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Supplementary paper [E]

Weet wat er Speelt2 

De Rol van Merkbekendheid in Effecten van 
Mobiele Advergames op Tieners

Zeph M. C. van Berlo, Eva A. van Reijmersdal, & Esther Rozendaal

Een populaire marketingtechniek voor adverteerders om tieners te bereiken op hun 
mobiele telefoons is het gebruik van advergames. Dit zijn online of mobiele games waarin 
merken zijn geïntegreerd (Redondo, 2012). Advergames zijn dus reclameboodschappen 
vermomd als online of mobiele spelletjes. Dat adverteerders juist kiezen voor advergames 
om tieners te bereiken, is niet opmerkelijk. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (2014) blijkt namelijk dat ruim 90% van de Nederlandse tieners mobiel internet 
met name gebruikt om online spelletjes te spelen. Internationaal onderzoek laat zien 
dat dit ook geldt voor tieners in andere Westerse landen (Logicalis, 2016; Mascheroni 
& Ólafsson, 2014; Ofcom, 2016). Tieners zijn daarmee een belangrijke doelgroep van 
advergames.

Aangezien het niet altijd duidelijk is dat advergames eigenlijk verkapte reclames 
zijn, ontwikkeld om te overtuigen in plaats van te vermaken, wordt deze vorm van 
reclame gezien als verborgen reclame (Evans & Park, 2015). Kinderen en tieners worden 
verondersteld zeer gevoelig te zijn voor deze vorm van reclame, omdat zij vanwege 
hun onvoltooide cognitieve en emotionele ontwikkeling slecht in staat zouden zijn hier 
weerstand aan te bieden (Van Reijmersdal, Rozendaal & Buijzen, 2012; Nairn & Fine, 
2008). Bovendien worden advergames met name ingezet door adverteerders van 
ongezonde voedingsproducten, zoals snacks en drankjes met te veel vet, zout, en/of 

2 This paper is published as: Van Berlo, Z. M. C., Van Reijmersdal, E. A., & Rozendaal, E. (2017). Weet wat er speelt: De rol van 
merkbekendheid in effecten van mobiele advergames op tieners. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 45(3), 216-236. 
https://hdl.handle.net/11245.1/aac55dba-ce62-4b69-86f7-e776e0a6e101

https://hdl.handle.net/11245.1/aac55dba-ce62-4b69-86f7-e776e0a6e101
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suiker, en vormen daardoor een bedreiging voor de gezondheid van tieners (World Health 
Organization, 2016). 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het spelen van advergames waarin 
ongezonde producten getoond worden een significant effect heeft op de merkattitudes 
en productvoorkeuren- en keuzes van kinderen onder de 12 jaar (An & Stern, 2011; 
Folkvord et al., 2013; 2014; 2015; Van Reijmersdal, Smit & Neijens, 2010). Er is echter nog 
weinig inzicht in de effecten van advergames op tieners. Omdat tieners zich in een andere 
ontwikkelingsfase bevinden dan jongere kinderen (Blakemore & Choudhury, 2006), is er 
nieuw onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de effecten van advergames op responsen 
van deze doelgroep.

In deze studie zal onderzocht worden wat de rol is van merkbekendheid in 
advergame-effecten op tieners. Eerder onderzoek naar andere vormen van reclame, zoals 
televisiecommercials en in-game advertising (e.g. Phelps & Thorson, 1991; Mau, Silberer 
& Constien, 2008), heeft aangetoond dat merkbekendheid een belangrijke rol speelt in het 
beïnvloedingsproces. Deze onderzoeken lieten zien dat onbekende merken vaak anders 
worden verwerkt dan bekende merken. 

In deze eerste studie worden merkattitude, merkherinnering en reclamewijsheid 
(persuasion knowledge) meegenomen als indicatoren van ontvankelijkheid voor 
reclame (Terlutter & Capella, 2013). Inzichten uit deze studie kunnen bijdragen aan het 
begrijpen van de effecten van mobiele advergames op merkattitude, merkherinnering 
en reclamewijsheid. Dit is belangrijk met het oog op de huidige discussie rondom de 
vraag of het ethisch verantwoord is om dit soort vormen van verborgen reclame te 
richten op tieners. Omdat er momenteel nog onvoldoende bekend is over de effecten van 
advergames op tieners, is het voor beleidsmakers dus essentieel dat hier meer onderzoek 
naar wordt gedaan. Tot slot zullen de resultaten ook waardevolle inzichten opleveren voor 
adverteerders die overwegen mobiele advergames op te nemen in hun marketingmix.

Effecten van Mobiele Advergames 

Effecten van Merkbekendheid op Merkresponses

Tot op heden is er nog onduidelijkheid omtrent de effecten van merkbekendheid op 
merkresponses (e.g., merkattitude en merkherinnering) in de context van advergames. 
Waar verschillende studies naar de effecten van uitsluitend bekende merken (e.g., 
Hernandez & Chapa, 2010; Martí-Parreño et al., 2013; Redondo, 2012; Bellman et al., 
2014; Verhellen et al., 2014; Vanwesenbeeck, Walrave & Ponnet, 2015) of onbekende 
merken (e.g., Cauberghe & De Pelsmaker, 2010) in advergames keken, is slechts in twee 
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studies het effect van merkbekendheid onderzocht (e.g., Waiguny, Nelson & Marko, 
2013; Lin, 2014). Waiguny et al. (2013) richtten zich hierbij voornamelijk op de effecten op 
merkattitude, waar Lin (2014) zich richtte op merkherinnering. 

Waiguny et al. (2013) vonden, voor volwassenen, dat de aanwezigheid van onbekende 
merken negatieve affectieve reacties opwekten tijdens het spelen van een advergame, 
wat vervolgens overgedragen werd op de impliciete attitude tegenover het merk. Voor 
bekende merken werd dit negatieve effect niet gevonden. Deze overdracht van affect, 
opgewekt tijdens het spelen van de advergame, wordt ook wel ‘affect spillover’ genoemd. 
Martí-Parreño et al. (2013) betogen dat zowel positief affect (entertainment), als negatief 
affect (irritatie) kunnen worden ervaren tijdens het spelen van advergames. Zij stellen dan 
ook dat beide typen affect een rol spelen bij het vormen van merkattitudes. 

