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Impliciete Cognitie en Verslaving

Theoretische Inzichten en Praktische 
Toepassingen 

Katrijn Houben1,Tim Schoenmakers1, Carolien Thush1 en Reinout W. Wiers1,2,3

samenvatting

Huidige modellen van verslaving stellen dat het ontstaan en voortbestaan 
van verslaving gekenmerkt wordt door een verstoorde balans tussen een 
hypergevoelig  impulsief  systeem  en  een  suboptimaal  werkend  regule-
rend reflectief systeem waardoor automatische impulsieve reacties moei-
lijk onder controle kunnen gehouden worden. Druggerelateerde stimuli 
activeren  in  het  impulsieve  systeem  automatische  appetitieve  reacties 
die aanzetten tot gebruik. Vaak zijn mensen in staat dit soort impulsen te 
reguleren, maar het lange termijn effect van overmatig alcohol- en mid-
delengebruik is dat dit vermogen wordt ondermijnd, met name wanneer 
het  plaats  vindt  tijdens  de  adolescentie.  In  dit  artikel wordt  besproken 
hoe deze nieuwe theoretische inzichten ondersteund worden door recent 
onderzoek.  Deze  nieuwe  inzichten  hebben  bovendien  implicaties  voor 
de behandeling van verslaving. Recent onderzoek toont immers aan dat 
drinkgedrag kan beïnvloed worden met behulp van  trainingen die erop 
gericht  zijn  verslavingsgerelateerde  verstoringen  in  het  impulsieve  en 
reflectieve systeem te verhelpen. Deze potentiële nieuwe mogelijkheden 
voor praktische  toepassingen  in de behandeling van verslaving worden 
ook in dit artikel besproken.
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Een centrale paradox bij diverse vormen van verslaving is dat het gebruiken 
van een verslavend middel wordt volhard ondanks kennis over de schadelij-
ke gevolgen. Hoe kan deze paradox verklaard worden? Het wordt steeds meer 
duidelijk dat modellen die gebaseerd zijn op de aanname dat mensen rationele 
beslissingen maken door de verwachte voordelen van een bepaald gedrag af te 
wegen tegen de verwachte nadelen, geen volledige verklaring kunnen bieden 
voor verslaving. De paradox van verslavingsgedrag kan echter wel begrepen 
worden vanuit het standpunt van recente, zogenaamde ‘duale proces’ (‘dual 
process’) modellen. Deze modellen stellen dat alcohol- en druggebruik niet 
alleen gestuurd wordt door bewuste overwegingen, maar ook deels door auto-
matische processen die hun invloed op gedrag uitoefenen buiten de bewuste 
controle. In dit artikel bespreken we dergelijke modellen van verslaving, waar-
na we implicaties voor behandeling bespreken. De nadruk ligt op alcohol, maar 
de benadering kan ook toegepast worden op ander verslavingsgedrag.

duale proc es modellen van alcoholverslavi ng

Het algemene idee dat recente ‘duale proces’ modellen naar voren brengen 
is dat gedrag gestuurd wordt door twee semi-onafhankelijke systemen die 
gekenmerkt worden door kwalitatief verschillende denkprocessen. Enerzijds 
wordt gedrag bepaald door een reflectief systeem, dat gekenmerkt wordt door 
trage, gecontroleerde denkprocessen en dat gebaseerd is op bewuste overwe-
gingen en regels. Anderzijds wordt gedrag ook gestuurd door een impulsief 
systeem dat voornamelijk associatief is en gekenmerkt wordt door snelle, 
spontane, automatische denkprocessen (voor voorbeelden van verschillende 
‘duale proces’ modellen over verslaving: Wiers & Stacy, 2006). 

Recente cognitieve en neurobiologische modellen stellen bovendien dat 
verslaving het gevolg is van een verstoorde balans tussen deze twee syste-
men: het impulsieve systeem dat hypergevoelig is geworden voor alcohol- en 
druggebruik, en een het reflectieve systeem dat steeds minder controle krijgt 
over impulsieve neigingen (Bechara, 2005; Deutsch & Strack, 2006; Goldstein 
& Volkow, 2002; Robinson & Berridge, 2003; Wiers, Bartholow, et al., 2007). 
Neurobiologisch onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er veranderin-
gen optreden in hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken 
van belonende stimuli en het motiveren van gedrag ten gevolge van alcohol- 
en drugmisbruik (Robinson & Berridge, 2003). Deze veranderingen houden in 
dat het impulsieve systeem steeds gevoeliger wordt (sensitizatie) voor alco-
hol- en druggerelateerde stimuli. Vervolgens zullen dergelijke stimuli sterk de 
aandacht trekken en een appetitieve reactie ontlokken door activatie van het 
gesensitizeerde impulsieve beloningssysteem. 

