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‘ willen geen 
gentechnologie’, is de conclusie

van talloze artikelen in (wetenschap-
pelijke) tijdschriften. Gentechnologie
is ‘not done’ en wordt niet geaccep-
teerd. Biologisch voedsel, aan de
andere kant, is een opkomende markt

en steeds meer consumenten lijken
deze productiewijze te omarmen. Het
hoe en waarom van de negatieve
mening over genetische modificatie
en de positieve mening over biolo-
gisch voedsel is echter niet duidelijk.
Op de vraag wat hij dan precies zo

negatief vindt aan genetisch gemodi-
ficeerd voedsel, geeft de consument
meestal een antwoord dat gebaseerd
is op gevoel: ‘Ik vind het een eng idee’,
of ‘Het lijkt me niet goed dat er met
natuurlijke processen wordt gerot-
zooid’. Ook een positieve mening over
biologisch voedsel lijkt bij de meeste
consumenten niet gestoeld te zijn op
goed overdachte argumenten, maar
meer op een onderliggend gevoel.

Betekent dit dat de meningen die
mensen hierover hebben, nergens op
zijn gebaseerd? Waarschijnlijk niet.
Psychologische theorieën gaan er van-
uit dat de mening die een persoon
heeft gevormd over een bepaald
onderwerp (attitude) onder andere

Consumenten

Onderzoek naar achtergrond koopgedrag gentechnologie en biologische voeding

Houding consument vertaalt zich niet

altijd in logisch gedrag
Consumenten zeggen gentechnologie te verwerpen, maar kopen toch genetisch gemodificeerde

producten. Waar komt dit tegenstrijdige gedrag vandaan? Onderzoek van de Universiteit

Maastricht laat zien dat consumenten deze tegenstrijdigheid tussen hun normen en waarden en

hun houding en gedrag vaak niet zien. Door ze een hint te geven over het verband tussen hun

normen en waarden en hun attitude is hun attitude en het gedrag dat daarmee samenhangt te

beïnvloeden.

  

 



Een positieve houding ten opzichte van biologisch voedsel maakt niet dat consumenten het in de praktijk ook kopen.
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Consumenten

wordt bepaald door waarden en nor-
men. Dit geldt ook voor de attitudes
die mensen hebben tegenover geneti-
sche modificatie en biologisch voed-
sel.

Universalisme versus macht    Uit
onderzoek van de Universiteit
Maastricht (1) blijkt dat de attitudes
tegenover genetische modificatie en
biologisch voedsel samenhangen met
twee waarden: universalisme en
macht. De waarde universalisme is
gerelateerd aan ‘respect voor alle
mensen en bescherming van de
natuur’. Deze waarde hangt dus
samen met ideeën als: ‘eenheid met de
natuur’, ‘innerlijke harmonie’, ‘sociale
rechtvaardigheid’ en ‘een vreedzame
wereld’. De waarde macht is op vele
fronten tegengesteld aan de waarde
universalisme en is gerelateerd aan
‘controle en dominantie over mensen
en natuurlijke bronnen’. Deze waarde
hangt samen met ideeën als: ‘autori-
teit’, ‘sociale macht’ en ‘rijkdom’. Deze
twee waarden blijken elk een effect te
hebben op zowel de attitude ten aan-
zien van genetische modificatie als die
ten aanzien van biologisch voedsel.

Hoe mensen denken over genetische
modificatie hangt positief samen met
hoe ze denken over de waarde macht.
Dit betekent dat mensen die de waar-
de macht belangrijk vinden, meestal
ook positief zijn over genetische
modificatie. Dit lijkt vrij logisch: als je
het een goed idee vindt om controle
te hebben over natuurlijke bronnen,
dan vind je het ook een goed idee als
dat gebeurt door middel van geneti-
sche modificatie. De relatie met de
waarde universalisme is tegenoverge-
steld: een positieve mening over uni-
versalisme leidt tot een negatief oor-
deel over genetische modificatie. Ook
dit is gemakkelijk te verklaren: als je

vindt dat de natuur dient te worden
beschermd en dat de mens niet te veel
moet ingrijpen in natuurlijke proces-
sen, dan is dat moeilijk te rijmen met
het idee van genetische modificatie.

Voor de attitude ten aanzien van
biologisch voedsel werden precies de
omgekeerde resultaten gevonden.
Deze attitude hangt positief samen
met de waarde universalisme en nega-
tief met de waarde macht. Ook hier
lijkt de verklaring weer voor de hand
te liggen: biologisch voedsel is gepro-
duceerd op een manier waarbij reke-
ning wordt gehouden met de natuur
en waarbij de mens zo weinig moge-
lijk en zo natuurlijk mogelijk ingrijpt.
Tot zover ligt de redenering voor de
hand. Onderzoek laat echter zien dat
waarden niet noodzakelijkerwijs lei-
den tot consequente attitudes en
gedrag.

Inconsequent gedrag    Hoe kan
het dat consumenten die negatief
staan tegenover genetische modifica-
tie, in de winkel toch genetisch gemo-
dificeerde artikelen in hun wagentje
laden? Hoe kan het dat ze niet letten
op het etiket van het product en de
daarop vermelde informatie? Data
verkregen uit interviews met een aan-
tal studenten, lieten zien dat bijna alle
ondervraagden negatief waren tegen-
over genetische modificatie, maar dat
zij ook bijna allen genetisch gemodifi-
ceerde producten kochten of er in
ieder geval niet op letten of de gecon-
sumeerde producten gentechingre-
diënten bevatten. Zelfs de studenten
die zeer positief stonden tegenover
biologisch voedsel, bleken in de prak-
tijk lang niet altijd biologische pro-
ducten te kopen. Het lijkt erop dat
het gedrag dat mensen vertonen niet
overeenkomt met hun onderliggende
waarden en normen. En dat, terwijl
waarden, attitudes en gedrag wel
degelijk iets met elkaar te maken heb-
ben. De verklaring voor deze tegen-
strijdigheid is niet gemakkelijk en
behoeft uitleg.