Sterke, al bestaande merkattitudes zouden het spillover effect echter afzwakken 
en worden daarom vaak gezien als reden dat er geen of slechts kleine effecten op 
merkattitude worden gevonden voor bekende merken (Machleit & Wilson, 1988). 
Fazio, Powell en Williams (1998) geven hiervoor als verklaring dat associaties met 
een merk, als gevolg van ervaringen met het merk in het verleden, in het geheugen 
opgeslagen blijven en geraadpleegd worden bij het vormen van merkattitudes. Oftewel, 
bestaande associatiestructuren beïnvloeden het evaluatieproces dat voorafgaat aan 
mogelijke attitudeverandering (Campbell & Keller, 2003). Dit resulteert in sterke en 
minder veranderlijke merkattitudes voor bekende merken. Dit betekent dat een enkele 
blootstelling aan een bekend merk in een advergame weinig invloed zal hebben op de 
reeds bestaande merkassociatiestructuren. 

Omdat consumenten geen associaties hebben met een onbekend merk, kunnen deze 
ook niet geraadpleegd worden wanneer men gevraagd wordt naar attitudes tegenover 
een onbekend merk. Dit betekent dat merkattitudes voor onbekende merken minder sterk 
en stabiel, of zelfs afwezig zullen zijn, wat onbekende merken vatbaarder maakt voor 
affect spillover (Fazio et al., 1998). Empirisch bewijs hiervoor wordt bijvoorbeeld gegeven 
door Mau et al. (2009), die vonden dat voor onbekende merken blootstelling aan in-game 
reclame een positief effect had op merkattitude, waar dit voor bekende merken niet het 
geval was. Eenzelfde soort effect werd gevonden in studies naar televisiecommercials 
(Machleit & Wilson, 1988; Phelps & Thorson, 1991). Deze studies lieten zien dat een 
televisiecommercial voor een onbekend merk een positief effect heeft op de attitude ten 
opzichte van het geadverteerde merk; voor bekende merken werden zowel positieve als 
negatieve effecten gevonden.

De literatuur lijkt dus over het algemeen een positief effect op merkattitude te 
voorspellen voor brand placement van onbekende merken, als gevolg van affect spillover 
van de advergame op het merk. Voor bekende merken is het empirisch bewijs niet 
eenduidig: sommige studies laten een positief effect op merkattitude zien (e.g., Redondo, 
2012), terwijl anderen geen effect (e.g., Waiguny et al., 2013) of zelfs een negatief effect 
(e.g., Mau et al., 2008) vinden. Dit heeft geleid tot het opstellen van een hypothese voor 
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blootstelling aan een onbekend merk en een onderzoeksvraag voor blootstelling aan een 
bekend merk: 

H1: In vergelijking met het spelen van een mobiele game zonder merk, heeft het 
spelen van een mobiele advergame met een onbekend merk een positief effect op de 
merkattitude.

OV1: wat voor effect heeft het spelen van een mobiele advergame met een bekend 
merk (versus een game zonder merk) op de merkattitude?

Naast een mogelijk effect op merkattitude, kan merkbekendheid ook een effect 
hebben op merkherinnering. Door de bestaande associatiestructuren zijn bekende 
merken makkelijker uit het geheugen op te halen dan onbekende merken wanneer 
hiernaar gevraagd wordt. Dit betekent niet dat onbekende merken niet herinnerd 
worden, integendeel. Eerdere studies naar zowel bekende (e.g., Hernandez & Chapa, 
2010; Bellman et al., 2014) als onbekende merken (e.g., Cauberghe & De Pelsmaker, 
2010) vonden positieve effecten op merkherinnering voor blootstelling aan merken in 
advergames. Het is dus aannemelijk dat zowel bekende als onbekende merken worden 
herinnerd. Bekende merken worden echter wel beter onthouden en herinnerd dan 
onbekende merken, mogelijk vanwege de reeds bestaande associatiestructuren (Lin, 
2014). Dit heeft geleid tot het opstellen van de volgende twee hypotheses: 

H2a: In vergelijking met het spelen van een mobiele game zonder merk, hebben 
zowel het spelen van een mobiele advergame met een bekend merk als het spelen van 
een advergame met een onbekend merk een positief effect op merkherinnering.

H2b: In vergelijking met het spelen van een mobiele game met een onbekend merk, 
heeft het spelen van een mobiele advergame met een bekend merk een sterker effect op 
merkherinnering.

Effecten van Merkbekendheid op Reclamewijsheid

Knowles en Linn (2004) beschrijven dat wanneer mensen worden geconfronteerd 
met een persuasieve boodschap (bijvoorbeeld een merk in een advergame), er weerstand 
kan worden geboden aan deze boodschap, wat in sommige gevallen kan leiden tot 
een attitudeverandering. Een coping mechanisme dat veelvuldig wordt aangehaald in 
de literatuur over weerstand tegen beïnvloeding, is het activeren van reclamewijsheid 
(Friestad & Wright, 1994). 

Friestad en Wright (1994) opperen, aan de hand van hun persuasion knowledge 
model (PKM), dat reclamewijsheid kan worden geactiveerd wanneer een persoon de 
persuasieve intentie van een persuasieve boodschap herkent. Blootstelling aan een logo 
van een merk kan de activatie van reclamewijsheid bijvoorbeeld al in gang zetten, omdat 
merken een persuasieve intentie zouden impliceren (Laran, Dalton & Andrade, 2011). 
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Hiervoor moet echter wel de persuasieve intentie van het merk worden herkend. Wanneer 
deze merken geïntegreerd zijn in een niet-commercieel mediaformat, zoals bij product 
placement in een entertainmentprogramma op televisie, blijkt dat men soms moeite heeft 
met het herkennen van de persuasieve intentie van een merk wanneer dit niet duidelijk is 
vermeld (Boerman, Van Reijmersdal & Neijens, 2012). Dit komt doordat de ‘entertaining’ 
content afleidt van de persuasieve intentie van de boodschap. Hetzelfde zou ook kunnen 
gelden voor merken in advergames, omdat merken in advergames over het algemeen 
een geïntegreerd onderdeel van het spel zijn; een merk geïntegreerd in een entertainment 
format. 

Daarnaast hebben verschillende studies naar de reclamewijsheid van jonge tieners 
(e.g., Slot et al., 2013; Zarouali et al., 2016) aangetoond dat deze doelgroep over het 
algemeen moeite heeft met het herkennen van de persuasieve intentie van verschillende 
reclamevormen; zoals advertenties op sociale netwerken als Habbo Hotel (Slot et al., 
2013) en online reclamebanners (Zarouali et al., 2016). Het is dan ook aannemelijk dat de 
persuasieve intentie van merken in advergames door tieners slechter wordt herkend dan 
van merken in traditionele vormen van reclame. Merken in advergames trekken minder 
aandacht omdat ze zijn geïntegreerd als functioneel onderdeel van de game, wat ertoe kan 
leiden dat de persuasieve intentie niet altijd wordt herkend (Cauberghe & De Pelsmacker, 
2010). Zo blijkt uit een studie door Redondo (2012) dat mensen in de context van 
advergames alleen bij een langdurige blootstelling aan een bekend merk de persuasieve 
intentie hiervan opmerken; hij liet hier onbekende merken buiten beschouwing. 

