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Abstract
In deze studie is aan de hand van de nieuwe ‘Richtlijnen gezonde kantine’ van het
Voedingscentrum onderzocht of er, en in welke mate er gevoelens van reactance optreden
wanneer het aanbod van een snackautomaat ofwel volledig hoogcalorisch wordt gevuld of volgens
de richtlijnen als ‘ideaal’ wordt gevuld met een volledig laagcalorisch assortiment. Daarnaast is in
deze studie onderzocht of consumenten met name minder tevreden zijn als een vooropgestelde
voorkeur tegenovergesteld is aan het assortiment.

Dit is onderzocht door middel van een labexperiment (n=145) waarbij het snackautomaat
assortiment 100% hoog- of laagcalorisch was. Vooraf werd de respondent op de computer tien
keuzeseries getoond waaruit een keuze diende te worden gemaakt, iedere serie bevatte twee
laagcalorische en twee hoogcalorische producten. Hiermee werd de voorkeur van de consument
voor een hoog- of laagcalorisch product op het moment van de studie bepaald. Hierna werd een
echte keuze gemaakt uit een snackautomaat met een gerestricteerd assortiment. Tot slot werd
consumentenwaardering vastgesteld via een vragenlijst met vragen over tevredenheid, gevoel van
vrijheid, snackautomaat evaluatie en houding tegenover smaak, gezondheid en verzadiging.
De resultaten toonde geen hoofdeffect voor snackautomaat assortiment ten opzichte van het
gevoel van vrijheid en tevredenheid, wat inhoudt dat de consumentenwaardering van de
assortimenten niet significant verschilde tussen de verschillende automaten qua tevredenheid en
gevoel van vrijheid. Wel kwam een interactie-effect naar voren tussen snackautomaat assortiment
en voorkeur, wat betekent dat wanneer een respondent wordt blootgesteld aan een assortiment
tegenovergesteld aan de vooropgestelde voorkeur, er gevoelens van reactance optreden. Dit effect
treedt voornamelijk op wanneer een respondent een voorkeur heeft voor laagcalorische producten.
Om de ‘ideale kantine’ succesvol te implementeren zal een laagcalorische voorkeur bij de
consument moeten worden ontwikkeld door middel van bijvoorbeeld campagnes en scholing.
Wanneer de voorkeur van een respondent laagcalorisch is, biedt dit mogelijkheden voor 100%
laagcalorische kantines in de toekomst.
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Inleiding
In de moderne Westerse samenleving waar hoogcalorische, smaakvolle en bovenal simpel te
verkrijgen voedingsmiddelen in overvloed te vinden zijn, is de prevalentie overgewicht dramatisch
toegenomen (Mhurchu et al., 2013). Hedendaags kampt 43% van de Nederlanders met
overgewicht (CBS StatLine, 2016). Deze trend ontwikkelt zich niet enkel bij volwassenen, uit de
Vijfde Landelijke Groeistudie is gebleken dat bij kinderen van 2 tot 21 jaar 14% overgewicht heeft
(Schönbeck & van Buuren, 2010). De puberteit is een belangrijke periode binnen de potentiële
ontwikkeling van obesitas en het tot uitdrukking komen van overgewicht. 80% van de jongeren met
overgewicht zal obesitas ontwikkelen als volwassene (Daniels et al., 2005). Door de
Wereldgezondheidsorganisatie wordt gesteld dat obesitas bijdraagt aan diverse ziekten als
diabetes mellitus type II, kanker en hart- en vaatziekten (Grantham, Staub, Rühli & Henneberg,
2014). Wanneer te lang wordt gewacht met stimulatie van gezonde voeding bij jongeren, kan dit
op langere termijn zorgen voor gezondheidsproblemen. Door toenemend overgewicht en het
belang om mensen jong te stimuleren richting gezonde voeding, heeft het Voedingscentrum nieuwe
‘Richtlijnen gezondere kantines’ opgesteld (Voedingscentrum, 2016b).
Mensen maken per dag ongeveer 200 voedselkeuzes (Wansink & Sobal, 2007). Deze
voedselkeuzes worden gemaakt binnen een toxische voedselomgeving, gevormd door
hoogcalorische en gemakkelijk verkrijgbare producten, die de kans op overgewicht doen toenemen
(Brownell, Horgen, 2004). Voedselkeuzes ontstaan in veel gevallen vanuit het impulsieve systeem
en is ook wel gewoontegedrag, om deze reden zijn keuzes afhankelijk van externe prikkels binnen
de omgeving (Kahneman, 2003). Mensen maken hierbij vaak de keuze voor gemakkelijk te
verkrijgen voedingsmiddelen (Wansink, 2004). Uit cijfers van de Automatic Vending association
blijkt de ratio mensen ten opzichte van het aantal snackautomaten in de UK op 1:139 ligt en in
Amerika op 1:55. In Nederland was in 2012 op 80% van de voortgezet onderwijs locaties minimaal
één snackautomaat aanwezig, dit percentage is gedaald tot 70% in 2016. Snackautomaten blijven
hiermee een belangrijk aandeel leveren in het makkelijk verkrijgbaar maken van producten
(Mikolajczak, van den Berg & Bemelmans, 2012; Geurts, Brands & Milder, 2016).
Internationaal onderzoek heeft onderkend dat snackautomaten een bron zijn van ongezonde
voedingsmiddelen en drankjes, met een gebrek aan nutriënten en hoge waarden voor vet, suiker
en zout (Grech & Allman-Farinelli, 2015). Ook blijkt het gebruik van een snackautomaat een positief
verband met consumptie van suikerhoudende drankjes te houden. Verder werd eerder een negatief
verband aangetoond tussen het gebruik van een snackautomaat en consumptie van fruit bij jong
volwassen (Wiecha, Finkelstein, Troped, Fragala & Peterson, 2006; Kubik, Lytle, Hannan, Perry &
Story, 2003).
Gezaghebbende gezondheidsorganisaties als het Voedingscentrum, dringen steeds meer aan op
verandering, door middel van interventies als de nieuwe ‘Richtlijnen gezondere kantines’. Omdat
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de puberteit een belangrijke periode is in eventuele ontwikkeling van overgewicht zijn
schoolkantines een zeer interessante locatie, waarin de voedselomgeving en de beschikbaarheid
van snacks kan worden veranderd. Interventies met een lager calorisch assortiment in kantines
hebben tot nog toe veelbelovende resultaten voortgebracht. Bij een voorbeeld van een dergelijke
interventiestudie is het aanbod gezonde snacks naar 25% of 75% gezonde snacks veranderd in
een ziekenhuiskantine. In deze studie zijn bij een groter aanbod van gezonde snacks in een
ziekenhuiskantine, meer gezonde snacks gekocht door consumenten, zonder een verlaging in de
keuze tevredenheid (Van Kleef, Otten & van Trijp, 2012).
Experts stellen dat een ideale kantine een 100% gezond aanbod biedt (Voedingscentrum, 2016b).
Bij een interventie in deze vorm wordt de keuzevrijheid voor ongezonde producten van de
consument afgenomen. Dit staat in contrast staat met het hedendaags veel bestudeerde nudging
waarbij de keuzearchitectuur aangepast wordt, maar keuzevrijheid niet wordt afgenomen (Thaler
& Sunstein, 2003). Wanneer een gezonde keuze wordt opgelegd en dus een hoge indringendheid
plaatsvindt, kan dit bij de consument leiden tot gevoelens van reactance. Reactance is een tendens
richting een negatieve motivatie om het gevoel van vrijheid te herstellen (Proudfout & Kay, 2014).
Het doel van deze studie is onderzoeken of er, en in welke mate er gevoelens van reactance
optreden wanneer het aanbod van een snackautomaat volledig hoog- of laagcalorisch wordt
gevuld.
Onderzoeksvragen
Wat is het effect van blootstelling aan een snackautomaat assortiment met enkel hoog- of
laagcalorische producten op tevredenheid en het gevoel van keuzevrijheid van een consument?
Zijn consumenten met name minder tevreden wanneer blootgesteld aan een assortiment
tegenovergesteld aan de vooropgestelde voorkeur?
Dit onderzoek draagt bij aan nieuwe inzichten betreffende de richtlijnen die gesteld zijn ter
vermindering van de stijgende obesitascijfers in de samenleving. In dit onderzoek wordt niet alleen
gecontroleerd in welke mate consumenten tevredenheid behouden, of verliezen bij het
gepresenteerde snackaanbod. Er zal ook worden gekeken naar de snackconsumptie en of er
gevoelens van vrijheidsbelemmering optreden wanneer de keuzevrijheid volledig af wordt
genomen voor zowel hoog- als laagcalorische snacks, waarbij de voorkeur van respondenten op
een geheel nieuwe wijze wordt vastgesteld.
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Theoretisch kader
Typen en mate van indringendheid van interventies
De Nuffield taxonomie van gedragsinterventies onderscheid verschillende maten van
indringendheid (intrusiveness) tussen interventies. Er kunnen drie verschillende niveaus
onderscheiden worden waarin de onderdelen van de taxonomie ondergebracht kunnen worden:
informatie en educatie (lage indringendheid), nudging (gemiddelde indringendheid) en regulatie
van het individu (hoge indringendheid) (Diepeveen, Ling, Suhrcke, Roland & Marteau, 2013).

