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SAHBfVATTIN O O 

DutchDutch Summary 

TELEVISIERECLAM EE GERICHT OP KINDEREN: 

BEDOELDEE EN ONBEDOELDE EFFECTEN 

Onderzoekk naar de effecten van reclame op kinderen is in het algemeen verricht 

vanuitt twee verschillende paradigma's: het paradigma van het mondige kind en dat 

vann het kwetsbare kind. Binnen het paradigma van het mondige kind worden kin-

derenn gezien als volwaardige en geharde consumenten die goed in staat zijn om 

commerciëlee boodschappen kritisch te verwerken en te evalueren. Binnen het para-

digmaa van het kwetsbare kind gaat men ervan uit dat kinderen nog niet over de 

cognitievee vaardigheden beschikken om zichzelf te beschermen tegen reclame-

boodschappen.. Men gaat ervan uit dat kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen 

voorr de overtuigingskracht van commercials. Empirisch onderzoek vanuit deze twee 

paradigma'ss is meestal gericht op verschillende typen reclame-effecten (bedoeld vs. 

onbedoeld),, wordt uitgevoerd binnen verschillende academische disciplines (marke-

tingg vs. communicatiewetenschap) en wordt gedreven door verschillende onder-

zoeksmotievenn (marketing- vs. beleidsadvies). 

HetHet Paradigma van het Mondige Kind 

Onderzoekk binnen het paradigma van het mondige kind is in het algemeen gericht 

opp de bedoelde effecten van televisiereclame. Onder bedoelde effecten verstaat 

menn de effecten van reclame zoals gewenst door adverteerders, marketeers en pro-

ducentenn van kinderproducten. Onderzoek naar de bedoelde effecten is meestal 

gerichtt op drie afhankelijke variabelen: het merkbewustzijn, de merkattitude en de 

koopintentiee van kinderen. De afgelopen decennia zijn de bedoelde effecten van re-

clamee in een toenemende onderzoeksbelangstelling komen te staan, vooral onder 

marketingonderzoekers.. Onderzoeksinteresse voor de bedoelde effecten van recla-

mee gericht op kinderen wordt gestuurd door de vraag hoe de kindermarkt op de 

meestt effectieve wijze bereikt kan worden. 

Eenn verklaring voor deze toenemende interesse om de jongere generatie te 

bereiken,, is dat kinderen drie markten vertegenwoordigen (McNeal, 1992). Ten 
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eerstee vormen kinderen een primaire markt, een markt op zichzelf. Ze hebben aan-

zienlijkee bedragen te besteden aan hun eigen wensen en behoeften. Ten tweede 

vormenn kinderen ook een toekomstige markt. Onderzoek heeft laten zien dat kinde-

renn al op vroege leeftijd merkloyaliteit ontwikkelen, en dat vroeg ontwikkelde attitu-

dess ten opzichte van merken tot ver in de volwassenheid kunnen standhouden 

(McNeal,, 1992). Ten slotte vormen kinderen ook een belangrijke beïnvloedings-

markt.. Ze hebben niet alleen invloed op de dagelijkse boodschappen, zoals snacks, 

snoepp en toetjes, als ze ouder worden hebben ze ook inspraak in de keuze voor het 

restaurant,, de vakantiebestemming en de nieuwe auto (Gunter & Furnham, 1998; 

McNeal,, 1992). 

Sindss James McNeal (1969) de aandacht vestigde op kinderen als een consu-

mentenmarkt,, houden producenten, marketeers en adverteerders zich in toene-

mendee mate bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van strategieën om de 

kinderconsumentt zo goed mogelijk te bereiken. Vandaag de dag hebben marketing-

onderzoekerss een schat aan kennis vergaard over de rol van reclame in het consu-

mentengedragg van kinderen. Aangezien een groot deel van dit onderzoek echter is 

uitgevoerdd in opdracht van producenten van kinderproducten, zijn de methoden en 

bevindingenn ervan meestal niet toegankelijk voor de academische wereld. 