Om in te kunnen schatten wat voor effect blootstelling aan een onbekend merk in 
advergames zal hebben op de reclamewijsheid activatie van tieners, is gekeken naar 
een studie door Lee en Faber (2007). Zij geven aan dat het herkennen van merken 
cognitieve inspanning kost, maar dat in de context van advergames deze inspanning 
veelal gericht is op het verwerken van het spel; wat ten koste gaat van het verwerken van 
het geïntegreerde merk. Daar komt bij dat het herkennen van een bekend merk minder 
cognitieve inspanning kost dan het herkennen van een onbekend merk (Campbell & 
Keller, 2003). De persuasieve intentie van onbekende merken zal dus minder snel worden 
herkend, omdat er meer cognitieve inspanning voor nodig is dan voor het herkennen van 
de persuasieve intentie van een bekend merk. Wanneer de persuasieve intentie van een 
merk niet wordt herkend, zou dit kunnen betekenen dat de activatie van reclamewijsheid 
uit blijft (Laran et al., 2011).

Wanneer reclamewijsheid wordt geactiveerd, kan dit volgens het PKM leiden tot een 
verandering in zowel affectieve als cognitieve merkresponses (Friestad & Wright, 1994). 
Na blootstelling aan een merk zou de activatie van reclamewijsheid tot een kritische 
evaluatie van de persuasieve boodschap kunnen leiden, wat daaropvolgend gevolgen 
kan hebben voor de merkattitude. Omdat het herkennen van de persuasieve intentie van 
het merk vaak tot reactance leidt, worden hier over het algemeen negatieve affectieve 
effecten verwacht (Knowles & Linn, 2004). Reactance is een psychologische reactie die 
optreedt wanneer iets of iemand iemands (keuze)vrijheid beperkt en leidt in de meeste 
gevallen tot gedrag tegenovergesteld aan het gewenste gedrag.
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Naast affectieve effecten verklaart het PKM ook cognitieve effecten (e.g., 
merkherinnering) als gevolg van de activatie van reclamewijsheid. Eerder onderzoek wees 
uit dat de activatie van reclamewijsheid kan leiden tot een verhoogde merkherinnering (Van 
Reijmersdal, Lammers, et al., 2015). De activatie van reclamewijsheid trekt de aandacht 
van de persoon naar het merk, met als gevolg dat het merk beter herinnerd wordt. 

Samenvattend betekent dit dat er andere effecten worden verwacht voor blootstelling 
aan bekende merken dan voor blootstelling aan onbekende merken in advergames. Voor 
bekende merken wordt verwacht dat het effect van het spelen van de mobiele advergame 
op de merkattitude en merkherinnering gemedieerd wordt door reclamewijsheid. Dat 
wil zeggen dat verwacht wordt dat de persuasieve intentie van het bekende merk in 
de advergame beter zal worden herkend waardoor reclamewijsheid geactiveerd wordt, 
wat vervolgens zal leiden tot een negatievere merkattitude en betere merkherinnering. 
Voor onbekende merken lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de persuasieve intentie zal 
worden herkend. Er wordt dan ook geen activatie van reclamewijsheid of daaropvolgende 
merkresponses verwacht. De volgende hypothese is opgesteld: 

H3: In vergelijking met het spelen van een mobiele game zonder merk, leidt het 
spelen van de game met het bekende merk tot een grotere activatie van reclamewijsheid, 
wat vervolgens leidt tot (a) een negatievere merkattitude en (b) een positievere 
merkherinnering.

Methodologie

Participanten en Procedure

Voor deze studie is een experiment opgezet met een één-factor tussen-proefpersoon 
design (merkbekendheid: geen merk, onbekend merk, bekend merk). De uiteindelijke 
steekproef bestond uit 73 adolescenten van drie middelbare scholen. Resultaten van acht 
deelnemers zijn hierin niet meegenomen, omdat zij niet serieus hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. Indicatoren hiervoor waren het ontbreken van meer dan 50% van de 
data, het invullen van meerdere onmogelijke waarden op controle variabelen (e.g., bmi 
hoger dan 40, te hoog schoolniveau) en vulgair taalgebruik in de open vragen. Leerlingen 
van drie niveaus binnen het Nederlandse middelbare onderwijs zijn meegenomen in de 
steekproef (i.e., 36,6% vmbo b/k, 56,3% mavo en 7,0% havo). De leeftijd (Mage = 15.48, 
SDage = 1.29) van de respondenten liep uiteen van 13 tot en met 18 jaar. Er deden ongeveer 
net zoveel meisjes mee (44,0%) als jongens. Om de betrokkenheid bij het experiment te 
vergroten, werd een loting geïntroduceerd: twee respondenten per school zijn willekeurig 
geselecteerd en hebben een cadeaubon van tien euro gekregen voor hun participatie. 
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Omdat het stimulusmateriaal exclusief op besturingssysteem Android draaide, konden 
tieners die geen Android-telefoon hadden niet meedoen aan deze studie.

Het experiment is goedgekeurd door de ethische commissie van een Nederlandse 
universiteit. Zowel de scholen als de deelnemers zijn gevraagd naar hun informed consent, 
alvorens hun participatie aan het onderzoek. Omdat de meeste deelnemers jonger 
waren dan 18 jaar tijdens het afnemen van het onderzoek, is ook passieve toestemming 
verkregen van de ouders. 

Na een korte introductie door de onderzoeker werden de deelnemers random 
toegewezen aan één van de drie merkbekendheidscondities (i.e., geen merk, onbekend 
merk, bekend merk) en werden ze gevraagd om 4 minuten lang op hun eigen mobiele 
telefoon een advergame te spelen die speciaal ontwikkeld was voor dit experiment. 
Eerder onderzoek (Redondo, 2012) wees uit dat 4 minuten als langdurige blootstelling 
gezien kan worden en voldoende mogelijkheid biedt om de advergame te leren kennen 
en te spelen. De deelnemers waren niet op de hoogte van de andere condities. Hierna 
vulden de deelnemers een online vragenlijst in met vragen over hun leeftijd, geslacht en 
opleidingsniveau, merkattitude en merkherinnering ten opzichte van het bekende en het 
onbekende merk, reclamewijsheid, merkbekendheid (manipulatiecheck) en een aantal 
controle variabelen (i.e., body mass index, besteedbaar inkomen, aankoopimpulsiviteit 
en eetlust). Na het voltooien van de vragenlijst werden de deelnemers bedankt voor hun 
participatie en werd het experiment nabesproken met de participanten. 

