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Als gedachteoefening interpreteren we het virus uit de natuur als metafoor voor (digitale) 
virale marketingcampagnes. 
 
1. anatomie en voortplantingscyclus 
 

Virale 
eigenschap 

Uitleg Analogie in marketing Opmerkingen 

BASISBIOLOGIE    
Eenvoud Virussen zijn de simpelste 

verschijnselen uit de 
levende natuur 

Een goeie viral is eenduidig en 
eenvoudig qua concept. 

 

3-eenheid Virussen bestaan uit: 
1. een hulsje 
2. een 

penetratiemechanisme  
3. een stukje genetische 

code 

Een viral heeft een drager nodig 
(site/mail); moet de desktop van de 
user bereiken (banner, mailprogramma, 
pop-up, trailer…).; het DNA is de viral 
boodschap zelf. 

De componenten moeten 
logisch en organisch bij 
elkaar aansluiten in stijl 
en functie. 

Mutatie Virussen zijn veranderlijk bij 
elke overdracht 

Het is nog nooit geprobeerd maar je zou 
5 varianten kunnen loslaten en kijken 
welke overleeft, of tussentijdse 
aanpassingen doen. 

Dat moet je dan intensief 
meten en analyseren. 

GASTHEER    
Specificiteit Virussen hebben specifieke 

gastheren 
Een doelgroep definiëren en daar op 
aansluiten lijkt een marketing-
plichtpleging, maar waarschijnlijk is er 
een bepaalde bandbreedte aan mindsets 
die ontvankelijk is voor een virus, die 
herkend wordt door de afzender in zijn 
geadresseerden. 

Andere manier om het te 
zeggen: mik niet te breed 
met de viral 

Gastheer-management Virussen houden hun 
gastheer in leven tot de 
voortplanting gelukt is 

Virals moeten weinig eisen stellen aan 
de apparatuur/configuratie, stabiel zijn 
en bovenal blijven boeien tot het 
doorstuurmoment 

Cruciaal aandachtspunt in 
de testfase 

REPLICATIE    
Kracht van de grote 
getallen 

Virussen zijn met veel, en 
het maakt niet uit dat er 
veel sneuvelen. Een 
succesvolle besmetting leidt 
tot voldoende voortplanting 

Grote getallen zijn belangrijk voor het 
uitzetten van een viral. Bij ontvankelijke 
ontvangers van virals moet een hoge 
replicatiefactor zijn, zodat de 
gemiddelde besmettings(=doorstuur) 
factor per ontvanger moet hoog genoeg 
zijn voor een exponentiele uitbreiding 

Zie ook schema 
hieronder. 

Voortplanting Itt planten, dieren etc 
bestaat het functioneren 
vrijwel uitsluitend uit 
replicatie. Virussen dwingen 
de gastheer een heleboel 
kopieën van het virus te 
maken, die zich dan weer 
verder verspreiden. 

De viral moet een krachtig 
replicatiemechanisme hebben, waarbij 
alles staat of valt. Dat wil zeggen, een 
laagdrempelige doorstuurfunctie. Iha: 
embed-optie, send a friend, invullen 
mailadressen,… 

 

Paard van Troje Het virus maakt tijdens zijn 
replicatie inwendig deel uit 
van zijn gastheer, als een 
soort paard van Troje. De 
gastheer dient de belangen 
v/h virus alsof het zijn eigen 
levensprocessen betreft. 

Viral moet aanvoelen als iets dat  ‘eigen’ 
is aan de ontvanger/verspreider. 

Een viral moet dus niet 
een sterke externe 
identiteit hebben 
(merknamen, reclame) 

Zelf assemblage Als het virus zijn gastheer 
heeft gedwongen om de 3 
bouwstenen te repliceren, is 
er een mechaniek waardoor 
deze elkaar opzoeken en tot 
zelf-assemblage overgaan 

De interface/content, het 
doorstuurmechanisme en de virale 
content moeten als vanzelf in elkaar 
klikken in de overgang van besmetter 
naar ontvanger 

Een viral moet in zijn 
geheel steeds 
overgeplant kunnen 
worden, inclusief de 
besmettingscomponenten
. 



 
BESMETTING    
Besmettings-tactieken Virussen hebben specifieke 

besmettingstactieken op 
basis van het gedrag van de 
gastheer (niezen, sex, 
voedsel…) 

Voor het maken van een viral moet je je 
afvragen op welke momenten, met 
welke devices in welke online contexten 
de doelgroep vatbaar/ontvankelijk is. 

Bv als je a/h hyven bent, 
kantoormail, … 

Point of entry Virussen komen doorgaans 
binnen via de 
lichaamsopeningen voor de 
noodzakelijke uitwisseling 
met de omgeving, of via 
verwondingen. 

Dus: 
- Mail 
- msn 
- sms 
- banners 
- textbanners 
- pop-ups 
- online video 
- mobile pages 

Hoeveel point’s of entry 
cover je? Is de viral 
geoptimaliseerd voor de 
point(s)? Wat zijn de 
‘zwakke plekken’op 
netwerken en hun users? 

Vaccinatie Eerdere blootstelling aan 
een virus of delen ervan 
leidt bij de gastheer soms 
tot immuniteit  

Een tweede besmetting leidt meestal 
niet tot een nieuwe verspreiding. Tenzij 
de viral weer nieuw en anders beleefd 
kan worden. 

Biologische immuniteit is 
vaak tijdelijk. Je zou een 
delay kunnen inbouwen 
voor herbesmettingen 

 
 
2. Schema: besmettingsdynamiek 
 

besmetting > 
besmetting > 

besmetting > 

bekijken het niet 

bekijken het 

bekijken het én 
sturen het door 

Zijn in eerdere 
generatie al 
besmet geweest  

 
 
 
Patiënt 0: de maker  generatie 1:   generatie 2:  generatie 3: 

initieel ontvangende users  besmet door generatie1  besmet door generatie2 
 

- Na de 2e generatie is de besmettelijkheid groter vanwege specificiteit en 
persoonlijke aanbeveling 

- Besmettingsfactor in dit schema is vanaf generatie 1 gelijk aan x4 relatief aan het 
aantal doorstuurders, x2 relatief aan de totale omvang van een generatie. 

- Zie voor een introductie: http://biology.about.com/library/weekly/aa110200a.htm 
 

3. Rekenvoorbeeld: besmettingsaantallen bij een factor 2, en een incubatietijd 
van 3 dagen 

 
Dagen na release   3 6 12 18 24 
# nieuwe besmettingen 5.000 5.000 10.000 20.000 40.000 80.000 
Totaal # besmettingen 5.000 10.000 15.000 30.000 60.000 120.000 

 

http://biology.about.com/library/weekly/aa110200a.htm