Langdurig alcohol- en druggebruik verandert echter niet alleen hersen-
gebieden die verantwoordelijk zijn voor het motiveren van gedrag, maar ook 
hersengebieden die noodzakelijk zijn voor het controleren en inhiberen van 
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gedrag (Jentsch & Taylor, 1999; Goldstein & Volkow, 2002). Het gevolg is dat 
reflectieve, regulerende processen verstoord worden waardoor het moeilijker 
wordt om impulsieve, appetitieve reacties te controleren. Er is ook toenemen-
de evidentie dat deze verstoringen sterker optreden wanneer ze plaatsvinden 
tijdens de adolescentie, omdat de regulerende processen in die tijd nog volop 
in ontwikkeling zijn (zie Wiers, Bartholow, et al., 2007 voor een uitgebreide 
Engelstalige review en Wiers, 2007 voor een Nederlandse review). 

appetiti eve motivati e

Recente ‘duale proces’ modellen stellen dus dat alcoholmisbruik en afhan-
kelijkheid een gevolg is van een hyperactief impulsief systeem. Dit systeem 
wordt hypergevoelig voor stimuli die alcoholgebruik voorspellen zodat deze 
stimuli in toenemende mate de aandacht zullen trekken en appetitieve, moti-
vationele reacties zullen ontlokken. Ook vanuit de cognitieve benadering is er 
ondersteuning gevonden voor deze hypergevoelige motivationele processen, 
waarbij zogenaamde indirecte maten gebruikt worden. Met behulp van indi-
recte maten kunnen attitudes en motivaties afgeleid worden van de prestatie 
op een computertaak. Een belangrijk voordeel is dat indirecte maten, in tegen-
stelling tot (directe) vragenlijsten, niet afhankelijk zijn van zelfrapportage. 
Daardoor zijn indirecte maten minder gevoelig voor sociale wenselijkheid en 
kunnen zij gebruikt worden om automatische cognitieve processen te meten 
waar iemand zelf geen inzicht in heeft. In overeenstemming met het onder-
scheid tussen impulsieve en reflectieve processen dat gemaakt wordt binnen 
‘duale proces’ modellen, worden uitkomsten van indirecte meetprocedures 
impliciete cognities genoemd, terwijl gecontroleerde cognitieve processen 
gemeten met vragenlijsten expliciete cognities genoemd worden. Wij onder-
scheiden drie onderzoekslijnen op het gebied van impliciete cognitie en ver-
slaving: onderzoek naar aandachtsbias, onderzoek naar impliciete geheugen-
associaties, en onderzoek naar automatische actietendensen.

Aandachtsbias
Zware drinkers en alcoholisten hebben overmatig veel aandacht voor alcohol-
gerelateerde stimuli en deze aandachtsbias hangt onder andere samen met 
zucht naar alcohol (zie Franken, Rosso & Van Honk, 2003), terugval na behan-
deling (Cox, Hogan, Kristian & Race, 2002), en de ernst van het alcoholpro-
bleem (Noël et al., 2006). Veelgebruikte methoden om aandachtsbias te meten 
zijn de alcohol-Stroop taak en de visuele probe taak. In de alcohol-Stroop taak 
zien proefpersonen alcoholgerelateerde en neutrale woorden in verschillende 
inktkleuren. Het doel is om zo snel mogelijk de kleur van de woorden te benoe-
men en daarbij de betekenis van het woord te negeren. Voor zware drinkers en 
alcoholisten blijkt het relatief moeilijk om de inhoud van de alcoholgerelateer-
de woorden te negeren, waardoor ze trager zijn bij het benoemen van de kleur 
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van alcoholwoorden dan van de kleur van neutrale woorden (zie voor een uit-
gebreid overzicht, Cox, Fadardi & Pothos, 2006). 