Stimulusmateriaal

De advergame die gebruikt is als stimulusmateriaal voor deze studie is ontworpen 
door een professioneel game designer met ruime ervaring in het ontwikkelen van 
games voor de doelgroep van dit onderzoek. Er zijn drie verschillende versies van het 
spel ontwikkeld, die alleen verschilden in de mate van bekendheid van het merk dat 
geïntegreerd was in het spel: geen merk (controle), onbekend merk, bekend merk. 
Het doel van het spel was het uitkiezen van de juiste combinatie ingrediënten voor op 
een pizza van een lopende band, terwijl de verkeerde ingrediënten moesten worden 
weggegooid. De snelheid van de transportband en hiermee de moeilijkheidsgraad van 
het spel begon laag en werd langzaam opgevoerd. In de bekend-merkconditie werd het 
logo van een van de markleiders in de Nederlandse pizzasector prominent weergegeven 
in het midden van het scherm; zowel op pizzadozen als op de muur op de achtergrond. 
Voor de onbekend-merkconditie is een logo voor een fictief merk gebruikt in plaats van 
het logo van het bekende merk. In beide merkcondities was het merk continu te zien. 
In de controleconditie werd er geen logo afgebeeld op de pizzadozen of op de muur in 
de achtergrond; zie de Appendix voor een voorbeeld van het stimulusmateriaal voor de 
controle- en de onbekend-merkconditie.
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Om een bekend fastfoodmerk te selecteren is een pre-test uitgevoerd onder 17 tieners 
van 13 tot 17 jaar. De deelnemende tieners kregen tien verschillende fastfoodmerken te 
zien (McDonald’s, Pizza Hut, Wendy’s, Kentucky Fried Chicken (KFC), Taco Bell, Subway, 
Domino’s, Dairy Queen, Burger King en New york Pizza) en werden gevraagd of zij het 
merk kenden (1 = ja, 0 = nee). Daarnaast werd gevraagd of zij ervaring hadden met het 
merk (“Eet je weleens iets van [merknaam]”; 1 = ja, 0 = nee). Als zij aangaven ervaring 
te hebben met het merk, dan werd ook gevraagd naar hun merkattitude. Merkattitude 
werd gemeten met een zeven-punts semantische differentiaal met vijf items: goed-slecht, 
positief-negatief, aantrekkelijk-onaantrekkelijk, leuk-niet leuk, aangenaam-onaangenaam. 
Zie Tabel 1.

Tabel 1
Herkenning en Attitude Bestaande Fastfoodmerken (N = 17)

Merkherkenning
%

Merkervaring
%

Merkattitude
M (SD)

McDonald’s 100,0 94,1 3.61 (0,79)

Pizza hut 58,8 11,8 -

Wendy’s 11,8 0,0 -

Kentucky Fried Chicken (KFC) 76,5 41,2 3,51 (1,06)

Taco Bell 41,2 5,9 -

Subway 94,1 70,6 3,99 (0,91)

Domino’s 70,6 35,3 3,08 (0,57)

Dairy Queen 0,0 0,0 -

Burger King 88,2 64,7 3,32 (1,02)

New york Pizza 35,3 11,8 -

Noot. Een hogere score op merkattitude reflecteert een meer positieve attitude ten opzichte van het merk (schaal: 
1 (negatief) - 7 (positief)). Merkattitude werd alleen gevraagd aan de kinderen die ervaring hadden met het 
merk en werd slechts berekend wanneer meer dan twee kinderen aangaven ervaring te hebben met het merk. 

Op basis van de uitkomsten van de pre-test is gekozen voor het merk Domino’s 
omdat (a) het merk bekend is onder meer dan driekwart van de tieners, (b) een deel 
van de tieners weleens een keer pizza van Domino’s heeft gegeten en (c) de tieners een 
neutrale houding hebben ten opzichte van het merk. Dit laatste punt is belangrijk om een 
plafondeffect op merkattitude te voorkomen.
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Meetinstrumenten

Merkbekendheid
Merkbekendheid is gemeten door de deelnemers te vragen om aan te geven op een 

zeven-punts Likert schaal, van 1 (totaal niet bekend) tot 7 (erg bekend), hoe bekend ze zijn 
met de merken die zijn gebruikt in deze studie (Waiguny et al., 2013). Dit is gedaan voor 
zowel het onbekende merk (M = 1.36, SD = 0.93) als voor het bekende merk (M = 5.93, 
SD = 1.81). 

Merkattitude
Voor zowel het bekende als het onbekende merk is merkattitude gemeten door 

te vragen in hoeverre de deelnemers vijf indicatoren van attitude (i.e., leuk, stom, saai, 
mooi, lelijk) bij het merk vonden passen. Dit werd gemeten op een zeven-punt Likert 
schaal. Deze schalen zijn door Van Reijmersdal et al. (2012) in het verleden getest op 
kinderen. Voor beide merken is een gemiddelde score berekend en een betrouwbare 
schaal is geconstrueerd voor zowel het onbekende merk (Cronbach’s α = .75, M = 4.00, 
SD = 1.36), als het bekende merk (Cronbach’s α = .74, M = 5.63, SD = 1.15).

Merkherinnering
Merkherinnering is gemeten door de deelnemers in zowel de controle- (25.0%), 

de onbekend- (33.3%), als de bekend-merkcondities (76.2%) te vragen of ze een merk 
gezien hebben tijdens het spelen van de advergame. Indien ze aangaven wel of mogelijk 
een merk gezien te hebben, is er aan de hand van vier afbeeldingen van verschillende 
merken gevraagd welk merk ze zich herinnerden. De antwoorden zijn gecodeerd 0 (“merk 
incorrect herinnerd”) en 1 (“merk correct herinnerd”) voor zowel het onbekende (29.2% 
correct herinnerd) als het bekende merk (81.0% correct herinnerd). 

Reclamewijsheid
Reclamewijsheid is gemeten aan de hand van een vier item reclamewijsheid schaal 

van Tutaj en Van Reijmersdal (2012). De deelnemers werden gevraagd aan te geven 
op zeven-punt Likert schalen, van 1 (volledig mee oneens) tot 7 (volledig mee eens), in 
hoeverre ze het eens waren met de stellingen die cognitieve reclamewijsheid maten (i.e., 
“In de mobiele game wordt reclame gemaakt”). Er is een gemiddelde berekend en een 
schaal geconstrueerd voor reclamewijsheid (Cronbach’s α = .91, M = 3.02, SD = 1.94).

