenten afneemt. Het effect kan ook afnemen doordat de interesses en sociale omgevingen 
van kinderen veranderen naarmate zij ouder worden (Shaffer & Kipp, 2007; Valkenburg, 2004). Hoewel 
productverpakkingen en prentenboeken met characters effectief zijn onder kleuters, zijn mogelijk 
andere interventies nodig om de voedingskeuzes bij oudere kinderen te beïnvloeden. Toekomstig 
onderzoek zou daarom het effect van gezondheidsinterventies over een langer tijdsbestek moeten meten 
(bij voorkeur vanaf kleutertijd tot aan adolescentie) en daarbij de belangrijkste factoren en strategieën in 
kaart brengen die gezond eetgedrag in stand weten te houden.

Praktische implicaties

In dit laatste onderdeel worden de implicaties van dit proefschrift op micro-, meso-, en macroniveau 
besproken. Op microniveau kunnen de bevindingen inspirerend zijn voor ouders en verzorgers. Zo 
hebben ouders in de Verenigde Staten al een simpele en creatieve vertaalslag gemaakt van de wijze 
waarop fabrikanten characters op productverpakkingen plaatsen. Deze ouders beïnvloeden namelijk 
op succesvolle wijze de gezonde voedingskeuzes van hun kind door stickers van favoriete characters op 
gezonde producten te plakken in de thuis- en supermarktomgeving (Rau, 2011). Daarnaast kunnen de 
bevindingen over prentenboeken ouders en verzorgers inspireren om interactief voor te lezen. Er zijn 
diverse prentenboeken verkrijgbaar over gezond eten (bijvoorbeeld ‘Anna eet graag fruit’), die hiervoor 
gebruikt kunnen worden. Op het internet kunnen ouders en verzorgers ook filmpjes vinden waarin de 
interactieve voorleesmethode gedemonstreerd wordt (bijvoorbeeld Stevenson, 2008).

Om specifiek gezinnen te bereiken die weinig aandacht besteden aan gezond eten, zou een 
prentenboekinterventie op school geïmplementeerd kunnen worden binnen het voorleescurriculum. 
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Scholen zouden bijvoorbeeld een groente- en fruitprogramma voor kleuters kunnen organiseren waarbij 
iedere week of maand een nieuw voedingsproduct geïntroduceerd wordt door het interactief voorlezen 
van een prentenboek over dit product. Om het effect van deze interventie te vergroten, zou de docent het 
product direct na het voorlezen kunnen aanbieden zodat kinderen gewend raken aan de smaak. 

Op mesoniveau kunnen de bevindingen van dit proefschrift inspirerend zijn voor de voedingssector, 
omdat het handvaten biedt voor de ontwikkeling van gezonde marketingcampagnes gericht op jonge 
kinderen. Zo is aangetoond dat characters de voedingskeuzes van kleuters effectief beïnvloeden als 
deze in de buurt van het product worden afgebeeld (bijvoorbeeld op de verpakking) in situaties dat 
kleuters snel beslissingen maken (bijvoorbeeld in een supermarkt). Omdat characters op verschillende 
dimensies van elkaar verschillen – en het effect daardoor eveneens kan verschillen – is het noodzakelijk 
dat characters met grote zorg geselecteerd en ontworpen worden. Het advies is om characters altijd 
vooraf te testen of om characters te gebruiken die in eerder onderzoek effectief zijn gebleken. In het 
meest gunstigste geval worden characters speciaal ontworpen voor het betreffende voedingsproduct, 
het medium (bijvoorbeeld verpakking, televisie, internet) en de omgeving (bijvoorbeeld thuis, school, 
supermarkt) waarin het character gebruikt gaat worden. 

Op macroniveau kunnen de bevindingen in dit proefschrift de politiek inspireren om de regelgeving 
voor voedingsmiddelenreclame te herformuleren. De huidige regelgeving is vooral bedoeld om kinderen 
te beschermen tegen de negatieve invloeden van reclame. In Groot-Brittannië, Zweden en Noorwegen 
geldt bijvoorbeeld een verbod op reclame gericht op kinderen jonger dan 12 jaar (EASA, 2012; Ofcom, 
2012), terwijl andere landen vaak specifieke richtlijnen hanteren. In de Nederlandse Reclamecode staat 
bijvoorbeeld dat characters niet actief een voedingsproduct mogen aanprijzen in een televisiereclame 
voor kinderen (SRC, 2012). Het is echter niet alleen belangrijk om reclamepraktijken die een ongezond 
dieet promoten te ontmoedigen, maar ook om reclamepraktijken die een gezond dieet promoten te 
stimuleren (Institute of Medicine, 2006). Ik hoop daarom dat dit proefschrift beleidsmakers inspireert 
om reclamepraktijken (waaronder characters) die gericht zijn op het vergroten van de groente- en 
fruitconsumptie onder kinderen aan te moedigen.

Concluderend is met dit proefschrift aangetoond dat characters op verpakkingen en in prentenboeken 
over gezonde producten effectief ingezet kunnen worden om de consumptie van groente en fruit 
bij kinderen te stimuleren, wat een belangrijke beschermingsfactor vormt tegen overgewicht (Lin & 
Morrison, 2002; Tohill, 2005). Omdat het percentage kinderen dat kampt met overgewicht wereldwijd 
nog steeds stijgt (World Health Organization, 2012), zal het identificeren van factoren die overgewicht op 
jonge leeftijd veroorzaken en voorkomen in de komende jaren een belangrijk punt op de agenda blijven. 
Ik hoop daarom dat dit proefschrift anderen inspireert om meer onderzoek te doen naar effectieve 
gezondheidsinterventies voor kinderen en om naar mogelijkheden te zoeken om deze interventies in 
samenwerking met de industrie en de overheid daadwerkelijk te implementeren. 
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