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Technologie
Verpakken

Een goede verpakking roept de juiste emotie op. Omdat emoties moeilijk

te vatten zijn, is het lastig ze doelbewust te beïnvloeden. Met de innova-

tieve PrEmo-meetmethode is het mogelijk de gevoelsreacties die verpak-

kingen oproepen in kaart te brengen. Met dit instrument kan de

marketeer inspelen op de verpakkingsbeleving van consumenten.

Verpakkingen spelen een cruciale rol bij
het beslissingsproces van consumenten.
Ruim 70% van de aankoopbeslissingen
wordt op de winkelvloer genomen en
juist daar kan de verpakking een grote
invloed uitoefenen. Vooral bij het eerste
contact van de consument met een ver-
pakking speelt de emotionele beleving
een grotere rol dan de rationele beslis-

singsfactoren.
Omdat de verpakking zorgt voor de
merkverschijning, moet het verpakkings-
ontwerp op een bewuste manier consis-
tent zijn met de emotionele boodschap
die de fabrikant wil overbrengen aan de
consument. Vaak wordt gezegd dat een
goede ontwerper dat wel aanvoelt, dat op
zijn intuïtie doet. Maar soms heeft de
ontwerper geen idee voor wie hij precies
aan het ontwerpen is. Als door verpakkin-
gen opgeroepen emoties tastbaar wor-
den gemaakt, kan het ontwerp- en com-
municatieproces worden geoptimali-
seerd. Maar hoe worden deze emoties
gemeten?

Emotionele informatie
Voor de spelers in het verpakkingsont-
werpproces (fabrikanten, retailers en
ontwerpers) is het altijd lastig geweest
om aan ‘emotionele informatie’ te
komen. Dat komt onder andere doordat
het voor opdrachtgevers en consumenten
moeilijk is om emoties onder woorden te
brengen. Ook fysiologische methoden,
zoals instrumenten die bloeddruk, huid-
reacties of hartslag meten tijdens bloot-
stelling aan stimuli, zoals verpakkingen,

blijken voor het meten van verpakkings-
emoties niet fijn genoeg.
Aan de Technische Universiteit van Delft
is een meetmethode ontwikkeld die al
deze problemen ondervangt. Dr. ir. Pieter
Desmet heeft het nonverbale PrEmo-
instrument ontworpen waarmee 14
productrelevante emoties (emoties
die relevant zijn bij het aanschou-
wen van producten) kunnen worden
gemeten. Met het PrEmo-model
kunnen zeven positieve emoties (ver-
langen, aangename verrassing,
geamuseerdheid, bewondering,
inspiratie, tevredenheid en fascinatie)
en zeven negatieve emoties (verveling,
onaangename verrassing, teleurstel-
ling, ontevredenheid, verontwaardi-
ging, minachting en walging) worden
gemeten (figuur 1).
In plaats van met woorden, kunnen con-
sumenten hun gevoel ten aanzien van
een verpakking beschrijven met behulp
van een set van 14 animaties. Voor de
beoordeling van een verpakking moeten
zij alle animaties met de muis aanklik-
ken. Wanneer deze animaties worden
aangeklikt op het computerscherm,
beeldt elk karakter door middel van
expressie in gezicht, stemgeluid en
lichaam een van de 14 emoties uit. Op
het moment dat een animatie wordt
geactiveerd, verschijnt er een driepunts-
schaal. Respondenten kunnen deze
schaal gebruiken om aan te geven in wel-
ke mate ze de door het karakter uitge-
beelde emotie voelen bij een verpakking.

Emotionele beleving van verpakkingen 

Een verpakking die pakt

Als de verpakking negatief wordt
beoordeeld, roept de inhoud ook

negatieve emoties op

Een verpakking roept pas
emotie op als deze ofwel
correspondeert ofwel botst
met een belang.
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Visuele feedback wordt gegeven door de
achtergrondkleur van de animatie die,
wanneer eenmaal gewaardeerd op de
driepuntsschaal, dezelfde kleur aan-
neemt als de gekozen kleur op de schaal.
De driepuntsschaal is als volgt opge-
bouwd:
– Boven: Ik voel de emotie zoals die

wordt uitgebeeld door dit karakter
sterk.

– Midden: Ik voel de emotie zoals die
wordt uitgebeeld door dit karakter
normaal.