De visuele probe taak is een andere taak om aandachtsbias vast te stellen. 
Tijdens deze taak verschijnen er een alcoholgerelateerd plaatje en een neu-
traal plaatje naast elkaar op het computerscherm. Vervolgens verdwijnen 
de plaatjes en komt er op de plek van een van de plaatjes een probe, bijvoor-
beeld een pijltje. De proefpersoon moet vervolgens zo snel mogelijk aangeven 
of dat pijltje naar onder of naar boven wijst. Het pijltje kan verschijnen op de 
plek van het alcoholplaatje of op de plek van het neutrale plaatje. In de visu-
ele probe taak wordt de aandacht dus gemeten wordt op het moment dat de 
twee plaatjes verdwijnen en door de aanbiedingsduur van de plaatjes te vari-
eren kunnen verschillende aandachtsprocessen gemeten worden. Wanneer 
de plaatjes bijvoorbeeld slechts heel kort (50 tot 200 milliseconden) worden 
aangeboden, kan gemeten worden of alcoholstimuli automatisch de aandacht 
trekken. Wanneer de plaatjes langer worden aangeboden (500 tot 2000 milli-
seconden), kan onderzocht worden of alcoholstimuli zelfs na een langere peri-
ode de aandacht blijven vasthouden. Uit onderzoek blijkt dat alcoholstimuli 
niet automatisch de aandacht trekken van zware drinkers, maar wel langer 
de aandacht van zware drinkers vasthouden in vergelijking met lichte drin-
kers (Field, Mogg, Zetteler & Bradley, 2004). Bij alcoholisten in behandeling, in 
tegenstelling, werd aangetoond dat alcoholstimuli wel automatisch de aan-
dacht trekken (Noël et al., 2006). Bij langere aanbiedingstijd van de stimuli 
echter, vertoonden alcoholisten geen aandachtsbias voor alcoholstimuli (Noël 
et al., 2006), of gingen ze alcoholstimuli juist vermijden (Townshend & Duka, 
2007).

Impliciete geheugenassociaties
Stacy en collega’s onderzochten spontane alcohol- en druggerelateerde geheu-
genassociaties met behulp van taken uit het geheugenonderzoek. Een voor-
beeld is een taak waarbij je de eerste associatie moet geven bij een ambigu 
woord dat in sommige gevallen alcohol- of druggerelateerd is. Een voorbeeld 
in het Engels is 'draft', sommige mensen denken meteen aan bier, anderen 
aan tekenen. Een Nederlands voorbeeld is ‘rondje’. Een andere taak geeft uit-
komsten die sommige mensen met alcohol- of druggebruik associëren. Denk 
aan ‘plezier met vrienden’ of ‘ontspannen’. Mensen die meer alcohol of drugs 
gebruiken zullen bij deze taken vaker een alcohol- of drugsgerelateerde associ-
atie geven. Interessant is dat Stacy (1997) vond dat zowel voor alcohol als voor 
marijuana deze eerste associaties een betere voorspeller waren voor gebruik 
dan vragenlijsten waarin naar verwachte uitkomsten werd gevraagd of naar 
de neiging om sensatie te zoeken. 

Recenter zijn er allerlei reactietijdparadigma’s ontwikkeld die automatische 
geheugenassociaties trachten te meten. Eén van deze taken is de Impliciete 
Associatie Taak (I AT; Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). Het achterlig-
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gende idee van deze computertaak is simpel: concepten kunnen gemakkelij-
ker met elkaar gecombineerd worden tijdens een classificatietaak wanneer ze 
met elkaar geassocieerd zijn. Tijdens de iat moet men stimuli classificeren in 
twee targetcategorieën en twee attribuutcategorieën met twee knoppen op 
het toetsenbord. De twee targetcategorieën en de twee attribuutcategorieën 
worden tijdens de taak op twee manieren gecombineerd. Deelnemers moeten 
bijvoorbeeld eerst alcohol en positieve stimuli met één knop classificeren en 
frisdrank en negatieve stimuli met de andere knop. Tijdens de andere com-
binatie worden alcoholstimuli met negatieve stimuli gecombineerd, en fris-
drankstimuli met positieve stimuli. Het achterliggende idee is dat deelnemers 
deze taak sneller zullen uitvoeren wanneer de combinatie van de targetcate-
gorieën en de attribuutcategorieën correspondeert met impliciete geheugen-
associaties tussen de targetconcepten en de attribuutconcepten. Het presta-
tieverschil tussen de twee combinaties is bijgevolg een maat voor impliciete 
associaties tussen de targetconcepten en de attribuutcategorieën. Als een en 
ander abstract mocht blijken is het aan te raden een taak uit te proberen, dat 
kan op www.impliciet.eu.

