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Veldwerksessies
Overzicht Onderzoek

Plaatsing EEG  

De respondent kreeg de EEG aangemeten. 
Elke elektrode werd afzonderlijk geplaatst 

en getest op signaalzuiverheid van medische 
kwaliteit. 

Chan et al., (2019)

Baseline meting 

Het brein van de respondent werd gemeten 
tijdens het uitvoeren van diverse 

gestandaardiseerde cognitieve taken om een 
persoonlijke 0-meting in kaart te brengen. 

Chan et al., (2019)

Reclameblok kijken 

De respondent bekeek in een natuurlijke 
setting twee maal een reclameblok met 

daartussen een stukje serie. In de 
reclameblokken waren de kerstreclames 

verwerkt. Ons lab biedt een hoge mate van 
realisme en comfort.

1 uur



Van Ruwe Data tot Neuro Metric 

Na het veldwerk wordt op basis van geavanceerde 
algoritmen de ruis uit de EEG data gefilterd 
(oogknipperingen, bewegingen met hoofd en andere 
artefacten). 

Vervolgens wordt de data geaggregeerd; de 
hersenactiviteit van de 20 respondenten wordt over elkaar 
gelegd, waardoor een gemiddelde respons overblijft. Dit 
stelt ons in staat een overall performance score te 
berekenen en van seconde tot seconde de emotionele 
ervaring van de TVC te analyseren. Dit doen we aan de 
hand van de metrics verlangen, workload, engagement en 
focus.

Metrics
Overzicht Onderzoek

Verlangen 

"Ik wil dit" 

De persoon ervaart positieve emotie en 
is gemotiveerd tot toenadering. Deze 

metric correleert sterk met koopgedrag. 

Ohme et al., (2010)

Workload 

"Dit is ingewikkeld" 

De hoeveelheid moeite die het brein doet 
om informatie te verwerken. Hoge 

workload duidt op stress en lage op 
verveling. 

Tremoulet et al., (2009)

Focus 

"Dit grijpt mijn aandacht" 

Mate waarin de kijkers op hetzelfde 
visuele punt focussen. Dit is een teken 
van een verhoogde aandacht en sterke 

compositie. 

Madsen et al., (2021)

Engagement (Synch) 

"Dit boeit me" 

Mate waarin de content aangrijpend en 
als persoonlijk relevant ervaren wordt. 

Gemeten door intersubject neurale 
synchroniciteit. Voorspelt samen met 
verlangen het sterkst de impact op 

gedrag.  

Barnett and Cerf (2017)
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Verhaallijn 
Losse beelden of narratief?
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Ons brein is geëvolueerd voor verhalen
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Verhalen houden kijker vast

WebinarKerstcommercials



Art direction2



Zie je het 
verschil?



Het effect van  
anamorphic lenses



Zie je het 
verschil?



Film (35mm) Arri Alexa





Geloofwaardigheid 
& Negatieve 
associaties
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Negatieve associaties

Sommige situaties kunnen standaard rekenen op 
een negatieve respons: 

Nacht, duisternis of donkere 
kamers 

Een vroege wekker 

Diesel 

Schreeuwen 

Rode kruizen 

Gevaar (mes, grommende hond) 

Verkeerssituaties (rennen, kind 
op de fiets) 

Uncanny valley (iets wat niet 
kan)

WebinarKerstcommercials



3. Geloofwaardigheid



3. Geloofwaardigheid



Cadeautjes in 2022?

Mindshare (2022)

Meest sobere 
kerst ooit?



4. Liefde gaat door de maag







5. Opgepast met negatieve emotie





Probleem > Oplossing structuur

Korte negatieve emotie kan in je voordeel werken 

Probleem Oplossing

WebinarKerstcommercials





6. De vroege brand identifier
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Winnaars Beste Kerstcommercial 2021

1

Alzheimer Nederland

3 

PostNL

2

Albert Heijn



Wie wordt de winnaar van 

2022?



Tom van Bommel 
Director Research & Consultancy 

t.vanbommel@unravelresearch.com 
+ 31 6 25 10 24 79

Advies over je reclamecampagne?
Neuromarketing Consult



Multiclient 
Reclametest

NU  
ELKE WEEK

Deelname 
vanaf 

4900,-

Meedoen? 
Mail tim@unravelresearch.com 



Take-Aways: Effectieve Kerstcommercials 

✓ Laat je geen verbeterkansen liggen? Vaak kun je met simpele 
optimalisaties je impact verhogen. Neuro reclame-onderzoek met 
EEG laat zien welke scènes hiervan profiteren.

✓ Pas je deze inzichten al toe in je reclames? Houd je 
reclames tegen de checklist van dit webinar.

✓ Weet je of je reclame werkt? Door je reclames te testen met 
neuro krijg je inzicht in de werkelijke impact.