Informatie en educatie

Nudging (keuze architectuur)

Regulatie van het individu
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Figuur 1 Nuffield taxonomie van gedragsinterventies

Zoals te zien in figuur 1 is de interventie met de hoogste indringendheid het opleggen van een
restrictie door bijvoorbeeld het verbieden van snackautomaten of ongezonde snacks op middelbare
scholen. De ‘ideale’ kantine volgens het Voedingscentrum zal uitgaan van het opleggen van een
restrictie. Deze ‘ideale’ kantine wordt in de taxonomie als hoog indringend gedefinieerd
(voedingscentrum, 2016a). De minst indringende interventie op de schaal is het onderwijzen van
mensen door bijvoorbeeld het verschaffen van logo’s op verpakkingen. Halverwege de Nuffield
schaal staat de toepassing van nudging, waarbij de keuzearchitectuur wordt aangepast, zodat het
maken van een gezonde keuze de meest makkelijke optie is voor een persoon (Nuffield council on
Bioethics, 2007).
Een studie met betrekking tot de acceptatie van verschillende interventies in transport
beleidsmaatregelen werd in 2008 uitgevoerd (Eriksson, Garvill & Nordlund, 2008). In dit onderzoek
werden drie maatregelen toegepast: één push maatregel waarbij belasting werd verhoogd voor
fossiele brandstof of één van de twee pull maatregel waarbij ofwel het openbaar vervoer werd
verbeterd, of een subsidie werd aangeboden voor hernieuwbare energie. De onderliggende
processen bij acceptatie van interventies werden in deze studie onderzocht. De resultaten binnen
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de studie suggereren dat twee interventie specifieke overtuigingen voornamelijk van belang zijn bij
acceptatie van bovenstaande interventies, namelijk: het gevoel van eerlijkheid van de interventie
en de effectiviteit van een interventie. Waarbij de effectiviteit de overtuiging is dat de interventie al
dan niet zal stimuleren richting het beoogde gedrag. Hierin vindt een differentiatie plaats tussen de
persoonlijke en de maatschappelijke effectiviteit. De aangenomen eerlijkheid houdt daarentegen
in of de manier van stimuleren richting het beoogde resultaat als een rechtvaardige manier wordt
gezien om het gedrag te stimuleren.

In een kwantitatieve studie van Bos et al. uit 2013 werd gesuggereerd dat deze overtuigingen ook
van belang zijn bij acceptatie van interventies in het voedsel gerelateerde domein. In deze studie
werd respondenten gevraagd uit te wijden over de redenen waarom sommige interventies meer
geaccepteerd werden dan anderen. Er werd gevonden dat respondenten hiervoor regelmatig
redenen gaven betreffende persoonlijke en maatschappelijke effectiviteit en eerlijkheid van de
interventie (Bos, Van der Lans, Van Rijnsoever & Van Trijp, 2013).

Aansluitend op de transport beleidsmaatregelen studie en de studie van Bos et al. werden
bovenstaande overtuigingen opnieuw gemeten door middel van een studie waarbij een online
vragenlijst op verschillende momenten ingevuld diende te worden verspreid over zeven weken.
Eerst werd respondenten gevraagd naar de motivatie en mogelijkheden om laagcalorische
producten te kiezen over hoogcalorische producten. Zeven weken later werd respondenten
gevraagd 16 interventie strategieën te beoordelen op effectiviteit, eerlijkheid en acceptatie. Ook de
resultaten van deze studie waren in lijn met de gestelde conclusies van de beleidsmaatregelen
studie en eerdere studie van Bos et al. De resultaten bleken robuust wanneer toegepast op het
veld van snacks en drankjes (Bos, Van der Lans, Van Rijnsoever & Van Trijp, 2015)

Uit een systematische review naar acceptatie van interventies is gebleken dat acceptatie verschilt
tussen

verschillende

mate

van

indringendheid

(minder

indringende

interventies

zijn

geaccepteerder), de implementatie van een interventie (wanneer interventies al geïmplementeerd
zijn, zal deze geaccepteerder zijn) en de doelgroep (interventies met als doelgroep kinderen en
jonge mensen zijn geaccepteerder). Acceptatie varieert verder door eigenschappen van
respondenten, vrouwen en oudere respondenten accepteren meer restrictieve interventies. Ook in
deze studie werd aangetoond dat zowel de eerlijkheid als de persoonlijke en maatschappelijke
effectiviteit een positieve correlatie liet zien met acceptatie van de interventie strategie (Diepeveen,
Ling, Suhrcke, Roland & Marteau, 2013)
Zoals eerder genoemd staat de “ideale” kantine in contrast met het concept van ‘nudging’, waarbij
keuzevrijheid behouden blijft. Binnen het theoretisch kader zal verder ingegaan worden op het
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concept nudging, naast de theorie die mogelijke gedragsveranderingen in keuzes kan verklaren
wanneer keuzevrijheid wordt afgenomen.