Met behulp van de IAT toonden Wiers en collega’s aan dat zowel lichte als 
zware drinkers negatieve impliciete associaties met alcohol hadden. Echter, 
zware drinkers lieten ook impliciete associaties zien tussen alcohol en opwin-
ding (arousal), terwijl lichte drinkers dergelijke impliciete alcoholassocia-
ties met opwinding niet hadden. Bovendien gaven zware drinkers op directe 
maten aan, positiever te zijn over het drinken van alcohol dan lichte drinkers. 
Impliciete alcoholassociaties en expliciete positieve verwachtingen en attitu-
des ten aanzien van alcohol bleken verder unieke voorspellers te zijn van alco-
holgebruik (Wiers, Van Woerden, Smulders & De Jong, 2002). Deze bevindin-
gen werden vervolgens in andere studies gerepliceerd (De Houwer, Crombez, 
Koster & De Beul, 2004; Wiers, Van de Luitgaarden, Van den Wildenberg & 
Smulders, 2005). Deze resultaten suggereren dus dat alcoholgebruik in sterke 
mate gestuurd wordt automatische associaties tussen alcohol en opwinding, 
wat mogelijk een reflectie is van een gesensitizeerde appetitieve respons van 
het impulsieve systeem. Deze conclusie komt overeen met andere onderzoeks-
resultaten met de  iat die aantonen dat zware drinkers tevens een sterke asso-
ciatie hebben tussen alcohol en toenadering die gerelateerd is aan de subjec-
tieve drang (craving) om alcohol te drinken (Palfai & Ostafin, 2003).

Impliciete positieve en negatieve alcoholassociaties, leken op basis van 
bovenstaande resultaten geen rol te spelen in alcoholgebruik. Wanneer asso-
ciaties tussen alcohol en positief en negatief echter apart werden gemeten, 
bleek dat alcohol niet alleen geassocieerd is met negatief affect maar ook met 
positief affect. Bovendien waren negatieve impliciete alcoholassociaties onge-
relateerd aan drinkgedrag, maar positieve impliciete alcoholassociaties waren 
wel gerelateerd aan alcoholgebruik (Houben & Wiers, 2006; 2007; Jajodia & 
Earleywine, 2003). Alcoholgebruik lijkt toe te nemen naarmate men sterkere 
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positieve impliciete associaties heeft met alcohol. Ook voor andere middelen 
zoals marijuana zijn automatische geheugenassociaties onderzocht (Ames et 
al., 2006, 2007).

Automatische actietendensen
Recent is er ook onderzoek gedaan naar automatische actietendensen in rela-
tie tot verslavende middelen. Het impulsieve systeem heeft twee globale moti-
vationele tendensen: een van toenadering (approach) en een van verwijdering 
(avoidance) (Deutsch & Strack, 2006). Toegepast op verslaving kunnen zowel 
automatische neigingen van toenadering als van verwijdering een rol spe-
len (Breiner, Stritzke & Lang, 1999; Wiers, Houben, Smulders, Conrod & Jones, 
2006). De afgelopen jaren zijn er een aantal indirecte maten gebruikt om deze 
actietendensen te meten zoals bijvoorbeeld de eerder besproken I AT waarin 
alcoholwoorden gekoppeld werden aan de categorieën toenadering en verwij-
dering (Palfai & Ostafin, 2003). 

Een ander taakje dat gebruikt is in deze context is de ‘mannetjes-taak’, ont-
wikkeld door De Houwer en collega’s (2001). In deze taak verschijnt een klein 
mannetje boven of onder een foto. Die foto kan gerelateerd zijn aan alcohol 
of niet. Tijdens één fase van de taak is de opdracht om het mannetje zo snel 
mogelijk naar de alcoholfoto’s toe te bewegen en zo snel mogelijk van de ande-
re foto’s af, tijdens een tweede fase is de instructie omgekeerd. Het verschil in 
reactietijd tussen alcohol-benaderen en alcohol-vermijden is een maat voor 
de relatieve sterkte van beide actietendensen. Er is gevonden dat deze maat 
samenhangt met drang om een middel te gebruiken, zowel voor roken, marij-
uana en alcohol (respectievelijk: Mogg, Bradley, Field & De Houwer, 2003; Field, 
Mogg & Bradley, 2004; 2005). 

