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1. Trekt jouw communicatie de 
aandacht van consumenten? 
Communicatie zet je in met een doel. Je wil informatie over brengen, 
mensen in beweging zetten of ergens voor enthousiasmeren. Effectieve
communicatie is dan key. Een eerste stap is het trekken van de 
aandacht. Hoe val je op in de dagelijkse stroom aan uitingen die 
mensen te verwerken krijgen? 

Vervolgens is het van belang om te kijken of de juiste elementen 
opvallen.  Als het om statische materialen gaat - zoals een 
buitenreclame, printadvertentie of een verpakking - is het essentieel om 
te weten of de aandacht van de doelgroep wel uitgaat naar de 
belangrijke onderdelen in een uiting en in welke volgorde deze 
onderdelen de aandacht trekken. 

Maar hoe zit het nu precies met kijkgedrag en aandacht? En hoe kun je 
op een efficiënte en betrouwbare wijze inzicht krijgen in de verdeling 
van aandacht? ‘The science behind EyeCoding’ biedt je antwoord op 
deze vragen. Ook nemen we je mee in de wetenschap achter de snelle 
en kostenefficiënte methode die helpt met het optimaliseren van jouw 
statische materialen: EyeCoding. Met onze in house ontwikkelde 
techniek meet je impliciet wat het effect is van het (kort) tonen van je 
creatie.

‘Kijkgedrag en snelheid van kijkgedrag is 
een belangrijke factor in het bepalen van 
de impact van je uiting. We geven 
inzichten voor het verhogen van je 
effectiviteit.’

1.1 Gedragsmatige techniek brengt kijkgedrag in 
kaart

De manier waarop wij de wereld bekijken wordt in veel situaties op 
onbewuste wijze door ons brein gestuurd. Als we je na het zien van 
een uiting zouden vragen wat jouw aandacht trok en in welke 
volgorde, kun je deze vragen niet betrouwbaar beantwoorden. De 
aansturing van wat aandacht trekt vindt op onbewust niveau plaats. 
Om het wel goed te meten heb je dus gedragsmatig onderzoek 
nodig. 

Als je bijvoorbeeld op de fiets zit, kijk je spontaan naar een 
buitenreclame. Je hebt dit niet gepland, want op de fiets is op het 
verkeer letten vaak je eerste prioriteit. Maar toch kijk je nu naar die 
reclame. Triggers in de omgeving kunnen ervoor zorgen dat onze 
aandacht plotseling verschuift en getrokken wordt naar een 
stimulus. Dit zijn triggers die passief en van buitenaf komen. Maar 
dit geldt ook voor een bezoek aan de supermarkt of een website.

In het bovenstaande voorbeeld is ‘visual salience’, ofwel 
opvallendheid, de trigger die ervoor heeft gezorgd dat jouw 
aandacht zich verplaatste (Beck & Kastner, 2005). Salience is de 
mate waarin een gebied merkbaar verschillend is van zijn omgeving. 
Zo’n gebied springt eruit ten opzichte van de achtergrond omdat 
we geneigd zijn signalen op te merken die uniek en anders zijn van 
hun omgeving. Door te weten waar naar wordt gekeken krijg je 
inzicht in kijkgedrag en aandacht.



2. Kijken = aandacht
Om inzicht te krijgen in de aandacht verdeling van consumenten in 
statische communicatie, wordt vaak eyetracking ingezet. Met 
eyetracking wordt gemeten waar de ogen naar kijken. In lijn met de 
eye-mind hypothese geeft eyetracking dus nauwkeurig inzicht in welke 
gebieden de aandacht trekken van de kijker. Maar eyetracking is een 
kostbare meetmethode en kan niet via online kanalen ingezet worden. 
Validators ontwikkelde EyeCoding als kosteneffectief alternatief voor 
eyetracking. 

2.1 EyeCoding simuleert onbewust kijkgedrag

Met EyeCoding wordt ons cognitieve kijkproces nagebootst in 
iemands natuurlijke omgeving: achter een eigen pc of laptop. De 
afbeelding wordt namelijk vervaagd aan de respondent getoond 
(afbeelding 2a), wat het perifere zicht nabootst. De afbeelding kan 
scherp worden bekeken door met de muis van de computer over de 
afbeelding heen te bewegen. Rondom deze muis zit namelijk een 
cirkel waarmee je de uiting scherp kan zien (afbeelding 2b). Deze 
cirkel simuleert het centrale, scherpe zicht. 