Nudging
Nudging werd in 2003 voor het eerst geïntroduceerd onder de term ‘Libertarian Paternalism’ (Thaler
& Sunstein, 2003). Aangenomen wordt dat mensen regelmatig keuzes maken die zouden
veranderen als we complete informatie, ongelimiteerde cognitieve mogelijkheden en geen tekort
aan wilskracht zouden hebben. Mensen beschikken door deze limitatie niet over de mogelijkheid
volledig rationele keuzes te maken. Omdat mensen gelimiteerd zijn in de capaciteit rationele
keuzes te maken, wordt er vanuit gegaan dat het brein opereert via twee systemen. Systeem 1 is
het emotionele en intuïtieve systeem waarbij keuzes automatisch gemaakt worden, in tegenstelling
tot systeem 2 die rationele en analytische en niet-automatische keuzes voortbrengt (Stanovich &
West, 2000). Nudges spelen in op de beperkingen die het automatische systeem met zich
meebrengt.
Om mensen te helpen met het maken van ‘een betere keuze’ kan de keuzearchitectuur worden
aangepast, met een ‘betere keuze’ wordt een zo objectief mogelijke keuze bedoeld. Nudging is een
interventiemethode waarbij mensen in de goede richting worden gestuurd, maar waarbij de
keuzevrijheid behouden blijft (Thaler & Sunstein, 2008; Sugden, 2009). Een nudge is dus een
interventie zonder limitaties binnen de keuzestructuur, deze wordt uitgevoerd zonder dat enkele
alternatieven kostbaarder gemaakt worden in termen van tijd, problemen en sociale afstraffing
(Hausman & Welch, 2010). Veel nudges spelen in op de status quo bias, wat inhoudt dat mensen
een voorkeur hebben voor de situatie zoals deze op dit moment is (Samuelson & Zeckhauser,

1988). Bij de status quo bias wordt door
mensen gebruik gemaakt van de default optie,
ofwel

de

optie

waarbij

wordt gebleven

wanneer niets gedaan wordt.
Een bekende succesvolle implicatie van
nudging in de samenleving heeft betrekking tot
orgaandonorschap en de verandering in
keuzestructuur door een opt-in of opt-out
systeem. Wanneer mensen zich af moeten
melden van donorschap (opt-out) is het

Figuur 2 - Percentage orgaandonateurs onder Opt-in Opt-out

percentage donoren significant hoger dan systeem
wanneer mensen zich aan moeten melden om
donor te worden (opt-in), zoals te zien is in figuur 2. In het opt-out systeem is de default optie
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donateur blijven en het tegenstelde niet donateur zijn is de default optie bij het opt-in systeem
(Johnson & Goldstein, 2003).
In een nudge studie uit 2013 met de focus op obesitas vermindering werd respondenten gevraagd
een hamburger te kiezen van een menu. Na de keuze voor een specifieke hamburger werd een
bijgerecht aangeboden waarbij drie condities toegepast werden: een klein bord friet als default, een
groot bord friet als default en als laatste de mogelijkheid om te kiezen tussen de twee borden. In
de eerste twee opties kreeg de respondent de mogelijkheid te wisselen naar de andere maat
bijgerecht. Uit deze studie bleek dat mensen vaker kiezen voor de default optie, waarbij
respondenten bij de aangeboden hoeveelheid blijven (Giesen, Geyskens & Goukens, 2013).

Verder bleek positionering van voedsel en specifiek snacks ten opzichte van elkaar en ten opzichte
van de respondent een succesvolle nudge. In 1966 werd een studie naar het aanpassen van de
keuzearchitectuur uitgevoerd met militairen en de locatie van een waterkoeler. Er werden drie
condities ontwikkeld: de waterkoeler stond op tafel, op zes meter afstand of op tien meter afstand.
Wanneer het water op tafel stond werd twee keer zoveel water gedronken dan in de andere twee
situaties. Deze uitkomsten werden verklaard vanuit de kosten-batenanalyse uit de klassieke
economie. De baten waren in de drie situaties gelijk, maar wanneer het water op tafel stond waren
de kosten lager dan in de andere twee situaties. Dit verklaart de verhoogde consumptie volgens
de studie (Engell, Kramer, Malafi, Salomon & Lesher, 1966).
De impact van product positionering werd aangetoond in een systematische review waarin 18
studies werden meegenomen betreffende product positionering. Uit deze review is gebleken dat
16 van de 18 studies een positief effect toonde van product positionering op consumptie (Bucher
et al., 2016). De studie van Keller, Markert & Bucher uit 2015 is een voorbeeld van een studie die
in de hierboven beschreven review werd meegenomen. In deze studie werden in de controle
conditie drie verschillende mueslirepen in een snackbar op de toonbank van links naar rechts
oplopend gepositioneerd op basis van calorierijkheid. In de experimentele conditie (nudge conditie)
werden de linker en de middelste snack gewisseld. Uit deze studie is gebleken dat wanneer de
gezondste snack links werd geplaatst deze in 13.3% van de gevallen werd gekozen. Wanneer deze
snack in de experimentele conditie in het midden werd geplaatst, werd de snack 36.3% van de
keren gekozen. Hiermee werd aangetoond dat de fysieke plaatsing van snacks ten opzichte van
elkaar significant bepalend was voor de snackkeuze van de respondent (Keller, Markert & Bucher,
2015).

Reactance
Consumenten zijn gewend aan het hebben van keuzevrijheid bij de beoordeling van verschillende
alternatieven in een breed scala aan keuzevelden. Mensen zijn gemotiveerd om deze vrijheid te
behouden, wanneer deze vrijheid wordt belemmerd treedt mogelijk reactance op (Brehms, 1966).
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Reactance werd aanvankelijk geconceptualiseerd als aansporingskwaliteiten van een persoon om
belemmerde of afgenomen vrijheid te herstellen (Brehm & Brehm 1981).
In een studie uit 1981 werd kinderen gevraagd objecten te evalueren die ofwel in het eigen bezit
waren, of niet in het bezit konden komen. De studie ging uit van het principe ‘het gras is altijd
groener aan de andere kant’. Uit de studie blijkt dat wanneer kinderen niet kunnen krijgen wat ze
willen, dit terug te zien was in de emotionele staat van het kind (Brehm, 1981). In verder onderzoek
werd de term reactance opnieuw geoperationaliseerd, deze her-operationalisatie vond plaats
vanwege het niet concreet meetbaar kunnen maken van de oorspronkelijke definitie. In de nieuwe
vorm wordt reactance gedefinieerd als een combinatie van woede en negatieve cognities (Dillard
& Shen, 2005).
In de theorie wordt er vanuit gegaan dat er een vrijheid belemmering aanwezig is om het effect op
te laten treden, toch zijn het de moderators die bepalend zijn in de sterkte van het optreden van
het effect. De belangrijkste moderators die de impact kunnen laten wijzigen zijn voorkomendheid
en belangrijkheid van de vrijheidsbelemmering en welke bron deze vrijheid afneemt, naast dat
persoonlijkheidskenmerken en context van groot belang zijn (Quick, Shen & Dillard, 2013; Quick,
Kam, Morgan, Montero Liberona & Smith, 2015)
Vrijheid is dus een belangrijk concept binnen het al dan niet accepteren van een interventie, dit
houdt in dat wanneer bij een keuze de vrijheid wordt bedreigd er juist een grotere interesse ontstaat
voor deze bepaalde keuze . Wanneer keuzevrijheid wordt belemmerd resulteert dit mogelijkerwijs
in een ‘backfire effect’ waarbij het omgekeerde van het beoogde effect plaatsvindt (Clee &
Wicklund, 1980). Dit ‘backfire effect’ bij keuzebelemmering is terug te zien in de studie van
Hammock en Brehm waarin onderzoekers kinderen lieten geloven dat zij een snoepreep mochten
kiezen uit een serie repen, vervolgens werd een restrictie opgelegd door te zeggen dat een
specifieke reep niet gekozen mocht worden. Kinderen reageerden negatief op de restrictie door te
kiezen voor de reep die juist niet gekozen mocht worden (Hammock & Brehm, 1966).
Een studie naar optreden van reactance en de lange termijn consequenties werd uitgevoerd ter
verhoging van de groente en fruit inname van jongeren door Ungar et al. De respondenten werden
ingedeeld in drie condities namelijk: groente en fruit consumeren zoals gewend (controle conditie),
één portie groente en fruit meer dan normaal per dag consumeren of totaal vijf porties groenten en
fruit op een dag consumeren. In het onderzoek werden vier meetmomenten gebruikt, verspreid
over 4 maanden. Verwacht werd dat in de experimentele condities een hogere mate van reactance
werd ondervonden vanwege de hoge externe druk. De respondenten werd gevraagd een
voedingsdagboek bij te houden, daarnaast vulden de respondenten een vragenlijst in om de
reactance te meten. In beide interventie condities werd significant hogere reactance gemeten dan
in de controle conditie, waarbij de interventiecondities onderling geen verschil lieten zien in mate
van reactance. Er werd een negatieve relatie gevonden tussen reactance ten opzichte van houding
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en intentie. Dit houdt in dat hoe hoger de reactance direct na de interventie was, hoe lager de
positieve houding en intentie tegenover de interventie. Dit effect op houding en intentie bleef tijdens
de meetmomenten vier maanden na de interventie behouden, de groente en fruitinname
daarentegen was na vier maanden terug naar het niveau van dan de nulmeting (Ungar, Sieverding,
Schweizer & Stadnitski, 2015).
Reactance suggereert dat een laag niveau van acceptatie van een interventie ertoe kan leiden dat
consumenten een houding versterken of ontwikkelen die lijnrecht tegenover het beoogde gedrag
staat. Reactance beschrijft een tendens richting een negatieve motivatie om te veranderen bij een
persoon waarvan de keuzevrijheid wordt belemmerd (Proudfout & Kay, 2014).

Snackwens en intentie
Naar verwachting bestaat 25 tot 35% van de dagelijkse energie inname van volwassenen uit de
consumptie van snacks (de Vet, Stok, de Wit & de Ridder, 2015). Veel van deze snackkeuzes
worden vanuit het impulsieve systeem van mensen gemaakt, en wordt ook wel gezien als
gewoontegedrag (Kahneman, 2003). Een gewoonte is niet alleen het herhaaldelijk uitvoeren van
bepaald gedrag (Verplanken, 2006). Gewoonten worden ook wel gedefinieerd als gedragspatronen
als reactie op

specifieke situaties of externe signalen (Aarts & Dijksterhuis, 2000, Aarts,

Verplanken & van Knippenberg, 1998). Gewoonten kunnen dus gevormd worden door
herhaaldelijke uitvoering van hetzelfde gedrag in dezelfde context.

In een studie uit 2015 werd de rol van gewoonte van jongeren bij ongezond snacken onderzocht
en of zelfregulatie strategieën gewoonte kan overwinnen. In het onderzoek werd de jongeren
gevraagd een vragenlijst in te vullen met betrekking tot zelfregulatie strategieën, snackconsumptie,
snackgewoonten en tot slot achtergrond informatie over de respondent. Uit deze studie bleek dat
een laag gebruik van zelfregulatie strategieën voor consumptie van gezonde voeding een positieve
associatie opleverde ten opzichte van snackconsumptie. Verder leverde een hoog gebruik van
zelfregulatie strategieën een positieve, maar minder sterke associatie met snackconsumptie in
vergelijking met een laag gebruik van zelfregulatie strategieën. Tot slot bleek uit deze studie, dat
de sterkte van gewoonte toeneemt naarmate een toename in leeftijd plaatsvindt (de Vet, Stok, de
Wit & de Ridder, 2015).
De sterkte van gewoonte overtreft intenties tot gezond eten, dus ondanks goede intenties om
gezond te eten, zal gewoonte leiden tot persoonlijk ongewenst consumptiegedrag van snacks (de
vet et al., 2015; Verhoeven, Adriaanse, Evers & de Ridder, 2012). In 2009 werd een studie
uitgevoerd om inzicht te krijgen in intentie-gedrag consistentie. Respondenten werd gevraagd op
papier een snack uit te kiezen uit acht mogelijke opties, waarvan vier gezonde opties en vier
ongezonde opties. De volgende dag diende de respondenten uit deze acht snacks, een snack te
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kiezen ter consumptie. Na afloop werd een vragenlijst aangeboden om de houding tegenover
smaak en gezondheid, het gevoel van zelfcontrole, spijt van de keuze, snackgewoonte en tot slot
de aangenaamheid van de aangeboden snacks te bepalen. Uit deze studie bleek dat 24% van de
respondenten met een gezonde snackintentie toch voor een ongezonde snack koos. Van de
respondenten die wel voor een gezonde snack koos, bleek het waarschijnlijker dat voor het maken
van de daadwerkelijke keuze een gezonde intentie aanwezig was bij de respondent. Voorkeur van
de respondent is dus bepalend bij het maken van een laagcalorische keuze. Ook bleek uit deze
studie dat een voorkeur van respondenten voor gezonde producten sterker was dan een voorkeur
voor ongezonde producten met daarbij een hogere spijt wanneer zij toch voor een ongezond
product kozen. (Weijzen, de Graaf & Dijksterhuis, 2009).

