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Sigmund Freud verdiepte zich in de negentiende eeuw al 
in de werking van het brein en het onderbewuste. Maar 

de ‘koopknop’ in de hersenen – en de mogelijkheid voor 
retailers om die te activeren – is pas zeer recent gevonden.  

Een inkijkje in de oeremoties van de consument.
Door: Werner SchloSSer

neuromarketing

Maessen geeft aan dat neuromarke-
ting die oeremoties kan achterhalen. 
“Met die informatie kun je product-
presentaties verbeteren en de aan-
koopintentie stimuleren. Zeker in de 
huidige crisis is het belangrijk dat je 
die koopknop weet te vinden. De 
hoge mate van precisie van de 
onderzoeksresultaten maakt daarbij 
een hoge slagingskans mogelijk. Het 
is te simpel om te zeggen dat consu-
menten elk product,waarbij ze meer 
genot ervaren dan pijn, aantrekkelijk 
vinden, maar in hele grove termen 
is dat wel de basis.”

Onetisch
Omdat elk mens dezelfde oeremoties 
heeft, kan neuromarketing retail-
breed worden ingezet. Wel merkt 
Tchai dat bedrijven die in hun 
marketingcommunicatie meer aan 
gevoel appelleren, voorlopers zijn op 
dit gebied. Voorbeelden zijn Micro-
soft, Mercedes-Benz en, in eigen 
land, Heineken. Maar criticasters zijn 
er ook. Zij vinden neuromarketing 
onethisch omdat dit zich puur op het 
onderbewustzijn zou richten. Hun 
bezwaar is, dat marketeers deze 
koopknop kunnen manipuleren en 
exploiteren. Daar wil Maessen graag 
op reageren: “De hersenen bestaan 
in feite uit twee delen: het onder-
bewustzijn en het bewustzijn. 
Beslissingen worden onbewust 
genomen en bewust beredeneerd en 
verklaard. Maar dat laatste gebeurt, 
zonder dat we daar erg in hebben, 
achteraf. Neuromarketing verandert 
niets in de hersenen, je speelt alleen 
nadrukkelijker op bepaalde hersen-
gebieden in. Consumenten blijven 
hun eigen beslissingen nemen, maar 
dat wordt dus door het onder-
bewuste gedaan. Dankzij neuromar-
keting kun je dit onderbewustzijn 
onderzoeken.”

Overigens heeft de in Venlo geves-
tigde belangenvereniging NMSBA 

bepalen of een product wordt 
gekocht: genot (het gevoel dat je bij 
een merk of product hebt), pijn (het 
vervelende feit dat je voor het 
product moet betalen) en de beslis-
sing. “Samen vormen deze drie 
centra de ‘koopknop’ die wordt 
geactiveerd wanneer de uitstraling 
en beleving van een merk of product 
overeenkomt met de gevoelens en 
verwachtingen van de consument”, 
zegt Maessen. “De koopknop is dus 
een set oeremoties waarop de produ-
cent of retailer kan inspelen.”

Oeremoties
Dit is mogelijk door ervoor te zorgen 
dat een product er op de juiste 
manier uitziet, voelt, klinkt, smaakt 
en/of ruikt. Moet het gebruikte 
materiaal bijvoorbeeld hard of zacht 
zijn, een frisse of donkere kleur 
hebben, of een bepaalde geur 
verspreiden? Door op deze punten de 
goede keuzes te maken, kan een 
merk of product de juiste doelgroep 
met de juiste beleving prikkelen. 

O
nderzoek naar consumenten-
gedrag is natuurlijk niet van  
de laatste tijd. Methoden als 

eyeball tracking, het testen van 
verpakkingen, het voeren van 
interviews en enquêtes over gevoe-
lens en (koop)intenties die een merk 
oproept en het meten van hersen-
golven via EEG’s bestaan al langer. 
Dit onderzoek geeft alleen inzicht in 
datgene wat een consument zegt te 
zullen gaan doen. Neuromarketing is 
iets anders, want het maakt gebruik 
van een MRI-scan. Door proef-
personen beelden te tonen van een 
product(ontwerp) of display, kunnen 
onderzoekers zo precies zien welke 
hersenfuncties dit activeert. Omdat 
deze onderbewuste hersenprikkels 
het gedrag bepalen, geeft dit aan 
wat een klant daadwerkelijk gaat 
doen. Opmerkelijk is, dat bij de 
onderzoeksmethoden voor neuro-
marketing maar circa twintig proef-
personen nodig zijn om valide 
uitspraken te kunnen doen over de 
betreffende doelgroep. Dat komt 
doordat elk mens dezelfde oeremoties 
heeft, zoals overlevingsdrang, groep-
vorming en genieten. Deze basis-
elementen zijn voor een merk ook 
op de winkelvloer heel belangrijk. 
Vandaar dat neuromarketing daar de 
nadruk op legt.

Helen Maessen is marketingadvi-
seur bij Tchai, een van de weinige 
bedrijven die deze methode momen-
teel in Nederland aanbiedt. Zij legt 
uit dat de Amerikaanse wetenschap-
per Brian Knutson in 2006 vast-
stelde, dat drie centra in de hersenen 
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Neuromarketing zal volgens Maessen 
op termijn steeds voordeliger wor-
den. Toenemende ervaring zal de 
onderzoekstijd bekorten en MRI-
scanners zullen goedkoper worden. 
Op dit moment is met een volledig 
neuromarketingtraject veel geld 
gemoeid. Dat is volgens Maessen 
alleen voor grote bedrijven wegge-
legd. Zij kunnen zich de voorinveste-
ring veroorloven, omdat die door de 
hoge slagingskans bijna gegaran-
deerd wordt terugverdiend. Kleine 
en middelgrote bedrijven kunnen 
gezamenlijk onderzoek laten verrich-
ten. Bijvoorbeeld naar de vraag 
welke displaydesigns meer emotie 
oproepen en daardoor tot meerverko-
pen leiden. Zo delen ze de kosten, 
terwijl de onderzoeksresultaten strikt 
gescheiden blijven. Daardoor kan 
voor een fractie van de volledige 
prijs toch waardevolle informatie 
verkregen worden. 

neuromarketing aan dat het goed 
kan zijn om hier en daar te variëren, 
binnen de grenzen van een herken-
baar concept. Het kledingmerk Bape 
doet dat. Een ander voorbeeld is de 
moderetailer House of Poems dat elk 
filiaal net even anders inricht. Het 
Spaanse Camper geeft iedere winkel 
zelfs een uniek design. Hierdoor blijf 
je verrassen.”

(Neuromarketing Science & Business 
Association) een gedragscode opge-
steld waaraan de aangesloten neuro-
marketeers zich dienen te houden.

Misverstanden
Omdat neuromarketing nog maar 
zo’n jonge onderzoeksvorm is, zijn 
bedrijven die er succesvol in zijn 
nog niet erg geneigd hun kennis en 
ervaringen te delen. Maessen kan 
echter wel een aantal misverstanden 
in marketingcommunicatie wegne-
men op basis van inzichten vanuit 
de praktijk van neuromarketing. “Als 
het om omnichannel gaat, denken 
veel bedrijven dat het gaat om 
‘exact dezelfde uitingen doen via 
alle kanalen’. Dat blijkt een misvat-
ting. De consument vindt teveel 
eenvormigheid saai. Hij wil verrast 
worden. Daarom is het verstandig 
om kleine variaties in te bouwen in 
de campagne-uitingen. Ook op het 
gebied van instore displays toont 
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