Deze tegenstrijdigheid in houding
en gedrag is niet uniek. Zo zijn er nog

steeds een heleboel artsen die roken,
terwijl ze al hun patiënten aanraden
om daarmee te stoppen. En kunnen
zelfs mensen die het heel erg belang-
rijk vinden om veilig te vrijen, het
toch moeilijk vinden om een con-
doom op zak te hebben. Het blijkt nu
dat mensen zich vaak niet realiseren
dat hun gedrag samenhangt met de
waarden die ze belangrijk vinden.
Hierdoor is het ook moeilijk om
gedrag te vertonen dat op dezelfde lijn
ligt als deze achterliggende waarden.

Hints    Deze theorie wordt beves-
tigd door onderzoek. De onderzoe-
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kers gaven proefpersonen een kleine
hint die hun onderliggende waarden
en hun attitudes aan elkaar verbindt.
Onbewust realiseren mensen zich
daardoor de relatie. Deze hint wordt
ook wel een ‘link’ genoemd. Wanneer
mensen deze link tussen waarden en
attitudes aangeboden krijgen, verto-
nen hun attitudes daarna een veel
sterkere relatie met hun waarden.
Hun attitudes blijken dan dus veel
meer te worden beïnvloed door hun
achterliggende waarden.

Een voorbeeld. Een van de onder-
zoeken die dit link-effect aantonen,
gaat door middel van het uitkiezen

van een koekje. De onderzoekers pre-
senteerden de proefpersonen een tafel
met daarop vijf koekjes. Daarbij kre-
gen zij te horen dat het experiment
bedoeld was om de mogelijkheid te
testen hun persoonlijkheid te voor-
spellen op basis van de gekozen koek-
jes. De proefpersonen werden inge-
deeld in twee groepen, een controle-
groep en een experimentele groep.
Nadat de proefpersonen een van de
vijf koekjes hadden uitgekozen, kre-
gen ze allemaal een beschrijving die
zogenaamd bij hun persoonlijkheid
paste. In de controlegroep klonk deze
beschrijving als volgt: ‘Jij bent iemand
die regelmatig nadenkt over zichzelf
en zijn omgeving. Dingen als recy-
cling, respect voor anderen en poli-
tiek zullen jou niet onbekend in de
oren klinken. Kernbegrippen die bij
jou passen zijn: geïnteresseerd, recy-
cling en genieten’.

De bedoeling van deze persoonlijk-
heidsbeschrijving was mensen het
idee te geven dat ze een universalisti-
sche persoonlijkheid hadden. De
proefpersonen in de experimentele
groep (die ook eerst een koekje had-
den moeten kiezen) kregen de vol-
gende persoonlijkheidsbeschrijving:
‘Jij bent iemand die regelmatig
nadenkt over zichzelf en zijn omge-
ving. Dingen als recycling, eerlijke
voeding en politiek zullen jou niet
onbekend in de oren klinken. Kern-
begrippen die bij jou passen zijn:
geïnteresseerd, eerlijke (biologische)
voeding en genieten’.

De bedoeling hiervan was om de
proefpersonen in de experimentele
groep niet alleen te laten denken dat
ze een universalistische persoonlijk-
heid hadden, maar ze ook een hint te
geven dat deze universalistische per-
soonlijkheid iets te maken kon hebben
met hun houding ten opzichte van
biologisch voedsel. Deze houding ten
opzichte van biologisch voedsel (en
ook ten opzichte van genetische
modificatie) werd meteen na het lezen
van de persoonlijkheidsbeschrijving
gemeten. Wat blijkt? Mensen in de
controlegroep, die alleen dachten dat

ze een universalistische persoonlijk-
heid hadden, werden niet positiever
tegenover biologisch voedsel of nega-
tiever tegenover genetische modifica-
tie. De mensen in de experimentele
groep (die dachten dat ze een univer-
salistische persoonlijkheid hadden en
een kleine hint hadden gekregen dat
universalisme en biologisch voedsel
iets met elkaar te maken hebben) ble-
ken wel positiever te worden tegen-
over biologisch voedsel en ook nega-
tiever tegenover genetische modifica-
tie. Het geven van een hint had dus
tot gevolg dat het voor de proefperso-
nen mogelijk werd om hun attitude
ook daadwerkelijk te baseren op hun
onderliggende waarden. Niet alleen
veranderde de attitude die daadwerke-
lijk werd gelinkt aan zijn onderliggen-
de waarde (in dit geval werd alleen de
attitude tegenover biologisch voedsel
gelinkt aan de waarde universalisme),
maar ook veranderden door deze link
andere attitudes die met dezelfde
waarden samenhangen (in dit geval de
attitude tegenover genetische modifi-

catie). Het geven van een hint heeft
dus grote implicaties voor de relatie
tussen waarden en attitudes.

Conclusie    Door mensen bewuster
te maken van hun eigen waarden is
het mogelijk om attitudes en mis-
schien zelfs gedrag te sturen. Deze
aanpak biedt kansen om structurele
gedragsveranderingen te realiseren,
zoals bijvoorbeeld stoppen met 
roken, veiliger vrijen of biolo-
gisch winkelen.
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Link tussen waarden en gedrag 

ontbreekt vaak

De meeste mensen

letten niet op de

informatie op het

etiket.