Verder hebben Wiers, Rinck, en collega’s (2007) een indirectere taak ontwik-
keld waarin met een joystick gereageerd wordt op het formaat van een plaatje, 
dat al dan niet alcoholgerelateerd is. Deze taak is indirecter omdat de deelne-
mer nu niet reageert op het relevante kenmerk (zoals bij de iat en het manne-
tjes-taakje), maar op een irrelevant kenmerk (de vorm van het plaatje: liggend 
of rechtop). Zij vonden dat zware drinkers alcoholplaatjes sneller naar zich toe 
trokken, wat niet het geval was voor lichte drinkers. 

controle over appetiti eve motivati e

Volgens ‘duale proces’ modellen van verslaving kan alcoholmisbruik niet 
alleen samenhangen met een hyperactief impulsief systeem, maar ook met 
een suboptimaal werkend regulerend reflectief systeem. In overeenstemming 
met deze voorspelling heeft onderzoek inderdaad aangetoond dat langdurig 
alcoholmisbruik gepaard gaat met een verstoring in executief functioneren. 
Executieve functies kunnen worden omschreven als een set van hogere cog-
nitieve functies die gericht zijn op doelbewust gedrag. Hierbij spelen drie alge-
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mene vaardigheden een rol: set shifting, werkgeheugencapaciteit en respons 
inhibitie (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki & Howerter, 2000). Onderzoek 
heeft aangetoond dat langdurig alcoholmisbruik voornamelijk samengaat 
met beperkingen in respons inhibitie (Noël, Bechara, Dan, Hanak & Verbanck, 
2007; Noël, Van der Linden et al., 2007; Noël et al., 2005) en in werkgeheugen-
capaciteit (Bechara & Martin, 2004; Noël, Bechara et al., 2007). Respons inhibi-
tie kan gedefinieerd worden als de vaardigheid om automatische reacties te 
inhiberen (Miyake et al., 2000). Werkgeheugencapaciteit verwijst naar het ver-
mogen om, terwijl je informatie in je werkgeheugen vasthoudt, tegelijkertijd 
andere cognitieve functies te kunnen uitvoeren (Kane & Engle, 2002). 

Doordat de werking van het reflectieve systeem verstoord wordt ten gevol-
ge van alcoholmisbruik neemt het vermogen om appetitieve reacties van 
het impulsieve systeem te onderdrukken wellicht af. Recent onderzoek toont 
inderdaad aan dat de invloed van impliciete alcoholassociaties op gedrag 
gemodereerd wordt door de mate waarin men in staat is om executieve con-
trole uit te oefenen. Thush en collega’s (in press) toonden bijvoorbeeld aan 
dat werkgeheugencapaciteit een invloed heeft op de relatie tussen impliciete 
alcoholassociaties (gemeten met de IAT) en expliciete alcoholgerelateerde ver-
wachtingen (gemeten met een vragenlijst) en drinkgedrag. Waar de invloed 
van impliciete alcoholassociaties met opwinding op het drinkgedrag groter 
werd naarmate men een lage werkgeheugencapaciteit had, werd de invloed 
van expliciete positieve verwachtingen groter naarmate men beschikte over 
meer werkgeheugencapaciteit (Thush et al., in press). In een andere studie 
werden vergelijkbare resultaten gevonden met een maat voor respons inhi-
bitie, namelijk de Stroop taak. In deze studie werd aangetoond dat de relatie 
tussen impliciete alcoholassociaties met opwinding en alcoholgebruik sterker 
was voor deelnemers met een lage score op de Stroop taak dan voor deelne-
mers met een hoge score op deze taak. Dus, de invloed impliciete alcoholasso-
ciaties met opwinding op alcoholgebruik was sterker naarmate men minder 
in staat was om automatische reacties te inhiberen (Houben & Wiers, 2007).

implicati es voor i nterventi es

Bovenstaande bevindingen maken aannemelijk dat het ontstaan en voort-
bestaan van alcoholmisbruik samenhangt met een verstoorde balans tussen 
het impulsieve systeem en het regulerende reflectieve systeem. Door langdu-
rig gebruik wordt het impulsieve systeem hypergevoelig voor middel-gerela-
teerde stimuli die de aandacht vasthouden, automatische geheugenassocia-
ties ontlokken en automatische appetitieve reacties activeren. Tegelijkertijd 
wordt verslaving aan veel middelen ook gekenmerkt door suboptimaal wer-
kende reflectieve controlerende processen waardoor de mogelijkheid om 
deze automatische appetitieve reacties te onderdrukken wordt afgezwakt. 
Middelengebruik wordt dus in toenemende mate gestuurd door automatische 
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appetitieve processen en steeds minder door rationele overwegingen over 
voor- en nadelen op langere termijn en zelfregulerende processen. Vanuit dit 
perspectief is het dus belangrijk om bestaande behandelingen voor alcohol-
verslaving aan te vullen met nieuwe interventies die erop gericht zijn om de 
balans tussen deze twee systemen te ‘normaliseren’. 