Door het scherp tonen van slechts een klein deel van de afbeelding, 
wordt ons automatische visuele gedrag nagebootst in een online 
omgeving en kan de respondent dezelfde onbewuste, automatische 
cognitieve processen aanspreken als dat hij/zij normaal doet. Net 
als in het dagelijks leven wordt het kijkgedrag gestuurd op basis van 
informatie vanuit het perifere veld. Zo wordt natuurgetrouw 
nagebootst naar welk deel het centrale zicht - en dus de aandacht -
naartoe gaat. Vertaald naar EyeCoding: op basis van het vervaagde 
beeld (perifere veld) bepaalt de respondent waar de muis met het 
focuspunt (aandacht) naartoe gaat.

2a.
Vervaagde afbeelding

2b.
Vervaagde afbeelding 
met focuspunt op merk.



2.2 EyeCoding versus eyetracking

Hoewel EyeCoding dus het cognitieve proces achter het kijkgedrag 
nabootst, is goed in te denken dat het bewegen van een muis over 
een vervaagde afbeelding niet één op één overeenkomt met hoe 
onze ogen een uiting bekijken. Zo beweegt het oog vele malen 
sneller dan dat je je muis beweegt. En kan je makkelijker met 
bewuste motivatie de muis sturen dan dat je jouw ogen kan sturen. 
Hiermee rijst dus de vraag hoe goed EyeCoding overeenkomt met 
hoe we werkelijk een uiting of afbeelding bekijken. Ook vroegen we 
ons af hoe consistent de resultaten zijn die met EyeCoding worden 
gemeten. Dus, wat is de validiteit en test-hertest betrouwbaarheid 
van EyeCoding?

Hierbij hebben we de volgende hypotheses opgesteld:

1. Als het cognitieve proces goed wordt nagebootst met 
EyeCoding, dan bekijkt de respondent de uiting met EyeCoding 
op basis van vergelijkbare onbewuste processen als wanneer 
onze ogen worden aangestuurd. Dit is dan terug te zien in de 
resultaten. De resultaten van EyeCoding zullen in dit geval 
overeenkomen met de resultaten uit eyetracking. 

2. Net als kijkgedrag, zijn de resultaten van EyeCoding consistent 
over verschillende metingen met dezelfde steekproefverdeling. 

2.3 Mousetracking is geen alternatief

Mousetracking is een tool die ook soms als alternatief voor 
eyetracking wordt geopperd. Met mousetracking wordt de positie 
van de muiscursor realtime bijgehouden. Maar is het wel zo dat men 
kijkt op de plaats waar de muis zich bevindt? En volgen 
cursorposities dezelfde cognitieve processen als de ogen? Dit lijkt 
niet het geval te zijn.

Een studie van Rodden & Fu (2006) liet een lage gelijkenis zien 
tussen het kijkgedrag en de bewegingen van de muiscursor. 
Mogelijk kan je van jezelf ook voorbeelden bedenken waarbij je 
ogen veel meer en anders bewegen dan jouw muiscursor.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan een website die je bekijkt. De 
cursor beweeg je om op een knop te drukken of om op een pagina 
naar beneden te scrollen, maar je ogen maken veel meer 
bewegingen. Je bekijkt de afbeeldingen, teksten en gaat op zoek 
naar het onderwerp waar je op wilt klikken. Vervolgens verplaats je 
de cursor naar de knop waarop je wilt klikken. 

Het lijkt het geval te zijn dat je met spontaan muis- en klikgedrag 
niet de visuele aandacht in kaart kan brengen, want de cursor volgt 
niet hetzelfde pad als waar de visuele aandacht naar uit gaat. 



3. Wetenschappelijk 
onderzoek naar validiteit 
In samenwerking met MSc. Kristel van der Borden (Universiteit 
Utrecht) voerden we een wetenschappelijk onderzoek uit waarin 
zestien verschillende buitenreclames onderzocht zijn met zowel 
eyetracking als EyeCoding. De selectie buitenreclames had een 
grote verscheidenheid in het design, zodat uitspraken over de 
validiteit niet beperkt werden tot een specifiek design. 

In de onderzoeken met eyetracking werd elke uiting aan gemiddeld 
25 respondenten getoond gedurende 5 seconden. Als de uiting met 
EyeCoding werd onderzocht, werd deze aan gemiddeld 150 
respondenten getoond gedurende 7 seconden. De reden dat 
buitenreclames met EyeCoding 7 seconden wordt getoond, heeft te 
maken met het gegeven dat bewegingen met een muis langzamer 
gaan dan bewegingen met het oog. 