HetHet Paradigma van het Kwetsbare Kind 

Inn onderzoek binnen het paradigma van het kwetsbare kind staat vooral de vraag 

centraall in hoeverre reclame schadelijk is voor kinderen en of kinderen beschermd 

zoudenn moeten worden tegen de potentieel nadelige effecten. Dit onderzoek is in 

hett algemeen gericht op de onbedoelde effecten van reclame, de secundaire, 

meestall negatieve, bijwerkingen van blootstelling aan reclame. Onderzoek naar de 

onbedoeldee effecten van reclame heeft zich met name gericht op drie afhankelijke 

variabelen:: materialisme, ouder-kindconflict en ongelukkigheid. Deze drie onbedoel-

dee reclame-effecten zijn vooral onderzocht door ontwikkelingspsychologen en 

communicatiewetenschappers. . 

Hett merendeel van het wetenschappelijk onderzoek naar de onbedoelde ef-

fectenn van op kinderen gerichte reclame is uitgevoerd in de jaren 70 in de Verenig-

dee Staten. Deze onderzoeksinteresse werd voor een groot deel aangewakkerd door 

maatschappelijkee bezorgdheid over de mogelijke schadelijke effecten van reclame 

(Macklin,, 1998). Door de aanmerkelijke toename van kindgerichte reclame de af-

gelopenn drie decennia is de bezorgdheid over de kwetsbaarheid van kinderen voor 
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reclamee in veel landen gegroeid. Het onderwerp is in de meeste westerse landen 

dann ook regelmatig aanleiding voor politieke en publieke discussie. Opmerkelijk 

genoegg is, ondanks deze aanhoudende discussie in het publieke domein, onder-

zoeksinteressee voor het onderwerp geleidelijk aan afgenomen. Sinds de jaren '80 is 

vrijwell geen academisch onderzoek naar de onbedoelde effecten meer uitgevoerd, 

nochh in de Verenigde Staten, noch in Europa. 

Dezee Dissertatie 

Hett doel van deze dissertatie is een nieuwe impuls te geven aan het onderzoek 

naarr de effecten van televisiereclame gericht op kinderen. Er zijn verschillende 

redenenn voor een uitbreiding van deze onderzoekslijn. In de eerste plaats zijn de 

meestee westerse samenlevingen de laatste twee decennia in toenemende mate 

kind-- en consumentgeoriënteerd geworden. Deze ontwikkeling is gepaard gegaan 

mett aanzienlijke veranderingen in de commerciële mediaomgeving van het kind 

(Gunterr & Furnham, 1998). Ten tweede wijken de huidige opvoedings- en gezins-

ommunicatiestijlenn sterk af van die in de vroege jaren 70. In tegenstelling tot eerde-

ree generaties wordt de mening van kinderen in hedendaagse gezinnen serieuzer 

genomenn en wordt hun deelname in besluitvormingsprocessen vaak aangemoedigd 

(Torrance,, 1998). Het is voorstelbaar dat deze veranderingen in gezinscommunica-

tiestijlenn hebben geleid tot een toegenomen ouder-kindcommunicatie rond televisie-

reclame,, en op die manier tot een verminderde kwetsbaarheid van kinderen voor de 

gevolgenn van televisiereclame. 

Eenn derde reden voor een voortzetting van de onderzoekslijn naar de effecten 

vann televisiereclame op kinderen is dat dit type onderzoek voornamelijk is uitge-

voerdd in de Verenigde Staten. In Europa heeft het onderwerp van kindgerichte 

reclamee nauwelijks onderzoeksaandacht genoten. Dit gebrek aan aandacht is 

opmerkelijk,, aangezien juist in Europa het onderwerp van op kinderen gerichte 

reclamee regelmatig aanleiding is voor zowel publiek als parlementair debat. Gedu-

rendee de afgelopen twee decennia hebben verscheidene Europese lidstaten 

beleidsmaatregelenn ingevoerd die op kinderen gerichte reclame aan banden leggen 

enn soms zelfs verbieden. Deze nationale beleidsmaatregelen hebben op hun beurt 

geleidd tot debat binnen de Europese Unie om het EU-beleid met betrekking tot 

kindgerichtee reclame aan te scherpen. Het gebrek aan recent Europees onderzoek 
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geeftt echter aan dat het huidige publieke en politieke debat over televisiereclame 

gerichtt op kinderen grotendeels wordt gevoerd op basis van twintig jaar oud onder-

zoekk dat vrijwel uitsluitend werd uitgevoerd in de Verenigde Staten. 