Controlevariabelen
Er zijn vier controlevariabelen gemeten: body mass index, besteedbaar inkomen, 

aankoopimpulsiviteit en eetlust. Hiervoor is gekozen omdat eerder onderzoek naar 
advergames met een (fast) food thema (e.g., Folkvord et al., 2015) heeft aangetoond 
dat deze variabelen invloed kunnen hebben op de resultaten. De deelnemers werden 
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gevraagd naar zowel hun lengte (m) als hun gewicht (kg), zodat de onderzoeker hun body 
mass index kon berekenen (M = 20.51, SD = 3.16, range: 15.06 – 30.12; Christopher, 
2015). Besteedbaar inkomen is gemeten aan de hand van twee open vragen: “Hoeveel 
zakgeld krijg je van je ouders per maand?” en “Hoeveel geld verdien je ongeveer per week 
met eventuele (bij) baantjes?”. De antwoorden op deze twee vragen werden opgeteld 
om zo tot een enkelvoudige maat voor besteedbaar inkomen te komen. (M = 149.85, 
SD = 542.77 range: 1.00 – 3003.00; Soteriades & DiFranza, 2003). Aankoopimpulsiviteit 
(M = 3.59, SD = 1.50) werd gemeten aan de hand van een schaal door Rook en Fisher 
(1995). Negen items omtrent aankoopimpulsiviteit (o.a. “Ik koop vaak dingen spontaan”, 
“Soms koop ik dingen zonder er goed over na te denken”) werden hiervoor meegenomen. 
De deelnemers werden gevraagd aan te geven op een zeven-punt Likert schaal, reikend 
van 1 (volledige mee oneens) tot 7 (volledig mee eens) in hoeverre ze het eens waren 
met de stellingen omtrent aankoopimpulsiviteit. Een gemiddelde werd berekend en 
een enkelvoudige betrouwbare maat voor aankoopimpulsiviteit werd geconstrueerd 
(EV = 5.51, R2 = .61; Cronbach’s α = .87). Eetlust (M = 3.10, SD = 2.04; Folkvord et al., 
2015) werd gemeten aan de hand van een zeven-puntsvraag (i.e. “Hoeveel honger heb je 
op dit moment?”) reikend van 1 (helemaal geen honger) tot 7 (erg veel honger). 

Resultaten

Manipulatiecheck

Een gepaarde t test is uitgevoerd om te testen of de manipulatie van merkbekendheid 
succesvol was. De resultaten wezen uit dat de tieners bekender waren met het bekende 
merk (M = 5.93, SD = 1.81) dan met het onbekende merk (M = 1.36, SD = 0.93), t 
(72) = -19.76, p < .001. Dit betekent dat de manipulatie van merkbekendheid succesvol 
was.

Randomisatie

Om te testen of de steekproef volledig aselect was verdeeld over de condities zijn 
verschillende randomisatie checks uitgevoerd. ANOVA’s zijn uitgevoerd voor de variabelen 
leeftijd (F (2, 68) = 0.62, p = .540), aankoopimpulsiviteit (F (2, 68) = 0.11, p = .893), body 
mass index (F (2, 53) = 2.15, p = .126), eetlust (F (2, 70) = 0.34, p = .713) en besteedbaar 
inkomen (F (2, 32) = 1.72, p = .195). Een chikwadraattoets werd gebruikt om te controleren 
of opleidingsniveau (χ2 = 4.52, p = .606) en geslacht (χ2 = 3.37, p = .185) aselect verdeeld 
waren over de condities. De resultaten wezen uit dat de deelnemers volledig aselect 
verdeeld waren over de condities. Dit betekent dat het niet nodig was om voor deze 
variabelen te controleren en ze zijn dan ook niet meegenomen in de verdere analyses.
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Analyses

Om Hypothese 1, waarin een positief direct effect van merkbekendheid op 
merkattitude verwacht werd na blootstelling aan een onbekend merk, te toetsen is een 
t test uitgevoerd. Het resultaat was niet significant, t (50) = -.08, p = .940. Dit betekent 
dat er geen verschil gevonden is tussen de deelnemers in de onbekend-merkconditie 
(M = 4.15, SD = 1.52) en de controleconditie (M = 4.12, SD = 1.18), in hun merkattitude 
tegenover het onbekende merk. Hypothese 1 is hierom verworpen.

Een tweede t test is uitgevoerd om te testen wat voor effect blootstelling aan een 
bekend merk heeft op merkattitude (Onderzoeksvraag 1). Ook voor het bekende merk is 
er geen significant verschil gevonden tussen de deelnemers in de controle- (M = 5.56, 
SD = 1.03) en de bekend-merkcondities (M = 5.37, SD = 1.35) in termen van attitude 
tegenover het bekende merk; t (47) = 0.86, p = .392. Dit betekent dat blootstelling aan een 
bekend merk geen direct effect lijkt te hebben op merkattitude. 

Tabel 2
Percentages (en Absoluut Aantal) Merkherinnering(en) per Conditie 

Controleconditie Onbekend-merkconditie Bekend-merkconditie

Merkherinnering onbekend merk 7.1% (2a) 29.2% (7b) 0.0% (0)

Merkherinnering bekend merk 28.6% (8a) 25.0% (6) 81.0% (17b)

Noot. Het aantal merkherinneringen in dezelfde rij die geen subscript delen verschillen significant van elkaar. 

Om te bepalen of blootstelling aan een merk in een advergame wel een effect 
heeft op merkherinnering (Hypothese 2a en 2b) zijn twee chi-kwadraatstoetsen 
uitgevoerd. Beide chi-kwadraatteststatistieken zijn significant; zie Tabel 2 voor 
merkherinneringspercentages en de absolute merkherinneringsaantallen per conditie. Dit 
betekent dat in de context van advergames zowel blootstelling aan een onbekend merk 
(χ2 = 4.38, p = .036), als blootstelling aan een bekend merk (χ2 = 13.18, p < .001) een 
positief effect heeft op merkherinnering. Zowel onbekende als bekende merken worden 
dus onthouden na blootstelling in advergames. De effectgrootte van blootstelling aan een 
merk op merkherinnering, uitgedrukt in Somers’ D (Somers, 1962), is voor het bekende 
merk (d

x/y
 = .52) zoals verwacht groter dan die van het onbekende merk (d

x/y
 = .22). Dit 

betekent dat bekende merken beter worden onthouden dan onbekende merken na 
blootstelling in advergames. Hypothese 2 wordt daarom bevestigd.

Om te toetsen of activatie van reclamewijsheid het effect van blootstelling aan merken 
in advergames op merkattitude medieert (Hypothese 3a) is een mediatiemodel (Hayes’ 
model 4; Hayes, 2013) geschat. In dit mediatiemodel is merkbekendheid als onafhankelijke 
variabele meegenomen en reclamewijsheid als mediërende variabele. De afhankelijke 
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variabele is de merkattitude tegenover het bekende merk. De controleconditie gold als 
referentiecategorie. Het model is geschat aan de hand van een bootstrapprocedure 
(10.000 steekproeven) met een 95% betrouwbaarheidsinterval, gecorrigeerd voor bias.

Figuur 1
Resultaten voor de Bekend-Merkconditie op Merkattitude

Noot. De schatting is gemaakt met 10.000 bootstraps en een 95% voor bias gecorrigeerde betrouwbaarheidsinterval. 
De referentiegroep voor deze schatting is de controlegroep. Alle bovengenoemde regressie coëfficiënten 
zijn ongestandaardiseerd. Relatief direct effect = -0.35, SE = 0.18, 95% CI [-0.72, 0.02]. Relatief indirect 
effect = 0.20, SE = 0.11, 95% CI [0.05, 0.48]. 
* p < .05, ** p < .001

Een positief indirect effect is gevonden op merkattitude via reclamewijsheid, 
b = 0.20, SE = 0.11, 95% CI [0.05, 0.48]. Dit betekent dat blootstelling aan een bekend 
merk in een advergame leidt tot activatie van reclamewijsheid, wat vervolgens, tegen de 
verwachtingen in, leidt tot een positievere merkattitude ten opzichte van het merk. Zoals 
weergegeven in Figuur 1 zijn beide indirecte paden van het mediatiemodel significant. 
Significante effecten zijn gevonden voor blootstelling aan een bekend merk op 
reclamewijsheid, b = 0.93, SE = 0.26, 95% CI [0.41, 1.45], t (47) = 3.60, p < .001, en voor 
reclamewijsheid op merkattitude, b = 0.22, SE = 0.09, 95% CI [0.03, 0.40], t (46) = 2.36, 
p = .023. Zie Tabel 3 voor gemiddelden en standaarddeviaties van beide variabelen. Voor 
het bekende merk werd er een negatief indirect effect op merkattitude verwacht, maar 
een positief indirect effect gevonden. Hypothese 3a is daarom verworpen.
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Tabel 3
Gemiddelden en Standaarddeviaties Mediatiemodel Merkattitude 

Controleconditie Bekend-merkconditie

Reclamewijsheid 2.58a (1.59) 4.44b (2.03)

Merkattitude (bekend merk) 5.66a (1.03) 5.37a (1.35)

Noot. Gemiddelden in dezelfde rij die geen subscript delen verschillen van elkaar met p < .001. 

Hypothese 3b, waarin een indirect effect van blootstelling aan een bekend merk op 
merkherinnering via reclamewijsheid verwacht werd, is ook getoetst aan de hand van 
een mediatiemodel (Hayes Model 4; Hayes, 2013). De analyse liet een significant indirect 
effect zien, b = 1.27, SE = 0.48, 95% CI [0.08, 1.99]. Zoals weergegeven in Figuur 2, 
is zowel het directe effect van blootstelling aan het bekende merk op merkherinnering, 
b = 1.03, SE = 0.49, 95% CI [0.08, 1.99], p = .035, als het effect van reclamewijsheid 
op merkherinnering significant, b = 1.36, SE = 0.43, 95% CI [0.52, 2.21], p = .002. Dit 
betekent dat de activatie van reclamewijsheid een positief effect heeft op merkherinnering, 
onafhankelijk van het directe effect van blootstelling op merkherinnering. Hypothese 3b is 
hiermee geaccepteerd.

Discussie
Het doel van deze exploratieve studie was het onderzoeken van de rol van 

merkbekendheid in de ontvankelijkheid van tieners voor mobiele advergames. Deze studie 
laat zien dat, voor zowel onbekende als bekende merken, blootstelling aan het merk in een 
advergame een positief effect heeft op merkherinnering. Dit effect is zoals verwacht groter 
voor het bekende merk. Reclamewijsheid daarentegen lijkt alleen geactiveerd te worden 
bij de mobiele game met een bekend merk. Oftewel, adolescenten zien de game met het 
bekende merk meer als een vorm van reclame dan de game met een onbekend merk en 
dan de game zonder merk. In tegenstelling tot wat werd verwacht, laat deze studie zien 
dat deze reclamewijsheidsactivatie niet tot een negatievere attitude ten opzichte van het 
bekende merk leidt. In plaats daarvan leidt het activeren van reclamewijsheid juist tot een 
positievere attitude tegenover dit merk. Reclamewijsheidactivatie leidt ook tot een betere 
herinnering van het bekende merk.
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Figuur 2 
Resultaten voor de Bekend-Merkconditie op Merkherinnering

Noot. De schatting is gemaakt met 10.000 bootstraps en een 95% voor bias gecorrigeerde betrouwbaarheidsinterval. 
De referentiegroep voor deze schatting is de controlegroep. Alle bovengenoemde regressie coëfficiënten 
zijn ongestandaardiseerd. Relatief direct effect = 1.03, SE = 0.49, 95% CI [0.08, 1.99]. Relatief indirect 
effect = 1.27, SE = 0.48, 95% CI [0.08, 1.99]. 
* p < .05, ** p < .001

Effecten van merkbekendheid 

De resultaten van deze studie wijzen uit dat merkbekendheid geen directe invloed 
lijkt te hebben op merkattitudes in de context van mobiele advergames. Oftewel, het 
spelen van een mobiele game voor een bekend of onbekend merk leidt niet tot een 
verandering in de attitude tegenover die merken. Dit is in lijn met eerdere bevindingen 
van Cauberghe en De Pelsmacker (2010) die ook geen invloed op merkattitude vonden 
voor blootstelling aan merken in advergames onder universiteitsstudenten. Het effect 
van blootstelling aan onbekende merken in advergames was echter nog onbekend. 
Onderzoek naar in-game reclame (Mau et al. 2008) en product placement op televisie 
(Boerman et al., 2012) suggereerde dat blootstelling aan onbekende merken mogelijk een 
positief effect zou hebben op merkattitude als resultaat van affect transfer. De huidige 
studie vond geen bewijs dat deze eerdere bevinding onderschrijft in de context van 
advergames. Daarnaast bieden de resultaten ook geen uitsluitsel wat betreft de het effect 
van blootstelling aan bekende merken in advergames. Ook hier werd geen direct effect 
gevonden op merkattitude. 