Om een goed inzicht te krijgen in de validiteit van EyeCoding is 
gekeken naar twee verschillende uitkomstmaten:

1. het aandachttrekkend vermogen. Deze maat laat zien hoeveel 
respondenten hebben gekeken naar een interessegebied. Dit is 
gemeten op 2 seconden en aan het eind van de exposure 
(5s/7s). 

2. het aandacht behoudend vermogen. Deze maat laat zien hoe 
lang respondenten naar het interesse gebied hebben gekeken. 

3.1 De verschillende interessegebieden in een 
buitenreclame

Om EyeCoding en eyetracking te kunnen vergelijken moet ook 
rekening gehouden worden met de content. Kijken we bijvoorbeeld 
naar buitenreclame, dan definiëren we drie typen 
interessegebieden: visual, logo en (sub)tekst. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een buitenreclame waarin de 
verschillende interessegebieden zijn aangegeven.

Door rekening te houden met de type gebieden, kunnen we ook 
uitspraken doen over de validiteit en betrouwbaarheid van 
EyeCoding per type gebied. Op de volgende pagina’s worden de 
onderzoeksresultaten beschreven.

Aandachttrekkend vermogen = percentage respondenten dat 
een interessegebied heeft bekeken

Aandachtbehoudend vermogen = gemiddelde tijd dat het 
interessegebied is bekeken

tekst

subtekst

visual

visuallogo



3.2 Sterke relatie tussen EyeCoding en 
eyetracking op aandachttrekkend en 
aandachtbehoudend vermogen

De relatie tussen EyeCoding en eyetracking is zeer sterk (rs>0.75) 
voor zowel aandachttrekkend vermogen als aandachtbehoudend 
vermogen. 

De grafieken aan de rechterzijde van de pagina laten de relatie zien 
tussen eyetracking (x-as) en EyeCoding (y-as) voor het 
aandachttrekkend vermogen op 2 seconden en aan het eind van de 
exposure. De relatie tussen eyetracking en EyeCoding is het sterkst 
op 2 seconden (rs = 0.84), en blijft tot aan het eind van de exposure 
sterk (rs = 0.75). 

De grafiek hieronder laat de relatie tussen eyetracking en 
EyeCoding zien voor het aandachtbehoudend vermogen. Ook deze 
relatie is zeer sterk (rs = 0.77).



3.3 Ook de kwalitatieve heatmap laat een vergelijkbaar beeld zien tussen EyeCoding en eyetracking

De sterke relatie tussen EyeCoding en eyetracking is ook terug te zien bij het maken van een heatmap, zoals hieronder voor een buitenreclame 
zichtbaar. Een heatmap laat de intensiteit zien waarmee de afbeelding is bekeken. Hoe warmer de kleur, des te intensiever het gebied is 
bekeken. Deze intensiteit wordt bepaald aan de hand van het aandeel respondenten dat naar het gebied kijkt en de duur van de blik waarmee 
het gebied wordt bekeken. In beide heatmaps gaat veruit de meeste aandacht uit naar de sticker, gevolgd door de tekst onderaan de uiting. 
De tekst bovenaan de uiting wordt minder intensief bekeken, net als de visual. 

Eyetracking heatmapOriginele buitenreclame



3.5 EyeCoding geeft zeer betrouwbare resultaten

Om na te gaan hoe betrouwbaar EyeCoding is (test-hertest
betrouwbaarheid), zijn alle zestien onderzochte uitingen 
meegenomen in drie verschillende online onderzoeken met gelijke 
steekproefkenmerken. Het aandachttrekkend- en 
aandachtbehoudend vermogen voor alle gebieden zijn met elkaar 
vergeleken.

De test-hertest betrouwbaarheid is heel sterk. Het 
aandachttrekkend vermogen voor alle tijden (2, 5 en 7s) en het 
aandachtbehoudend vermogen hebben allemaal significante intra-
class correlaties boven de 0.93. 

3.4 Correlaties per type gebied in uiting

Wanneer we kijken naar de gelijkenis tussen eyetracking en 
EyeCoding per type interessegebied, wordt duidelijk dat het 
aandachttrekkend vermogen van logo’s en visuals zeer sterk 
overeenkomt tussen EyeCoding en eyetracking. Ook wat betreft het 
aandachtbehoudend vermogen komen de resultaten van logo’s en 
visuals goed overeen tussen eyetracking en EyeCoding.