StructuurStructuur van de Dissertatie 

Dee dissertatie bestaat uit vijf artikelen, die geschreven zijn tussen 1998 en 2002 

doorr de auteur en de promotor van het project, Patti M. Valkenburg. Alle artikelen 

gaann over televisiereclame gericht op kinderen. De inhoud van de hoofdstukken in 

hett proefschrift komt overeen met die van de gepubliceerde artikelen en de manu-

scriptenn ingediend ter publicatie. Daarom bevat elk hoofdstuk een aparte samen-

vattingg en een eigen referentielijst. 

Dee dissertatie dekt drie onderzoeksvelden die essentieel zijn voor het uitbrei-

denn van de kennis en het begrip van op kinderen gerichte televisiereclame. De 

eerstee twee hoofdstukken behandelen de inhoud van reclame gericht op kinderen. 

Inn deze studies worden de appeals en de typen humor onderzocht die adverteerders 

gebruikenn om de kindermarkt te bereiken. Hoofdstuk 3 concentreert zich op een 

bedoeldbedoeld effect van reclame; de invloed van reclame op de sinterklaas- en kerst-

wensenn van kinderen. De laatste twee hoofdstukken zijn gericht op de onbedoelde, 

enn ongewenste, gevolgen van kinderreclame. 

DeDe Inhoud van Reclame Gericht op Kinderen 

Inn Hoofdstuk 1 wordt een inhoudsanalyse van televisiereclames gericht op kinderen 

enn tieners gepresenteerd (Buijzen & Valkenburg, 2000c, 2002a). In dit onderzoek 

wordenn de appeals geïdentificeerd die typerend zijn voor commercials gericht op 

jongenss en meisjes, kinderen en tieners. Een appeal is de specifieke strategie die 

eenn adverteerder gebruikt om in te spelen op bepaalde smaken en voorkeuren van 

eenn doelgroep. Onderzoek naar reclame-appeals maakt het mogelijk om (a) de 

implicietee of expliciete hypothesen van adverteerders over hoe verschillende doel-

groepenn te benaderen bloot te leggen, en (b) voorspellingen te doen over de 

effectiviteitt van commercials gericht op verschillende publieksgroepen. 

Hett in Hoofdstuk 2 beschreven onderzoek betreft een inhoudsanalyse waarin 

verschillendee typen humor in reclames gericht op kinderen, tieners en volwassenen 

wordenn geïdentificeerd (Buijzen & Valkenburg 2001, 2002b). Net zoals bij de analy-

see van appeals in reclame, kan inhoudsanalyse van de typen humor in reclame een 

belangrijkk hulpmiddel zijn om de effectiviteit van reclame te voorspellen en te 
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begrijpen .. Uit onderzoe k naar de mechanisme n van reclamebeïnvloedin g is herhaal -

delij kk  gebleke n dat kijkplezie r een belangrijk e anteceden t van de effectivitei t van een 

reclameboodscha pp is. Door het gebrui k van de verschillend e type n humo r te verge -

lijke nn met humorvoorkeure n in verschillend e leeftijd - en seksedoelgroepen , kan 

inhoudsanalys ee een belangrij k hulpmidde l vorme n bij het vergrote n van ons begri p 

vann reclame-effecte n en reactie s van het publiek . 

DeDe Bedoelde  Effecten  van Reclame  Gericht  op Kinderen 

Hett  derd e hoofdstu k rapporteer t een surveystudi e naar de relati e tusse n televisie -

reclam ee en de sinterklaas - en kerstwense n van kindere n (Buijze n & Valkenburg , 

2000a,, 2000b). In dit onderzoe k werd aan kindere n gevraag d wat ze het liefs t voo r 

Sinterklaa ss en/of Kers t wilde n hebben . Vervolgen s werde n deze cadeauwense n 

vergeleke nn met televisiecommercial s die in de period e voorafgaan d aan Sinterklaa s 

enn Kers t werde n uitgezonden . Het onderzoe k werd in de maand decembe r uitge -

voerd ,, omda t het reclameaanbo d voor kindere n in deze period e een piek bereik t en 

omda tt  kindere n in deze period e veel cadeau-ideeë n paraat hebben . Drie hypothe -

senn werde n onderzocht : (1) kindere n die meer blootgestel d zijn aan reclam e vrage n 

vakerr  om geadverteerd e producte n dan kindere n die minde r zijn blootgesteld , (2) 

jonger ee kindere n vrage n vaker om geadverteerd e producte n dan ouder e kindere n 

enn (3) jongen s vragen vaker om geadverteerd e producte n dan meisjes . 

