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VRIJE WIL 
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Dus druk op de goede knoppen 
in het brein van de autokoper
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Een oerwoud van cijfers
Actieradius (afhankelijk van meetmethode, 
snelheid, type gebruik, etc), Laadtijd, Prijs, 
Onderhoud, Onderdelen, Bijtelling, … 



Hoe maken wij keuzes?

Met ons verstand ?
Hoe belangrijk zijn die cijfers?



Een moreel dilemma
De brug, de werkers, 
en de dikke man

Image: Harvard University



Een variant
De wissel overhalen

Image: Harvard University



Emoties
Interfereren met de ratio

Wie zijn deze 
‘super 
logische’ 
personen?



Om van normale mensen zuiver rationeel denkende wezens
te maken moeten stukken brein worden verwijderd

Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements, Koenigs et al., Nature, 2007
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Het brein is een emotie-weegschaal

De mediale prefrontale cortex

POSITIEF NEGATIEF



Tusche et al., 2010, Neural Responses to Unattended Products Predict Later Consumer Choices 10

Proefpersonen zagen in de fMRI scanner 
allerlei auto’s voorbijkomen

De activatie in de mPFC voorspelde welke
auto later werd gekozen.

Zelfs als ze tijdens de scan helemaal niet
nadachten over de auto’s die ze zagen



Neuromarketing



When Steve Jobs was asked how much market 
research was conducted to guide Apple in its 
incredible string of new product successes, he 
responded, "None. It isn't the consumers' job to 
know what they want."

Meningen sturen ons gedrag niet aan

All the upheaval over Dieselgate did not have 
any impact on VW sales, in fact in some 
countries (e.g. the Netherlands) sales increased



Motieven sturen 
onze keuze niet 
aan

Een ander 
voorbeeld…

Johansson et al., 2006



Ik hou nou 
eenmaal van 
blonde vrouwen

Motieven sturen 
onze keuze niet 
aan

Een ander 
voorbeeld…

Johansson et al., 2006



Het Brein Bepaalt

Welke knoppen zijn dat?
Dus druk op de goede
knoppen in het brein





Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Onze voortdurende
zoektocht naar
beloning

Meer, groter, hoger, 
beter, spannender, 
mooier, lekkerder

HEBZUCHT



Activatie van belonings-circuits geven ons een Dopamine 
Rush, de sterkste reinforcer van gedrag die ooit is gevonden



Nucleus Accumbens

Beloningscentra (dopamine) worden geactiveerd door Primaire Beloningen
Voedsel, seks, complimenten, geld, status, luxe, eer, …



Soms heb je als marketeer 
niet altijd het beste materiaal
om mee te werken…



Een goed gevoel…



Cool, Strong, Sexy, Modern, Future, 
Winner, First, Better, Higher, Faster



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Onze neiging alles te
vermijden wat ons
iets kost, onzeker is, 
verlies of gevaar
oplevert

Verlies aversie, 
risico aversie, FOMO, 
paniek, fobie

ANGST



De nieuwe toekomst
Een veranderende wereld

Photo by Ali Pazani from Pexels

https://www.pexels.com/@alipazani?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-wearing-turtleneck-top-2777898/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Travelling by train could disintegrate people

Vernieuwing en verandering zijn eng…



Range anxiety

MIT studie: 87% van de ritten kunnen met een 
elektrische auto worden afgelegd

DUS 13% 
NIET !!!



Angst verlamt
https://www.youtube.com/watch?v=DCjzBQxN3x4



F.O.M.O.
Fear Of Missing Out



F.O.M.O.
Fear Of Missing Out



Angsten verdwijnen bij (illusie van) controle
Minder stress, minder zorgen



Creëer het ultieme gevoel van controle



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Onze neiging
gedachtenloos en
automatisch te doen
wat we andere mensen
zien doen

Besmettelijk gedrag, 
mode, hypes, cultuur, 
celebrity endorsement,  
leading by example

De KUDDE



Kijk hier eens naar…?

Flickr: Kitty Terwolbeck Flickr: Linda McGee Flickr: Russel Smith

http://www.flickr.com/photos/kittysfotos/
http://www.flickr.com/photos/lambatofa/


Filimon et al., Neuroimage 2007 Het brein spiegelt het gedrag van anderen

Mirror 
Neurons

Doing Seeing



De KUDDE
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De ‘besmettelijkheid’ 
van zonnepanelen



Photo by Daria Rem from Pexels Photo by Tembela Bohle from Pexels

Spiegel-Neuronen als Marketing Tool

https://www.pexels.com/@dsh-rem?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/woman-holding-coca-cola-glass-bottle-3286125/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/@tbphotography?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/two-persons-holding-drinking-glasses-filled-with-beer-1089930/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Spiegel-Neuronen als Marketing Tool

Celebrity Endorsement, Influencers



Dynamische ‘social proof’

Testimonials

Spiegel-Neuronen als Marketing Tool
Wanneer getallen wel macht krijgen…





Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde
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Forcing the right decision



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde




