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Een aantrekkelijke verpakking is altijd in het voordeel, omdat deze 
beter verkoopt. Vandaar dat dit aspect veel aandacht krijgt van 
ontwerpers en fabrikanten. Voor zover ik weet zijn er dan ook vrijwel 

geen lelijke verpakkingen meer, of het moet een huismerk zijn dat met zijn 
goedkope stijl een lage prijs wil uitstralen.
De gebruiksaanwijzing krijgt over het algemeen veel minder aandacht. 

Maar al te vaak is niet duidelijk hoe de verpakking moet worden geopend. 

Een gemiste kans, want een goede aanduiding kost niets en heeft een groot 

effect op de ‘user experience’, de beleving van de consument. 

Wat gebeurt er namelijk met de consument, als hij een onbekende verpak-

king zonder aarzelen in één keer goed opent, leegt en hersluit? Hij voelt 

zich heer en meester over de situatie, alles is onder controle, hij kan niet 

alleen deze verpakking aan maar ook de rest van de wereld. 

Ik kan me de dag herinneren dat ik het schenkadvies op een pak sap van 

Healthy People zag (fi g. 1). Een openbaring! Ik heb nooit meer problemen 

met morsen. Twee stazakken worden verschillend geopend (fi g. 2 en 3) en 

het is goed dat het advies dit duidelijk aangeeft, je zou je anders gemakke-

lijk kunnen vergissen. Ook de aanduiding op de stroopbeker (fi g. 4) vergroot 

de greep van de consument op de situatie. Alles is onder controle.

Hevige emoties
Wat gebeurt er met de consument als het niet lukt om de verpakking te ope-

nen? Als hij morst bij het uitschenken van de inhoud en niet weet hoe hij 

de verpakking moet hersluiten? Gevoelens van machteloosheid, frustratie 

en woede zullen opwellen. De strijd met een onergonomische verpakking 

lijkt een alledaagse futiliteit, maar kan hevige emoties oproepen. Stelt u 

zich een dag voor met stress op het werk, regen bij het naar huis fi etsen, 

haast bij het koken en dan ook nog een verpakking waarvan niet duidelijk 

is hoe je hem opent. Tijdens het openen wordt een kop thee omgestoten, 

in vingers gesneden en spat de inhoud van de verpakking in het rond… En 
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Het effect van de 
verpakking op emoties

de getergde consument barst in tranen uit. Het klinkt overdreven, maar een 

dergelijke opeenstapeling van klein leed komt vaak voor. 

Vervolgens komt de berusting. En dat is geen goede ontwikkeling voor de 

producent, want een consument die berust in een moeilijk te openen of te 

gebruiken verpakking zal een volgende keer voor een product van de con-

current kiezen - in de hoop dat deze verpakking wel duidelijk en eenvoudig 

opent.

Goede gebruiksaanwijzing
Tip: Hecht evenveel belang aan een goede en mooie gebruiksaanwijzing op 

de verpakking als aan de algehele vormgeving, want een goede gebruiks-

aanwijzing heeft een positieve invloed op de emoties van de consument, 

kan bijdragen aan de aantrekkelijke uitstraling van de verpakking en ver-

groot de kans op herhaalde aankoop. Bovendien kost het niets als het wordt 

meegenomen tijdens het ontwerpen, terwijl de voordelen voor de consu-

ment evident zijn. Tel uit je winst. 
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Info: meer informatie over het ontwerpen van ergonomische verpakkingen is te vinden in: B. Daams, 2011. 
Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en beleving. Deel 1 en 2a. Laren, Uitgeverij Undesigning. 
www.ergonomie.nl Tekst: Brecht Daams, Daams Ergonomie
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