Samenvatting literatuur
Op basis van de literatuur kan worden gesteld dat de mate van indringendheid en daarbij de
belangrijkheid van de keuze en de houding ten aanzien van gezonde voeding bepalend zijn in het
al dan niet optreden van reactance (Bos et al., 2013). In de studie van Ungar et al. werd aangetoond
dat reactance ook de houding en intentie van mensen ten opzichte van voeding kan veranderen
op langere termijn. Op de Nuffield schaal wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende maten
van indringendheid. De mate van indringendheid binnen de interventie samen met de theorie van
reactance zou tegen het principe van de “ideale” kantine volgens het Voedingscentrum spreken.
Wanneer de keuzevrijheid van mensen afgenomen wordt zoals bij een 100% gezonde kantine, zou
dit vanuit de theorie leiden tot een negatieve motivatie ten aanzien van de gezonde keuze. Verder
zal wanneer de keuzevrijheid wordt belemmerd door het aanbieden van een 100% ongezonde
kantine, volgens de theorie ook een negatieve motivatie kunnen ontstaan richting een ongezonde
keuze. Vanwege een hoger gevoel van spijt wanneer een respondent met een voorkeur voor
laagcalorische producten toch voor een ongezond product dient te kiezen.
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Conceptueel model

Figuur 3 Conceptueel model studie

Hoofdeffect
H1 Een volledig laagcalorische snackautomaat assortiment geeft consumenten bij de snackkeuze
een gevoel van vrijheidsbelemmering en ontevredenheid.

Moderator effect
H2 Het negatieve effect van snackautomaat assortiment op keuzetevredenheid en vrijheid is met
name sterk voor consumenten met een voorkeur tegenovergesteld aan de waaraan blootgesteld
snackautomaat invulling.

12

Methode
Experimentele design studie
Het onderzoek was een kwantitatief, experimenteel onderzoek met een tussen-proefpersonen
design. In het onderzoek was er één onafhankelijke variabele, namelijk de vulling van de
snackautomaat. Er werden twee condities onderscheiden in het onderzoek: een 100%
laagcalorisch en 100% hoogcalorisch gevulde snackautomaat. De dataverzameling werd gedaan
met gebruik van een vragenlijst via Qualtrics, waarnaast een echte snackkeuze diende te worden
gemaakt uit een snackautomaat.

Deelnemers & locatie
De studie vond plaats van 17 tot 21 mei 2016 in de onderzoeksruimte op de Wageningen
universiteit, locatie voor sociale studies. Voor het laag calorische snackautomaat assortiment
werden 72 respondenten getest, voor het hoogcalorische snackautomaat assortiment werden 73
respondenten getest. De respondenten werden gevraagd deel te nemen via mailing, een
informatiebord bij de ingang van de locatie en door middel van mondelinge rekrutering.

Assortiment
De producten werden aangeboden in een snackautomaat met plaats voor 12 verschillende snacks
en een mogelijkheid tot het aanbieden van drankjes. Alle producten werden gelijk geprijsd om
prijseffect uit te sluiten binnen de interventie. De prijzen werden vastgesteld op €0,75 op basis van
vergelijkbaarheid met de huidige productprijzen van producten in snackautomaten op de
Wageningen universiteit. De indeling van de snackautomaat werd afgewisseld tussen de twee
condities: enkel laagcalorische producten en enkel hoogcalorische producten. De indeling van
deze producten in categorieën is gebaseerd op classificaties die gemaakt zijn binnen eerdere
studies (Kocken, van Kesteren, Buijs, Snel & Dusseldorp, 2015). In figuur 4 staan de gebruikte 6
producten per interventie weergegeven.

Figuur 4 Indeling assortiment per conditie

Procedure
De studie vond plaats in de onderzoeksruimte van het sociale wetenschappen gebouw van de
Wageningen universiteit waar maximaal zeven respondenten tegelijk terecht konden. Iedere dag
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werd een andere conditie getest, dit om vertekening binnen de resultaten door bijvoorbeeld
spreiding in dagen zoveel mogelijk te voorkomen.
Bij binnenkomst ontving iedere respondent 75 cent om een meer realistische consumptiesituatie
en omgeving te creëren voor de respondent. Dit bedrag werd in de testsetting uitgegeven. Voor de
start van het daadwerkelijke onderzoek verscheen eerst een informed consent en een korte
introductie. In het eerste deel van de studie werd respondenten gevraagd naar het honger- en
verzadigingsgevoel. Waarna de moderator werd gemeten door middel van een herhaaldelijke
keuze tussen producten binnen productseries. Er is gekozen om de moderator te meten door
middel van productseries om de gezondheidswens op een specifiek moment te meten, in plaats
van de meer algemene opvattingen en sociaal wenselijker te beantwoorden vragen over
gezondheid door middel van een directe vraag aan de respondent. Binnen de sectie maten zal
verder uitgeweid worden over de opbouw van de vragen betreffende de voorkeur van
respondenten.
Na het bepalen van de voorkeur werd de respondent gevraagd de hand op te steken voor verdere
instructies. De respondent werd begeleid naar de achterzijde van de onderzoeksruimte. Waarna
een snack werd gekozen uit de automaat die achterin de onderzoeksruimte stond achter een
gordijn. Wanneer de keuze gemaakt was, werd de respondent geïnstrueerd de rest van de
vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst werd het assortiment beoordeeld, de perceptie van de
respondent rondom de keuze en de tevredenheid met de keuze. De belangrijkheid van smaak,
gezondheid en verzadingsniveau bij de snackkeuze werd gemeten. Ten slotte werden mogelijke
diëten en de demografische factoren van respondenten gevraagd.

Maten
Afhankelijke variabelen
Keuze evaluatie
Respondenten beoordeelden de keuze door stellingen als: ‘Ik ben tevreden met mijn gemaakte
snackkeuze uit de snackautomaat’ de stellingen werden beoordeeld op een 7 punts Likert-schaal
met labels variërend tussen ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’.
Perceptie indringendheid/vrijheid
Om vast te leggen wat de verschillen zijn tussen mensen in de perceptie van indringendheid, werd
respondenten gevraagd op een 7-puntschaal aan te geven hoe vrij of gestuurd zij werden in de
keuze en of zij geholpen werden in de snackkeuze (van Kleef, Otten, van Trijp, 2012).
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Moderator
Hoog- of laagcalorische voorkeur
De voorkeur voor hoog- of laagcalorische
producten

werd

gemeten

door

de

beoordeling van 10 keuzeseries, bestaande
uit vier producten zoals te zien in figuur 5. De
vraag ‘Stel je zou een van deze producten
kopen in bijvoorbeeld een kiosk of op een
treinstation, welke zou je kiezen?’ werd
gesteld. In iedere serie werden twee
laagcalorische

