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Hoe prijzen worden verwerkt in het brein is onderzocht met een fMRI scanner. 
Hersenwetenschappers lieten participanten een aantal prijzen zien terwijl hun 
hersenactiviteit werd gescand met fMRI. Op het moment dat de participanten de 
prijzen zagen, lichtte een bepaald deel in de hersenen op: de insula, oftewel het 
pijncentrum in het brein. Wanneer men dus een prijs ziet, voelt dat hetzelfde als 
wanneer er met een hamer op je duim wordt getikt.  

Er zijn tal van technieken hoe je een prijs minder pijn kunt laten doen, en hoe 

je de prijspijn van een bepaalde prijs kunt meten.  

Inzicht #1. Prijzen doen letterlijk pijn
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Inzicht #2. Rationeel vs. Intuïtief

Een vraag die door de torenhoge inflatie bij velen op de agenda staat is: “Wat doet een 
prijsverhoging met de vraag?” Een prijsverhoging is natuurlijk spannend, omdat we vaak 
denken dat wanneer we een prijs verhogen we automatisch de vraag verlagen. Maar de 
vraag is of dat zo is. Productaankopen vinden namelijk vaak onbewust plaats. En dus kun je 
je afvragen hoe grote rol een prijs speelt, en bij wat voor verhoging hij daadwerkelijk vraag 
verlaagt. Dit kun je onderzoeken. 

Klassiek prijsonderzoek gaat alleen in op de rationele consument. Echter is dat niet de 
consument die je in de supermarkt aantreft. Daar maakt de consument juist vaak intuïtieve 
koopbeslissingen. Juist dat type consument wil je meten, want dat kan voorspellen voor wat 
er in de winkel gebeurt. Dit kun je doen door middel van Neuro Prijsonderzoek.  
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Inzicht #3. Prijs omhoog, vraag omlaag?

Wat is de relatie tussen prijs en vraag? Economen zeggen vaak: hoe hoger de prijs, hoe 
lager de vraag. Maar in werkelijkheid blijkt dat op micro niveau de houdingen anders 
liggen. Er zijn verschillende effecten die kunnen optreden: 
  
• Minimum-prijs effect: Het effect dat we onder een bepaalde prijs een product niet kopen. Neem bijvoorbeeld 

een computer onder de 300 euro. Bij zo’n prijs weten we dat we ons allerlei storingen en vertragingen op de hals 
halen, en dat willen we vermijden. Een product moet dus vaak een minimum prijs hebben om vraag tot stand te 
brengen.  

• Prestige effect: Dit zie je bij producten die we gebruiken om een stukje van onszelf aan de buitenwereld te 

vertonen (onze identiteit). Bijvoorbeeld bij een duur restaurant (zodat we dat op social media kunnen plaatsen) 
of een Armani shirt. Dit zijn typisch producten waarbij consumptie identiteit laat zien, waardoor dit type 
producten juist duur moet zijn, anders verliest het deze identiteitsfunctie.  

• Price indifference: Dit zie je vaak in de supermarkt. Het maakt mensen binnen een bepaalde range simpelweg 

niet zo heel veel uit wat de prijs is, omdat ze de precieze prijs toch niet bewust weten. Vaak zit er een relatief 
grote range tussen wanneer een product te duur is en wanneer een product te goedkoop is. Deze “area of 
indifference’ wil je blootleggen, want je wilt met je prijs natuurlijk het liefst tegen de dure kant van deze range 
zitten, omdat daar de marges het gunstigst zijn. Als je over de grens gaat, kun je een drop in vraag verwachten.  
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Inzicht #4. Vallen prijsverhogingen op?

We krijgen vaak de vraag of shoppers prijsverhogingen doorhebben.  