Voor teksten is er ook gelijkenis tussen eyetracking en EyeCoding 
maar deze is iets minder sterk aanwezig. Hier spelen zowel de 
grootte van de tekst als de methode een rol in. Sommige teksten 
zijn zo groot dat zij vanuit de periferie al (deels) zichtbaar zijn, 
waardoor met eyetracking het lijkt alsof er niet naar wordt gekeken. 
Echter blijkt achteraf vaak dat men de tekst wel heeft gelezen. Met 
EyeCoding zien we dan ook dat er vaker naar de teksten wordt 
gekeken dan met eyetracking. EyeCoding is dus in staat om ook 
een stukje van de perifere aandacht in inzichten om te zetten, wat 
met eyetracking niet mogelijk is. 

2 seconden 7 seconden5 seconden

Aandachttrekkend vermogen Aandachtbehoudend vermogen



4. Met EyeCoding meteen 
inzicht in optimalisatie
Het mag duidelijk zijn dat EyeCoding een valide en betrouwbare 
methode is om gedragsmatig inzicht te krijgen in de wijze waarop 
men aandacht geeft aan jouw uiting. Maar wat geven deze 
inzichten je? Dat wordt hier aan de hand van een kort voorbeeld 
uitgelegd. 

Hiernaast zijn drie verschillende weergaven van het 
aandachttrekkend- en aandachtbehoudend vermogen weergeven. 

De eerste afbeelding (A) laat per interessegebied zien welk deel 
van de respondenten het gebied heeft gezien. Zowel de tekst 
‘Becel met Roomboter’ als het boterkuipje met het Becel logo 
krijgen heel veel aandacht. Maar opvallend is dat ook de 
zonnebloem van twee derde (66%) aandacht krijgt. 

De tweede afbeelding (B) laat het aandachtbehoudend vermogen 
zien. Het is direct duidelijk dat de gebieden die van veel 
respondenten de aandacht krijgen (logo, boterkuip, tekst ‘Becel 
met Roomboter’), ook relatief lang worden bekeken. De 
zonnebloem krijgt minder lang de aandacht dan deze gebieden. 

Tot slot geeft de grafiek (C) weer het aandachttrekkend vermogen 
over tijd weer. Bij 2 seconden valt een duidelijke tweedeling op. 
Alle gebieden die bijdragen aan merk- en boodschap overdracht 
zijn al relatief vaak bekeken, maar ook de zonnebloem zit hierbij.

Op basis van deze resultaten zou je kunnen overwegen om de 
zonnebloem minder groot af te beelden, zodat in de eerste 2 
seconden alle aandacht uitgaat naar de belangrijkste gebieden.

A: Aandachttrekkend vermogen B: Aandachtbehoudend vermogen

C: Aandachttrekkend vermogen over tijdc.



EyeCoding voor HvA
EyeCoding is nu ook beschikbaar als SaaS-oplossing. Zowel 

onderzoekers als studenten van de Hogeschool van Amsterdam 
gebruiken de tool geheel zelfstandig.

“Voor de HvA waren we op zoek naar UX-tools die intuïtief in 
gebruik en flexibel inzetbaar zijn voor studenten èn onderzoekers. 
Bovendien moest deze vallen binnen de huidige privacy-restricties. 
De tools van Validators zijn zeer handzaam en geven exact die 
beweegruimte die een onderzoeker/student nodig heeft: de 
gebruiker krijgt gemakkelijk en snel data om de gebruikerservaring 
van de consument bij te sturen. De bijgeleverde handleiding is 
uitermate duidelijk en het Validators-team is altijd bereikbaar om 
mee te denken, oplossingen te bedenken en bovendien de tools 
te door-evalueren op werkbaarheid. Bovendien geeft de directe 
beschikbaarheid van de data en de makkelijke uitvoering 
studenten een positieve impuls voor jonge onderzoekers, terwijl 
doorgewinterde UX-onderzoekers fijnmaziger research kunnen 
sturen en tweaken. Bovendien kun je dankzij een interface die op 
elke computer werkt zonder programma’s te installeren je 
onderzoek prima op afstand uitvoeren als dat nodig is. Wij zijn 
zeer tevreden!“

Harold Pflug, 
Onderzoeksdocent aan de HvA

’

5. Wil je meer weten?
Wil je alles weten over EyeCoding en de manieren waarop jij 
EyeCoding kan inzetten in jouw organisatie?

Neem dan contact op met:

Astrid Lubeck Erik Prins

Astrid.Lubeck@validators.nl Erik.Prins@validators.nl
06 15 688 276 06 16 95 21 30

www.validators.nl/eyecoding