en

twee

hoogcalorische

producten afgebeeld. Iedere serie leverde
één punt op, een keuze kreeg een score van
0 toegewezen voor een laagcalorische
productkeuze
hoogcalorische
leverde

deze

en

een

1

voor

productkeuze.
keuzes

een
Totaal

gezamenlijk

Figuur 5 voorbeeldvraag Qualtrics voorkeursscore

een

voorkeur score op van 0 tot een maximum van 10. Waarbij een score van 0 een extreme voorkeur
voor laagcalorische producten betekent en een 10 een extreme voorkeur voor hoogcalorische
producten. In de data analyse werd de mediaan bepaald om vervolgens een mediaansplit uit te
voeren. Waarmee naast de condities hoog- en laagcalorisch snackautomaat assortiment, een laagof hoogcalorische voorkeur per respondent werd ingevoegd.
Controle variabelen
Assortiment snackautomaat evaluatie
Respondenten beantwoorde zes items om de evaluatie van het assortiment te beoordelen, de
beoordeling vond plaats op een 7 punts Likert-schaal met labels variërend tussen ‘helemaal mee
oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. De stellingen varieerden van aantrekkelijkheid (‘Een automaat
vol aantrekkelijke tussendoortjes’), gezondheid (‘Een automaat die een gezonde keuze makkelijk
maakt’) tot geschiktheid voor scholen en universiteiten (‘Ik zou een dergelijk automaat met inhoud
verwachten op scholen of een universiteit’).
Honger en verzadigingsgevoel
De honger en verzadigingsgevoelens van de respondenten werden gemeten op een 100
puntsschaal, met de schaal variërend tussen ‘helemaal niet hongerig’ tot ‘extreem hongerig’ en
‘helemaal niet vol’ tot ‘extreem vol’ (Blundell et al., 2010)
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Aantrekkelijkheid aangeboden producten
Deze waarde werd bepaald door middel van een slider. De respondent werd gevraagd het aantal
onaantrekkelijke producten in de automaat te selecteren op een schaal van 0 tot 6, waar iedere
punt één product weerspiegelde die als onaantrekkelijk werd ervaren.
Belangrijkheid smaak, gezondheid en verzading bij snackkeuze
Deze waarde werd gemeten op een 9 punt schaal. De schaal variërende van helemaal niet
belangrijk tot heel erg belangrijk.
Achtergrondinformatie respondent
Leeftijd, geslacht en mogelijke diëten van de respondent werden gemeten als
achtergrondinformatie. Waarbij leeftijd diende te worden ingevuld als beschrijvende tekst.
Eventuele diëten werd vastgesteld door het maken van een selectie tussen ja, namelijk.. en nee ,
waarbij het eventuele dieet vermeld kon worden. Bij geslacht konden respondenten een keuze
maken tussen man of vrouw.

Data analyse
De data analyse werd uitgevoerd met SPSS (IBM Corp. Released, 2013). Een two-way ANOVA
werd uitgevoerd om verdere verschillen tussen respondenten in verschillende condities
(snackautomaat assortiment laag- of hoogcalorisch) en met verschillende voorkeuren te bepalen.
Bij de moderator variabele werd een mediaansplit uitgevoerd, waarmee respondenten in de hoogof laagcalorische voorkeur werden geclassificeerd. De mediaan van voorkeur was vier waardoor
respondenten met een score van vier of lager na de mediaansplit in de analyse werden ingevoegd
als voorkeur houdend voor hoogcalorische producten. Respondenten met een score van vijf tot
tien werden in de data analyse toegewezen tot de voorkeur voor laagcalorische producten. Hierna
werd een nieuwe variabele gecreëerd om het effect van interacties te vergelijken in de condities.
In deze variabele werden voorkeur en conditie samengenomen om de vier mogelijke scenario’s
waarin een respondent zich zou kunnen bevinden te onderscheiden. De interacties tussen de
combinaties van voorkeur en conditie werden vergeleken door middel van Tukey’s post hoc test.
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Resultaten
In totaal hebben 145 respondenten meegedaan aan het experiment, tijdens de data analyse
werden geen respondenten verwijderd vanwege het niet aanwezig zijn van extremiteiten in de
afhankelijke variabelen tevredenheid en gevoel van vrijheid. Er werden 72 respondenten in de
laagcalorische snackautomaat conditie en 73 respondenten in de hoogcalorische conditie
meegenomen in de analyse.

Steekproefbeschrijving en randomisatie checks
In dit onderzoek werden verschillende randomisatie-checks uitgevoerd, waaronder leeftijd,
geslacht en enkele eerder genoemde mogelijke effecten zoals het volgen van een dieet. Leeftijd
liet bij de interactie tussen voorkeur en conditie een trend zien van F(1,141)=3.14 p=0.08, en is om
deze reden in de analyse meegenomen als covariaat. Verder vertoonde geen van deze waarden
significant verschillen tussen de verschillende snackautomaat assortimenten en bij verschillende
voorkeuren zoals te zien in figuur 9. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 20.8 (SD=
2.04). De verhouding man/vrouw was 57/88. Er namen meer vrouwen deel aan het experiment dan
mannen over de gehele steekproef.

Vrijheid in keuze
Een van de twee afhankelijken in dit onderzoek was het gevoel van vrijheid bij de snackkeuze. De
hoofdeffecten van voorkeur F(1,141)=0,09 p=0.79 en conditie F(1,141)=0.22 p=0.74 op het gevoel
van vrijheid zijn niet significant. Er is dus niet aangetoond dat de blootstelling aan een laag- of
hoogcalorische snackautomaat een significant effect heeft op de tevredenheid (H1).

Figuur 6 staafdiagram vrijheid per combinatie conditie en voorkeur
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Wel is het interactie effect van voorkeur en snackautomaat assortiment op het gevoel van vrijheid
significant F(1,141)=6.483 p=0.01 zoals te zien in figuur 6. Het gevoel van vrijheid is lager wanneer
de respondent wordt blootgesteld aan een automaat tegenovergesteld aan de voorkeur, dan
wanneer de automaat gelijk is aan de voorkeur van de respondent. Er is dus aangetoond dat de
voorkeur en snackautomaat assortiment in interactie van invloed zijn op het gevoel van vrijheid van
de respondent bij de snackkeuze (H2)

Tevredenheid
Tevredenheid betreffende de gemaakte snackkeuze is de tweede afhankelijke binnen dit
onderzoek. Het hoofdeffect van de toegewezen conditie, ook wel laag- of hoogcalorisch
snackautomaat assortiment toonde geen significante waarde F(1,141)=0.215 p=0.71. Er is dus
niet aangetoond dat de blootstelling aan een laag- of hoogcalorische snackautomaat een significant
effect heeft op de tevredenheid (H1). Verder werd niet aangetoond dat de voorkeur van
respondenten een significant effect heeft op tevredenheid F(1,141)=0.03 p=0.87.