Tot op zekere hoogte hebben ze dat niet. Dat heeft te maken met het principe van 
het Just Noticeable Difference; een grens van verandering voordat we het pas 
doorhebben. Dat geldt niet alleen voor prijzen, ook bijvoorbeeld voor volumes. Vanaf 
6 tot 10% dringen prijzen echt tot ons door. Bij producten waarbij we een zwakke 
referentieprijs hebben is deze range ruimer. Hoe beter we het product of de 
productcategorie kennen, hoe meer kleine veranderingen opvallen. Zo weten we bij 
wijze van precies wat een kopje koffie kost en zal een prijsverandering daarin sneller 
opvallen dan de prijs van een salade. Ook in de supermarkt geldt dit principe. 
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Inzicht #5. Prijs increase of inhoud decrease?

Mensen zijn gevoeliger voor toename in de prijs dan afname in de inhoud. 

Soms is het dus beter om de inhoud aan te passen in plaats van de prijs. Bieren 
hebben dit bijvoorbeeld gedaan door hun inhoud van 33cl te veranderen naar 30cl.  

Echter zit daarin wel een belangrijke nuance. Vroeger was dit principe goed 
toepasbaar. Echter, in de huidige tijd kan het zijn dat één oplettende consument 
stampij kan maken wat negativiteit op kan leveren. Kijk dus vooral wat gangbaar is 
binnen de categorie. Als alle bieren altijd 33cl zijn, zal dit opvallen. Maar binnen een 
categorie waar de inhouden onderling veel schelen kan dit prima. 
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Inzicht #5. De impact van prijsstijging

Het positieve effect van korting is groter dan het negatieve effect van 

prijsverhoging.  

Inflatie is er altijd, en dus staan mensen vaak ontvankelijk tegenover prijsverhogingen. 
Wel geldt dat hoe sterker een merk is, hoe groter deze asymmetrie is. Voorkeursmerken 
hebben daarom meer krediet om de prijs omhoog te doen. Dat laat de kracht van 
branding zien. 
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Inzicht #5. Inflatie; de hand op de knip?

Ook deze vraag komen we vaak tegen: Wat is de psychologie van de inflatie? Gaat de 
hand op de knip?  

Het antwoord daarop is dat uiteindelijk de hand vaker op de knip gaat, maar 
aanvankelijk treedt het schaarste effect op; we hebben het gevoel dat dingen duurder 
worden en dat ze over een maand nóg duurder worden, en we er daarom snel bij 
moeten zijn. Inflatie kan dus gunstig zijn voor occasional uitgaven. In de supermarkt gaat 
dit dus niet op, omdat de aankopen daar regelmatiger zijn.   

Key Insights



Inzicht #5. Pijnloos prijzen verhogen (1/3)

Sommige factoren grijpen de aandacht, anderen stoten aandacht af. Dit kun je 
gebruiken om de prijspijn te verlagen. 

Price fluency 

We kopen sneller iets wanneer de prijs gemakkelijker te verwerken is. Hoe makkelijker we 
een prijs maken, hoe positiever de emotie, hoe sneller we kopen. Daarom voelt 3,69 
beter dan 3,68 (terwijl dit rationeel natuurlijk gek is). Manieren om price fluency te 
verhogen: 

• Rekenreeks 
• Vermenigvuldigen (20,40) 
• Doortellen (123,45) 
• Optellen (37,10) 
• Aftrekken (84,40) 
• Samen rond (3,70)
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• Aanbiedingen (0,99) 
• Geluksgetallen 

• 3 en 7 (Westers) 
• 8 (China)



Inzicht #5. Pijnloos prijzen verhogen (2/3)

Eurotekenpijn  

Valutasymbolen doen zeer. Het weghalen van het symbool kan de prijspijn dus verlagen. 
Maar: haal het symbool alleen weg als de prijsinformatie voor zicht spreek.  