– Onder: Ik voel de emotie zoals die
wordt uitgebeeld door dit karakter
niet.

Uniek aan PrEmo is dat het instrument
twee kwaliteiten combineert: het meet
onderscheidbare emoties en kan door
het ontbreken van taal cross-cultureel

worden toegepast. Bovendien kan de
methode worden gebruikt om

samengestelde emoties (combina-
ties van positieve en negatieve

emoties) tegelijk te meten. Ver-
der vereist de emotiemeter
geen uitgebreide uitrusting of
technische expertise. Het instru-
ment is oorspronkelijk ontwik-
keld voor het meten van emoties
bij producten, maar kan ook
ingezet worden voor het meten
van emoties bij verpakkingen.

Onderzoek
In opdracht van verpakkingsont-
werpbureau Brummelkamp Hoek-
stra zijn met behulp van PrEmo de
emoties gemeten die worden opge-
roepen door frituurvet-, en koekver-
pakkingen. Doel van het onderzoek
was inzicht te krijgen in de emotione-
le beleving van verpakkingen door
consumenten om het ontwerp-, en
marketingcommunicatieproces te
kunnen optimaliseren. 
In dit onderzoek beoordeelden 25
respondenten zes frituurvet-, en zes
koekverpakkingen met behulp van 
PrEmo. De respondenten beschreven
hun emoties ten aanzien van deze 12
verpakkingen door bij alle 14 emoties
aan te geven of zij de uitgebeelde emotie
sterk, normaal of niet voelden. Tijdens
het onderzoek werden de respondenten
in staat gesteld om de verpakkingen te
bekijken en aan te raken. In de winkel
kan een consument immers ook de ver-
pakking uit het schap pakken.
Om na te gaan waarom deze verpakkin-
gen positieve en negatieve emoties bij de

respondenten oproepen werd na afloop
bij de respondenten een interview afge-
nomen. Daarbij werd de respondent
onder andere gevraagd om de verpakkin-
gen in volgorde te zetten van meest naar
minst aansprekend. Hierna werden de
meest en minst aansprekende verpakkin-
gen uitgebreid besproken. Ook werden
een aantal interviews gehouden met
fabrikanten en retailers om inzicht te krij-
gen in de communicatieve werking van
verpakkingen.

Geel melkpak
Verpakkingen binnen een productcate-
gorie blijken verschillende emoties tege-
lijkertijd te kunnen oproepen bij de con-
sument. Zo scoorden veel frituurvetver-
pakkingen goed op de positieve emoties
‘inspiratie’ en ‘tevredenheid’. Ook blijkt
dat een verpakking gelijktijdig positieve
en negatieve emoties kan oproepen bij
één consument. Veel frituurvetverpakkin-
gen riepen bijvoorbeeld het positieve
gevoel ‘inspiratie’ op in combinatie met
het negatieve gevoel ‘verveling’.
Het is aan de opdrachtgever om te bepa-
len welke balans tussen positieve en
negatieve emoties acceptabel is, waarbij
hij kan kiezen voor een verpakking die
veel positieve emoties oproept, een ver-
pakking die één sterke (gewenste) posi-
tieve emotie oproept of een verpakking
die veel, zowel negatieve als positieve,
emoties oproept. Een geel melkpak kan
de consument bijvoorbeeld ‘onaange-
naam verrassen’ doordat de kleur niet

aansluit bij het zuivelschap, maar kan
door deze afwijking tegelijkertijd ook
‘inspirerend’ werken.
Een ander opvallend resultaat was dat
koekverpakkingen gemiddeld hoger sco-
ren op de positieve emoties en lager op
de negatieve emoties dan de frituurvet-
verpakkingen. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat het product de emotionele
beleving van de verpakking kan beïnvloe-

den. In dit geval lijkt het verwenproduct
chocoladekoekjes een positievere invloed
te hebben op de emotionele beleving van
een verpakking dan het meer functionele
product frituurvet. Om een eerlijke ver-
gelijking te maken tussen emotionele
effecten van verpakkingen is het dus
raadzaam om binnen één productcate-
gorie te vergelijken. �

Dit artikel is gebaseerd op het
afstudeerrapport van Carolien
van Brakel, Katholieke Universi-
teit Nijmegen. Het onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van
designbureau Brummelkamp
Hoekstra. Contactpersoon Brum-
melkamp Hoekstra: Accountma-
nager Pieter Steenaert:
pieter@bhdesign.nl.

Met PrEmo kunnen 14 productrelevante emoties worden gemeten, 7 positieve en 7 negatieve.

Een geel melkpak kan 
de consument ‘onaangenaam
verrassen’



vmt | 21 mei 2004 | nr 1130

Belangen
De emotie wordt niet door de verpakking
zelf opgeroepen, maar door de verpak-
king in relatie tot een persoonlijk belang
van de consument. Een commercieel
effectieve verpakking moet consistent
zijn met de belangen van de consument.
Emotie heeft voor de mens namelijk een
functie. Het stuurt zijn gedrag en zorgt zo
dat hij zijn belangen behartigt. Een ver-
pakking roept pas emotie op als deze
ofwel correspondeert ofwel botst met een
belang. Om deze belangen te ontrafelen
zijn in dit onderzoek de resultaten van
het PrEmo-onderzoek aangevuld met
diepte-interviews.
Er blijken vier soorten belangen relevant
voor verpakkingsbeleving. Naast attitu-
des ten aanzien van de verpakking zelf
(voornamelijk bepaald door vorm- en

kleuraspecten) en de inhoud (het pro-
duct), zoals ‘ziet er lekker uit’, zijn ook
normen en doelen van de respondent
belangrijk bij de emotionele beoorde-
ling. Normen hebben te maken met de
verwachtingen die consumenten hebben
ten aanzien van een verpakking (‘een ver-
pakking mag niet stukgaan in de fiets-
tas’). Doelen staan voor wat de consu-
ment met de verpakking wil bereiken of
welke behoefte hij daarmee wil vervullen
(‘leuk om op tafel te zetten bij bezoek’).
Uit het onderzoek blijkt dat bij de geteste
koekverpakkingen elk van de vier belan-
gencategorieën (attitudes ten aanzien
van verpakking en inhoud, normen en
doelen) van invloed zijn op de emotione-
le beleving van verpakkingen. Bij de fri-
tuurvetverpakkingen noemden de
respondenten geen doelen. De frituurvet-

verpakking roept geen opmerkingen op
die over doelen gaan maar meer over de
functionele eisen (normen) die aan de
verpakking worden gesteld. Normen
hadden voornamelijk betrekking op het
gebruik en vormaspecten.
Inhoud en verpakking correleren hoog.
Als de verpakking negatief wordt beoor-
deeld, roept de inhoud ook negatieve
emoties op.

Marketingproces
Omdat het merendeel van de aankoop-
beslissingen in de winkel wordt geno-
men, is het oproepen van een bepaald
gevoel bij een verpakking essentieel voor
het slagen van het marketingproces. 
PrEmo geeft bruikbare informatie voor de
mate van geschiktheid van een verpak-
king bij een product, maar kan ook wor-
den gebruikt om verpakkingsontwerpen
met elkaar te vergelijken. Het model is
zeer bruikbaar voor het optimaliseren
van zowel het ontwerp- als het marke-
tingcommunicatieproces bij verpakkin-
gen.
Met behulp van PrEmo-informatie kun-
nen zowel fabrikanten als ontwerpers
hun ideeën tijdens het ontwerpproces
beter onder woorden brengen. De ont-
werper kan in de verschillende fasen van
het ontwerpproces de emotionele bele-
ving van een nieuw ontwerp vergelijken

met de bestaande verpakking of met ver-
pakkingen van concurrenten. En door bij-
voorbeeld alleen het verpakkingsmateri-
aal te variëren kan met deze methode
worden uitgezocht wat de specifieke
invloed hiervan is op de beleving van
consumenten.
Voor de fabrikant wordt het makkelijker
om de andere communicatiemiddelen te
laten aansluiten bij de emoties die de
verpakking oproept. Door te kijken naar
overeenkomsten en verschillen in de
emotionele responsen bij consumenten
kunnen marketeers doelgroepen op een
nieuwe manier in kaart brengen.
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Gemiddelde emotierespons van twee grafisch identieke koekverpakkingen. Door alleen het
verpakkingsmateriaal te variëren kan met deze methode worden uitgezocht wat de specifie-
ke invloed hiervan is op de beleving van consumenten.
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0: ik voel deze emotie niet
1: ik voel deze emotie
2: ik voel deze emotie sterk

Een commercieel effectieve
verpakking moet consistent zijn met
de belangen van de consument
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