Figuur 7 staafdiagram tevredenheid per combinatie conditie en voorkeur

Het interactie-effect tussen snackautomaat assortiment en voorkeur heeft een significant effect op
de tevredenheid van respondenten betreffende de snackkeuze F(1,141)=11.25 p=<0.01, zoals te
zien in figuur 7. De tevredenheid betreffende de gemaakte snackkeuze is lager wanneer de
respondent wordt blootgesteld aan een automaat tegenovergesteld aan de voorkeur dan wanneer
de automaat gelijk is aan de voorkeur van de respondent.

18

Er is dus aangetoond dat de voorkeur en snackautomaat assortiment in interactie van invloed zijn
op het gevoel van vrijheid van de respondent bij de snackkeuze (H2).

Sterkte effect laag- en hoogcalorische voorkeur
In figuur 6 en 7 zijn de effecten van snackautomaat assortiment en voorkeur op de afhankelijke
variabelen weergegeven. De significante verschillen tussen de condities en voorkeuren werden in
het figuur aangegeven met een (*), met daarbij de bijbehorende p-waarde. Wanneer een
respondent werd blootgesteld aan een laagcalorisch assortiment leverde dit een tevredenheid van
5.62 gemiddeld (SD=1.62) bij een laagcalorische voorkeur. Deze waarde verschilde significant
(p=0.046) van de tevredenheid van respondenten met een laagcalorische voorkeur, blootgesteld
aan een hoogcalorische automaat met een gemiddelde tevredenheid van 4.53 (SD=1.62). Verder
bleek het effect vice versa, dus respondenten met een hoogcalorische voorkeur blootgesteld aan
een laagcalorische automaat niet significant te verschillen in vergelijking met respondenten
blootgesteld aan een hoogcalorische automaat (p=0.58).

De afhankelijke variabele vrijheid toonde één significant effect zoals te zien in figuur 6. Bij
respondenten met een laagcalorische voorkeur

was de vrijheid

5.24 (SD=1.46) bij een

laagcalorische snackautomaat invulling. De vrijheid was 4.08 (SD=2.07) bij een hoogcalorische
snackautomaat invulling.

Het gevoel van vrijheid verschilde hiermee significant bij de

laagcalorische voorkeur (p=<0.01) in combinatie met blootstelling aan de hoog- of laagcalorische
snackautomaat invulling.

Hiermee is een interactie effect van voorkeur en snackautomaat assortiment op tevredenheid en
vrijheid van mensen met een laagcalorische voorkeur aangetoond, deze effecten werden
daarentegen niet aangetoond bij een hoogcalorische voorkeur (H2).
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Laagcalorisch assortiment snackautomaat

Hoogcalorisch assortiment snackautomaat

(N=72)

(N=73)

Laagcalorische voorkeur

Hoogcalorische voorkeur

Laagcalorische voorkeur

Hoogcalorische voorkeur

(N=34)

(N=38)

(N=38)

(N=35)

Hoofdeffect

Hoofdeffect

P-waarde

op voorkeur

op conditie

interactie-effect

Randomisatie check
gem.

SD

gem.

SD

gem.

SD

gem.

SD

Leeftijd (in Jaren)

21.29

2.15

20.00

1.47

21.03

1.47

20.91

2.21

0.445

0.681

0.078**

Belang smaak (1-10)

7.32

1.20

7.63

1.05

7.24

1.00

7.69

0.80

0.117

0.855

0.679

Belang gezondheid (1-10)

6.65

1.67

4.87

2.02

6.66

2.02

5.11

1.92

0.045

0.472

0.694

Belang tegen honger (1-10)

6.74

1.97

6.50

1.54

6.66

1.76

6.11

1.98

0.240

0.374

0.610

Snack niet aansprekend (0-6)

1.59

1.52

1.79

1.46

1.71

1.35

1.29

0.82

0.782

0.652

0.156

Dieet (Ja/nee)

1.85

0.36

1.92

0.27

1.92

0.27

1.94

0.24

0.303

0.303

0.629

Verzadiging; honger (1-100)

54.31

19.07

50.26

20.23

55.90

23.16

60.24

20.71

0.978

0.399

0.230

Vrijheid in keuze (1-7)

5.24

1.46

4.21

2.00

4.08

2.07

4.63

1.80

0.792

0.744

0.010*

Tevredenheid (1-7)

5.62

1.28

5.00

1.34

4.53

1.62

5.40

1.01

0.874

0.713

0.001*

Afhankelijke variabelen

*

p ≤ 0.05, significant effect

**

0.10 > p > 0.05, trend

Figuur 8 Resultaten data analyse
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Discussie en conclusie
Het doel van deze studie was onderzoeken of er een lagere tevredenheid en hoger gevoel van
vrijheidsbelemmering optreden, wanneer keuzevrijheid voor een hoog- of laagcalorisch product
wordt afgenomen van de consument (H1). Hierbij werd verwacht dat een respondent met een
voorkeur tegenovergesteld aan het waaraan blootgestelde snackautomaat assortiment, een lagere
keuzetevredenheid en een hoger gevoel van vrijheidsbelemmering ervaart dan een respondent die
wordt blootgesteld aan een assortiment gelijk aan de voorkeur (H2). Met andere woorden;
gevoelens van reactance treden op als het geboden snackautomaat assortiment niet overeenkomt
met de wens van de consument.
Uit de resultaten is gebleken dat er geen significant hoofdeffect aanwezig is op zowel tevredenheid
als vrijheid, wanneer bij de snackautomaat assortiment de keuzevrijheid wordt belemmerd door
een 100% hoog- of laagcalorische snackautomaat (H1). Dit komt niet overeen met de verwachting
vanuit de theorie van reactance, waarbij wanneer vrijheid belemmerd wordt een ‘backfire’ effect
ontstaat. Waarbij een motivatie ontstaat richting het tegenovergestelde van het beoogde gedrag
(Clee & Wicklund, 1980). Uit eerder onderzoek is gebleken dat de moderators bepalend zijn in de
sterkte van de reactance. Een van deze moderators is de belangrijkheid van de
vrijheidsbelemmering. Het is mogelijk dat consumenten de snackkeuze als onbelangrijke
vrijheidsbelemmering hebben ervaren, waardoor de interventie niet als erg indringend is ervaren
en reactance geen significant hoofdeffect heeft opgeleverd (Quick et al., 2013; 2015). Ook toonde
de studie van Bos et al. aan dat wanneer een interventie al geïmplementeerd is, deze meer
geaccepteerd zal worden door consumenten (Bos et al., 2015). In deze studie werden
respondenten blootgesteld aan een keuze uit een echte snackautomaat, de interventie is dus
geïmplementeerd en keuze is dus niet hypothetisch, hierdoor is het mogelijk dat tevredenheid en
vrijheid geen significant effect toonde wanneer een snackautomaat 100% hoog- of laagcalorisch
gevuld werd.
Uit de resultaten is verder gebleken dat er een significant interactie-effect bestaat tussen de
voorkeur en snackautomaat assortiment op zowel tevredenheid als vrijheid. Wanneer een
respondent wordt blootgesteld aan een snackautomaat assortiment tegenovergesteld aan de
vooropgestelde voorkeur, zal deze een hoger gevoel van vrijheidsbelemmering en een lager gevoel
van tevredenheid ervaren. Dit komt overeen met de verwachtingen (H2). Ook komt dit resultaat
overeen met eerder onderzoek, waarbij kinderen negatief reageerden op een restrictie van keuze
wanneer een snoepreep moest worden gekozen die niet de voorkeur had (Hammock & Brehm,
1966). Vernieuwend in deze studie is dat het negatieve effect van keuzebelemmering