Prijslengte 

• Verminder het aantal decimalen (520,00 voelt groter als 520) 
• Verminder het aantal uitgesproken lettergrepen (ze-ven-en-zes-tig voelt groter dan 

acht-en-zes-tig) 

Uitlijning op prijskaartje 

Kort gezegd hebben we de associaties: Links = Voordelig, Rechts = Kwaliteit en Luxe. Als 
je voordelig wilt overkomen, plaats de prijs dan links op het prijskaartje. 
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Inzicht #5. Pijnloos prijzen verhogen (3/3)

Hiërarchie in prijsdesign 

Hoe meer focus op de prijs, des te lager de verkoop. Maak de prijs daarom kleiner en 
minder opvallend, bijvoorbeeld door de kleur, grootte en dikte aan te passen. 
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Inzicht #6. Prijscommunicatie (1/2)

Moet je prijsverhogingen benoemen? 

Dat ligt aan de aard van het product (low vs. high involvement). Belandt een product zonder 
denken in de winkelwagen of denkt men eerst uitvoerig na? 
• Low involvement: Zwijg. De kans dat het opvalt is klein, en als het al opvalt vinden mensen het 

vaak logisch omdat alles omhoog gaat. 
• High involvement: Gebruik externe redenen. Bijvoorbeeld omdat de prijzen van suppliers zijn 

gestegen of in het kader van inflatie. Dat is beter voor de acceptatie.  

Key Insights

Een alternatief 

Een alternatief is om, wanneer de referentieprijs sterk is, het 
product te veranderen. Vooral in de service industrie werkt dit 
goed. Door de context te veranderen verandert ook de 
prijsperceptie. In plaats van de oude prijs als referentie aan te 
nemen, worden dan de nieuwe prijzen de referentie.



Inzicht #6. Prijscommunicatie (2/2)

Timing 

Hoe gelukkiger en positiever we zijn, hoe minder we focussen op negatieve elementen en hoe 
minder erg we dus prijsverhoging ervaren. De positiviteit is nu heel hoog, omdat we na corona 
weer leuke dingen kunnen doen. Een goede reden dus om het nu te doen. Nog een reden om het 
nu te doen is omdat heel veel producten in prijs omhoog zijn gaan. Binnen deze gezamenlijke 
verhoging valt jouw prijsverhoging minder op.  
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Framing 

Het frame waarin je de prijs bepaalt, speelt een rol in of consumenten de prijs 
accepteren. Zie het voorbeeld hiernaast. Bij “Club Ratio” heeft het grootste deel van 
de klanten het idee dat ze aan het kortste eind trekken, terwijl bij “Club 
Psychologie” dit effect niet opteerde. Zet je baseline dus hoog wanneer je 
verschillende producten hebt. 



Inzicht #7. Prijsonderzoek

Hoe kun je onderzoeken hoe ver je kunt gaan met een prijsverhoging zonder dat de vraag ernaar daalt?  
Dat doe je door de “area of indifference” (zie Inzicht #3) bloot te leggen. Vaak wordt een prijsverhoging 
best goed geaccepteerd, als het maar binnen dat area ligt.  

Dat onderzoek je niet door traditioneel uit te vragen, want dan activeer je juist de rationele minste, maar 
dat moet je in het brein meten: door middel van de N400 response. Deze response treedt op wanneer 
iets niet bij elkaar past. Zo zal bij het lezen van de zin “Jan eet patat met… schoen!” deze response flink 
optreden, terwijl dat bij de zin “Jan eet patat met… mayo!” in veel mindere mate gebeurt (die zin “klopt” in 
ons brein). Deze reactie verschijnt 400 milliseconden nadat iemand is blootgesteld aan informatie. 

EEG stelt ons in staat deze reactie te meten. Bij prijsonderzoek laten we een product zien met 
verschillende prijzen aan 30 respondenten, en meten we telkens de N400 response. Vervolgens plotten 
we die responses in een grafiek, waardoor je precies ziet waar de N400 response minimaal is. Wat we 
vaak zien is een gebied waar deze response ongeveer hetzelfde is. Dat is het area of indifference. Je ziet 
dan precies wat de psychologische grens is van een prijs, en tot welk punt je dus kunt gaan. 

Key Insights



Snap je waarom we deze keer 
voor 7 insights zijn gegaan? 😇

Voor de oplettende kijker

… laat ons gerust even weten wat je van deze insights vond!