Een mogelijke verklaring voor de huidige resultaten zou de neutrale attitude 
tegenover de mobiele advergame kunnen zijn, zoals aangegeven door de tieners. Een 
positieve attitude tegenover de advergame zou nodig zijn voor een succesvolle affect 
transfer van de advergame op het merk (Van Reijmersdal et al., 2012). In de huidige 
studie is echter een neutrale attitude tegenover het onbekende merk gevonden, wat het 
aannemelijk maakt dat, in tegenstelling tot wat werd verwacht, geen affect transfer heeft 
plaatsgevonden van de brand placement op het onbekende merk.
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Zoals verwacht zijn er voor zowel het onbekende als het bekende merk positieve 
effecten gevonden op merkherinnering. Dit betekent dat tieners na een blootstelling van 4 
minuten aan een merk in een advergame het merk lijken te onthouden. Eerder onderzoek 
onder volwassenen, naar blootstelling aan zowel bekende (e.g., Bellman et al., 2014) 
als onbekende merken (e.g., Cauberghe & De Pelsmaker, 2010) in advergames vonden 
gelijksoortige effecten op merkherinnering. Tieners en volwassenen lijken hier dus niet 
van elkaar te verschillen. Zoals Lin (2014) al vond voor volwassenen, lijken ook tieners, 
na blootstelling in advergames, bekende merken beter te onthouden dan onbekende 
merken. 

Het onderzoek toonde ook een positief effect van merkbekendheid op de activatie 
van reclamewijsheid. Dit betekent dat bij blootstelling aan bekende merken in advergames 
reclamewijsheid wordt geactiveerd. Een positief effect op de activatie van reclamewijsheid 
voor bekende merken werd ook gevonden door Redondo (2012). De huidige studie laat 
echter zien dat voor onbekende merken deze activatie uit blijft. Dit valt te verklaren aan 
de hand van de studie door Campbell en Keller (2003) die vonden dat het herkennen van 
een onbekend merk meer cognitieve inspanning kost dan het herkennen van bekende 
merken. Lee en Faber (2007) voegden daaraan toe dat het verwerken en spelen van een 
advergame ook cognitieve inspanning kost en dat dit ten koste gaat van de verwerking 
van het merk. Deze minder goede verwerking van het merk zou als verklaring kunnen 
dienen voor het uitblijven van reclamewijsheidsactivatie voor onbekende merken.

In tegenstelling tot wat werd verwacht, leidde de activatie van reclamewijsheid niet 
tot een negatieve attitudeverandering tegenover het bekende merk. De resultaten laten 
zelfs een positief effect zien van reclamewijsheid op merkattitude. Ondanks dat dit niet 
verwacht was, valt het wel te verklaren binnen de kaders van het Persuasion Knowledge 
Model. Het PKM voorspelt namelijk dat er een attitude verandering kan optreden, maar 
treed hier niet in detail omtrent de richting van dit effect. Een recente studie door Isaac 
en Grayson (2017) toonde bijvoorbeeld al aan dat de activatie van reclamewijsheid ook in 
sommige gevallen kan leiden tot een verhoogde betrouwbaarheid en merkattitude; indien 
er overtuigingstechnieken zijn gebruikt die als betrouwbaar werden geëvalueerd. 

In de context van andere vormen van reclame zijn vergelijkbare resultaten gevonden 
voor zowel volwassenen (Wei, Fischer & Main, 2008) als voor kinderen (Van Reijmersdal, 
Rozendaal & Buijzen, 2015). Wei et al. (2008) vonden dat, in de context van product 
placement op de radio, reclamewijsheidactivatie een positief effect had op merkattitude 
na blootstelling aan bekende merken. Zij suggereerden dat reeds bestaande positieve 
associaties met het merk leidde tot bekrachtiging van attitudes na het herkennen van 
de persuasieve intentie van de reclameboodschap. In de huidige studie is merkattitude 
voor het bekende merk niet vooraf gemeten, waardoor deze mogelijke verklaring niet kan 
worden uitgesloten. 

Van Reijmersdal, Rozendaal en Buijzen (2015) lieten zien dat voor jonge jongens 
het herkennen van de persuasieve intentie een positief effect had op merkresponsen 
wanneer de jongens blootgesteld werden aan reclame in magazines. De onderzoekers 
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suggereerden dat de beperkte regulatie van de emoties en zelfcontrole van het kind een 
verklaring zouden kunnen zijn voor deze bevindingen. Ze stellen verder dat emotionele, 
vermakelijke en aantrekkelijke vormen van reclame, zoals advergames, door deze 
beperkingen juist kunnen resulteren in een positief effect op merkattitude na de activatie 
van reclamewijsheid, in plaats van een negatief. Vergelijkbare bevinding zijn eerder ook al 
gedaan door Rozendaal, Buijzen en Valkenburg (2009). Zij vonden dat voor kinderen het 
herkennen van de persuasieve intentie van televisiereclame tot een groter verlangen naar 
het product leidde. Een mogelijke verklaring hiervoor zouden volgens Van Reijmersdal, 
Rozendaal en Buijzen de positieve associaties met deze vorm van reclame kunnen zijn. 
De resultaten van de huidige studie laten dus vergelijkbare effecten zien voor tieners. Dit 
impliceert dat ook tieners mogelijk moeite hebben met het reguleren van hun emoties in 
de context van advergames en dat de positieve associaties met deze vorm van reclame 
daardoor leiden tot positievere merkresponses bij het herkennen van de persuasieve 
intentie van de advergame.

Deze aanname wordt onderschreven in een recent artikel door Vanwesenbeeck, 
Walrave en Ponnet (2015). Zij vonden dat voor jonge tieners, in de context van 
Sociaalnetwerkgames (SNG), het herkennen van de persuasieve intentie van een 
boodschap leidt tot positieve effecten op merkresponses, zoals koopintentie en intentie 
om de ouders te vragen het product te kopen. Vanwesenbeeck et al. (2015) stellen dat 
voor jonge tieners het begrijpen van het doel van reclame mogelijk een voorwaarde is om 
een eventuele aankoop te overwegen.

Tot slot bleek dat de activatie van reclamewijsheid wel leidde tot een betere 
merkherinnering. Deze bevindingen zijn in lijn met het Persuasion Knowledge Model 
(Friestad & Wright, 1994), dat stelt dat de activatie van reclamewijsheid kan leiden tot 
cognitieve responsen, zoals merkherinnering. Het activeren van reclamewijsheid zou de 
aandacht naar het merk trekken, wat daaropvolgend beter zou worden onthouden.