op

keuzetevredenheid en gevoel van vrijheid voornamelijk optreedt wanneer de respondent een
laagcalorische voorkeur heeft. Dit is niet eerder aangetoond in de literatuur. Dit effect kan mogelijk
verklaard worden doordat de voorkeur voor laagcalorische producten sterker is dan een voorkeur
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voor hoogcalorische producten. Ook treedt bij een laagcalorische voorkeur waarbij voor een
hoogcalorisch product dient te worden gekozen een hogere mate van spijt op (Weijzen et al., 2009).
De spijt samen met de sterkte van de voorkeur kan mogelijkerwijs hebben geleid tot een lagere
tevredenheid en een sterker gevoel van vrijheidsbelemmering.
Een belangrijk aspect binnen deze studie die een vertekend resultaat kan op hebben geleverd is
het ontvangen van de snack in een testsetting als beloning. De respondenten ontvingen het geld
dat gebruikt diende te worden voor de aankoop van een snack direct bij binnenkomst, hiermee
werd geprobeerd een zo realistisch mogelijk aankoopscenario te creëren. Toch moet er bij de
resultaten rekening worden gehouden dat de respondenten geen eigen geld hoefden te betalen
voor de snack en de snack als cadeau zagen. Hierbij kan het zijn dat respondenten een andere
keuze zouden hebben gemaakt, met daarbij een mogelijk andere tevredenheid en gevoel van
vrijheid. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat de keuzeseries aan de hand van
selecties van 6 producten per conditie werden opgesteld, dit kan ertoe hebben geleid dat een
voorkeur voor een specifiek product de voorkeur van respondenten vertekende. In verder
onderzoek zou dit verholpen kunnen worden door het maken van een bredere selectie van
producten, waardoor een specifiek product in minder series terugkomt.
Bij het opstellen van de voorkeur werd gebruik gemaakt van zowel twee gezonde als twee
ongezonde snacks, om de trek in snacks uit te lokken. Toch kan dit tot een sterkere wens hebben
geleid voor een specifieke snack, welke niet op zou hebben getreden als deze respondent in een
normale consumptiesituatie een snack had gekozen. Deze berekening van de voorkeur van een
consument is vernieuwend in de literatuur. De voorkeur werd bepaald aan de hand van
keuzeseries, dit is niet eerder gedaan bij soortgelijke studies en is een maat voor een
gezondheidswens op een moment. Deze score zal in vergelijking met een directe vraag naar
gezondheid en voorkeuren, een duidelijke meting geven over de zin in hoog- of laagcalorische
snacks op een specifiek moment. Dit in vergelijking met algemene opvattingen over gezondheid
gemeten door bijvoorbeeld een construct in een vragenlijst. Wel moet er rekening mee gehouden
worden dat deze score een momentopname is en mogelijk wisselender zal zijn dan een construct
in een vragenlijst betreffende gezondheid. De voorkeurscore zou in volgend onderzoek verder
uitgewerkt kunnen worden, door bijvoorbeeld het toevoegen van meer opties per serie of door per
serie een ongelijke verdeling tussen gezond en ongezond in te voegen. Ook zou kunnen worden
onderzocht of tevredenheid en vrijheid hoger zijn wanneer bijvoorbeeld nudging wordt toegepast
in een snackautomaat in tegenstelling tot het opleggen van een volledige restrictie aan de
consument.
Samenvattend treden er dus gevoelens van reactance (lagere tevredenheid en hoger gevoel van
vrijheidsbelemmering) op wanneer de voorkeur van een consument tegenovergesteld is aan het
aangeboden snackautomaat assortiment. Deze gevoelens zijn sterker wanneer een consument
een laagcalorische voorkeur heeft, en aan een hoogcalorisch assortiment wordt blootgesteld dan
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andersom. Deze studie kent verschillende belangrijke implicaties ten opzichte van bijvoorbeeld de
huidige richtlijnen voor gezonde kantines. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen een gevoel van
vrijheidsbelemmering ervaren en dat de keuzetevredenheid daalt wanneer keuzevrijheid wordt
gerestricteerd door bijvoorbeeld een volledig hoogcalorisch assortiment.
Dit onderzoek laat zien dat de ‘ideale kantine’ volgens het Voedingscentrum in contrast staat met
de vrijheid die mensen gemotiveerd zijn te behouden (Brehms, 1966; Voedingscentrum 2016a).
Uit de literatuur is gebleken dat de acceptatie van een interventie en de sterkte van de
indringendheid bepaald worden door de eerlijkheid en effectiviteit van een interventie (Bos et. al,
2013; 2015). Wanneer de ideale kantine geïmplementeerd wordt, zal rekening moeten worden
gehouden met deze elementen om het gevoel van vrijheidsbelemmering van de consument te
verminderen en de tevredenheid te behouden. Wanneer kantines zonder verdere veranderingen
in de voorkeur van respondenten wisselen naar een ‘ideale kantine’ zal het gevoel van eerlijkheid
van de interventie mogelijk laag zijn, waardoor de indringendheid stijgt en gevoelens van reactance
groter worden. Waarbij intentie en houding tegenover laagcalorische producten verzwakken (Ungar
et al., 2015)
In deze studie is aangetoond dat mensen met een voorkeur voor een laagcalorisch product bij een
hoogcalorisch assortiment ontevreden worden en vrijheidsbelemmering ervaren. In de literatuur
staat niet beschreven hoe groot deze groep mensen met een laagcalorische voorkeur is, maar
mogelijkheden om deze groep te vergroten door bijvoorbeeld campagnes en scholing die jongeren
motiveren gezonder te snacken dienen te worden overwogen. Wanneer gevoelens van reactance
optreden beïnvloed dit niet alleen de tevredenheid en het gevoel van vrijheid op dit moment, maar
kan dit uiteindelijk invloed hebben op de houding en intentie van een consument op de lange termijn
(Ungar et al., 2015). Door deze groep jongeren met voorkeur voor gezond te vergroten en voorkeur
voor gezonde producten te versterken, zal de implementatie met daarbij acceptatie van de
interventie van een ‘ideale kantine’ potentie bieden in de toekomst.
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