Dee Onbedoelde  Effecten  van Reclame  Gericht  op Kinderen 

Inn het vierd e hoofdstu k word t een review gepresenteer d van het onderzoe k naar 

driee onbedoeld e effecte n van televisiereclame : materialisme , ouder-kindconflic t en 

ongelukkighei dd (Buijze n & Valkenburg , 2002c, in press) . Het voornaamst e doel van 

hett  onderzoeksoverzich t in Hoofdstu k 4 is de bestaand e hypothese n over de nade-

ligee gevolge n van reclam e te identificere n en analyseren , en te onderzoeke n in hoe-

verr ee deze hypothese n worde n gesteun d door empirisc h onderzoek . In het hoofd -

stukk word t een mode l geïntroduceer d voor de gehypothetiseerd e relatie s tusse n 

televisiereclam ee en de dri e onbedoeld e effecte n die onderzoeksaandach t hebbe n 

gekregen .. Vervolgen s word t voo r elk van de hypothese n de empirisch e steun vast -

gestel dd door midde l van vote-countin g analyse . 

Dee empirisch e studi e gerapporteer d in het vijfd e en laatst e hoofdstu k (Buij -

zenn & Valkenbur g 2002d) heeft ais doel het in Hoofdstu k 4 geïntroduceerd e mode l 

tee testen . Het merendee l van het onderzoe k naar de onbedoeld e effecte n van 

125 5 



DutchDutch Summary 

reclamee op kinderen is uitgevoerd in de VS in de jaren 70. In Hoofdstuk 5 wordt 

doorr middel van een survey onder ouders en kinderen onderzocht in hoeverre de 

relatiess tussen reclameblootstelling, materialisme, ouder-kindconflict en ongelukkig-

heidd nog steeds opgaan. Daarnaast wordt onderzocht hoe bepaalde moderator-

variabelen,, zoals leeftijd, sekse en ouder-kindcommunicatie, de onbedoelde effec-

tenn van reclame kunnen modereren. 

BelangrijksteBelangrijkste Conclusies 

Watt weten we na het afronden van dit onderzoeksproject over reclame gericht op 

kinderen?? Op basis van de bevindingen in dit proefschrift kunnen drie conclusies 

wordenn getrokken. Ten eerste sluit kindgerichte reclame uitermate goed aan bij de 

wensenn en behoeften van jongens en meisjes van verschillende leeftijden. Onze 

tweee inhoudsanalyses van televisiereclame geven aan dat adverteerders goed op 

dee hoogte zijn van hoe kinderen van verschillende leeftijden en sekse het best 

benaderdd kunnen worden. 

Eenn tweede conclusie is dat reclame gericht op kinderen effectief is. Een van 

dee belangrijkste bedoelingen van reclamemakers is kinderen aan te sporen verzoe-

kenn te doen om de geadverteerde producten. De sinterklaas- en kerstverlanglijsljes 

vann kinderen worden voor een groot deel bepaald door televisiereclames die in de 

decembermaandd worden uitgezonden. Bovendien blijkt blootstelling aan reclame 

kinderenn te stimuleren verzoeken te doen bij hun ouders. Deze bedoelde reclame-

effectenn blijken in het algemeen sterker onder jongere kinderen. 

Eenn derde conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek is dat recla-

mee gericht op kinderen ook onbedoelde, en ongewenste, gevolgen kan hebben. De 

resultatenn van onze ouder-kindsurvey zijn in overeenstemming met onderzoek uit-

gevoerdd in de Verenigde Staten in de jaren 70, en laten zien dat televisiereclame 

materialistischee attitudes kan creëren, indirect invloed op conflict in het gezin heeft 

enn kan leiden tot teleurstelling en ontevredenheid. Deze effecten zijn in het alge-

meenn sterker voor jongere kinderen en voor jongens. Een belangrijke uitkomst van 

ditt laatste onderzoek is dat ouders de negatieve effecten het hoofd kunnen bieden 

doorr met hun kinderen te praten over reclame en consumentenaangelegenheden. 
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