Beperkingen en Suggesties voor Vervolgonderzoek

Door technische beperkingen konden alleen tieners met een Android telefoon 
deelnemen aan deze studie. Dit betekent dat tieners met een Apple of Windows 
telefoon waren uitgesloten van participatie. Mogelijk zou dit een vertekend beeld geven 
van een gemiddelde jongere. Vanden Abeele, Antheunis en Schouten (2014) labelen 
namelijk een derde van alle tieners trendy mobiele telefoongebruikers. Trendy mobiele 
telefoongebruikers gebruiken hun mobiel voornamelijk als statussymbool; denk hier 
aan high-end telefoons als de iPhone. Het lijkt dus aannemelijk dat door het uitsluiten 
van Apple-gebruikers, het aandeel trendy mobiele telefoongebruikers in de steekproef 
aanzienlijk kleiner is dan in de populatie. Het is echter onbekend wat voor gevolgen dit zou 
hebben op de resultaten van dit onderzoek, aangezien er tot op heden geen onderzoek 
is gedaan naar de effecten van deze verschillende typen mobiele telefoongebruikers. 
Verschillende typen mobiele telefoongebruikers zouden de advergame anders kunnen 
ervaren, omdat ze hun telefoongebruik anders ervaren. 
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Daarnaast is er momenteel nog weinig bekend omtrent de rol die het medium 
(online of mobiel) speelt bij het spelen en verwerken van advergames. In dit onderzoek is 
uitsluitend gekeken naar de effecten van mobiele advergames. Een vergelijkende studie, 
waar de effecten van het spelen van advergames op een mobiele telefoon vergeleken 
worden met de effecten van het spelen van advergames op de computer, zou hier echter 
tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Door rekening te houden met het medium waarop 
de advergame wordt geconsumeerd, zouden de effecten van mediaspecifieke factoren 
beter kunnen worden uitgelicht. Een voorbeeld hiervan is gehechtheid aan mobiele 
telefoons. Recent onderzoek (Sultan, Rohm & Gao, 2009) wijst uit dat gehechtheid aan 
mobiele telefoons de acceptatie van mobiele reclame vergroot. Vervolgonderzoek naar 
de effecten van mobiele advergames zou rekening moeten houden met gehechtheid aan 
mobiele telefoons, omdat dit het effect van blootstelling aan merken in advergames op 
reclamewijsheidactivatie zou kunnen modereren. 

Het positieve effect van reclamewijsheid op merkattitude was niet voorspeld, 
maar kan wel worden uitgelegd binnen de kaders van het persuasion knowledge model 
(Friestad & Wright, 1994). Het persuasion knoweldge model voorspelt zowel negatieve 
als positieve effecten van het activeren van reclamewijsheid. Het is echter opvallend dat 
recentelijk bij verschillende onderzoeken naar jongeren (e.g., Rozendaal et al., 2009, Van 
Reijmersdal, Rozendaal en Buijzen, 2015; Vanwesenbeeck et al., 2015) positieve effecten 
zijn gevonden voor het herkennen van reclame op verschillenden merkresponsen, waar 
voor volwassenen vaak negatieve effecten worden gevonden. Vervolgonderzoek zou 
jongeren met volwassenen kunnen vergelijken binnen dezelfde studie. Op deze manier 
kan met zekerheid worden vastgesteld dat jongeren persuasieve boodschappen soms 
anders verwerken dan volwassenen.

Conclusie en Implicaties

Deze exploratieve studie onderzocht de invloed van merkbekendheid op de 
ontvankelijkheid van tieners bij blootstelling aan merken in mobiele advergames. Drie 
belangrijke conclusies kunnen getrokken worden uit de resultaten van deze studie. Ten 
eerste leidt blootstelling aan merken in mobiele advergames niet direct tot een verandering 
in de merkattitude (dit geldt voor zowel bekende als onbekende merken) maar wel tot 
een betere merkherinnering. Ten tweede wordt reclamewijsheid slechts geactiveerd bij 
blootstelling aan bekende merken in mobiele advergames en niet bij onbekende merken. 
Ten derde zorgt activatie van reclamewijsheid bij blootstelling aan bekende merken in 
mobiele advergames voor een positievere merkattitude en een betere merkherinnering. 
Deze effecten worden niet gevonden voor onbekende merken. Deze resultaten hebben 
zowel theoretische als praktische implicaties voor adverteerders. 

Deze studie wijst uit dat tieners bekende merken anders verwerken dan onbekende 
merken wanneer zij hieraan worden blootgesteld in mobiele advergames. Dit onderschrijft 
het belang van het rekening houden met merkbekendheid wanneer verder onderzoek 
wordt gedaan naar de effecten van blootstelling aan merken in mobiele advergames. In 
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lijn met Van Reijmersdal, Rozendaal en Buijzen (2015) laat deze studie ook zien dat voor 
dit type media (i.e., mobiele advergames) reclamewijsheid mogelijk niet leidt tot meer 
kritische verwerking van de persuasieve boodschap, noch leidt tot een vermindering in 
ontvankelijkheid voor reclame. In tegendeel, wanneer tieners de persuasieve intentie van 
het merk opmerken, lijken ze juist ontvankelijker te worden voor dit type reclame; wat zich 
vertaalt in een positievere merkattitude tegenover het merk en een betere merkherinnering.

Daarnaast laat deze studie zien dat bij bekende merken de advergame door tieners 
wel als een vorm van reclame herkend lijkt te worden, maar dat dit bij onbekende 
merken niet het geval is. Dit is zorgelijk, aangezien dit betekent dat deze tieners zich 
er niet van bewust zijn dat ze worden geconfronteerd met een persuasieve boodschap 
en zodoende ook niet de kans hebben zich hiertegen te weren. Beleidsmakers zouden 
kunnen overwegen deze groep in bescherming te nemen. Dit zou mogelijk gedaan kunnen 
worden door het verplicht stellen van waarschuwingen voor of tijdens het spelen van de 
advergame, om de tiener erop te wijzen dat de advergame een vorm van reclame is. 

Tot slot is het voor adverteerders die overwegen mobiele advergames op te nemen 
in hun marketingstrategie, belangrijk te realiseren dat advergames het meest effectief 
lijken wanneer zij zijn gericht op tieners die reeds bekend zijn met het merk. De huidige 
studie laat zien dat voor deze tieners de activatie van reclamewijsheid geen kritische 
verwerking van het merk in gang zet, maar juist leidt tot een positievere waardering van 
het merk. Het is hiervoor van belang dat het merk wordt opgemerkt en reclamewijsheid 
wordt geactiveerd. Een prominente plaatsing van het merk in de mobiele advergame is 
daarom aan te raden. Voor onbekende merken lijken mobiele advergames echter weinig 
effect te hebben in termen van merkattitude, echter zijn er wel positieve effecten op 
merkherinnering.
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