appetiti eve motivati e re-trai n i ng

Aandachtstraining
Aandachtstrainingen zijn oorspronkelijk bedacht als experimentele mani-
pulaties om het effect van aandachtsbias op psychopathologische stoornis-
sen te testen. Zo heeft onderzoek laten zien dat een geïnduceerde toename 
in aandachtsbias voor alcoholgerelateerde stimuli de zucht naar alcohol ver-
groot en ook het drinken van alcohol laat toenemen (Field & Eastwood, 2005). 
Momenteel worden trainingen echter ook getest als interventie om probleem-
drinkers meer controle te laten krijgen over de automatische verwerking van 
alcoholgerelateerde stimuli. 

Fadardi en Cox (in Wiers, Cox et al., 2006) trainden deelnemers bijvoorbeeld 
op de alcohol-Stroop taak om steeds sneller te worden in de kleurbenoeming 
van alcoholplaatjes. Na een aantal trainingen werd er een afname in aan-
dachtsbias voor alcoholplaatjes vastgesteld en bovendien gingen deelnemers 
ook minder alcohol drinken. Een andere vorm van aandachtstraining is geba-
seerd op de visuele probe taak waarbij deelnemers getraind worden om hun 

Figuur 1   Schematische voorstelling van de controle over appetitieve motivatie
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aandacht te verschuiven van alcoholgerelateerde stimuli naar neutrale sti-
muli. In vergelijking met het aanleren van aandachtsbias voor alcohol (Field & 
Eastwood 2005; Field et al., 2007), lijkt het afleren van aandachtsbias voor alco-
hol echter minder sterke effecten te hebben op zucht en drinkgedrag en niet 
te generaliseren naar nieuwe alcoholplaatjes (Field et al. 2007; Schoenmakers, 
Wiers, Jones, Bruce & Jansen, 2007). 

Deze visuele probe trainingstudies bestonden echter slechts uit één ses-
sie en werden uitgevoerd met zware drinkers die niet gemotiveerd waren om 
iets aan hun probleem te doen. In een recentere studie namen alcoholisten in 
behandeling deel aan vijf trainingsessies waarin ze getraind werden om snel-
ler te reageren op probes die verschenen op de plek van neutrale plaatjes. Na 
de training werd de aandacht van deze patiënten niet langer vastgehouden 
door alcoholgerelateerde stimuli. Dit effect generaliseerde bovendien naar 
nieuwe alcoholplaatjes. Er werd echter geen trainingseffect gevonden op vroe-
ge aandachtsbias, dus op het automatisch trekken van de aandacht door alco-
holstimuli (Schoenmakers, Lux, Goertz, Van Kerkhof & Wiers, 2007). 

Evaluatieve conditionering
Een manier om impliciete geheugenassociaties te veranderen is door mid-
del van evaluatieve conditionering. Bij evaluatieve conditionering worden er 
namelijk nieuwe associaties met een attitude object (dit is de geconditioneer-
de stimulus of CS) aangeleerd door het herhaaldelijk te koppelen met stimuli 
met een bepaalde affectieve lading, bijvoorbeeld positief of negatief (de onge-
conditioneerde stimulus of US). Het gevolg van deze koppeling is dat affectieve 
associaties van de US worden overgedragen op de CS. Zo zou het bijvoorbeeld 
mogelijk zijn om automatische negatieve associaties met alcoholgerelateerde 
stimuli aan te leren door deze stimuli samen met negatieve woorden (US; bij-
voorbeeld ‘afschuwelijk’, ‘vervelend’) of plaatjes (van bijvoorbeeld een vuilnis-
belt of kerkhof) te laten zien. De automatische affectieve associaties met de US 

worden op die manier overgebracht op de alcoholstimuli. 
De mogelijkheid om met behulp van evaluatieve conditionering impli-

ciete associaties met alcohol te veranderen werd recent onderzocht door 
Schoenmakers en collega’s (Schoenmakers, Houben & Wiers, 2007). In deze 
studie werd een evaluatieve conditioneringstaak gebruikt om de houding van 
proefpersonen over het drinken van bier negatiever te laten worden. Wanneer 
bierplaatjes met negatieve stimuli gekoppeld werden, werd de expliciete hou-
ding over het drinken van bier negatiever. Bovendien gingen proefpersonen 
ook minder drinken in een zogenaamde smaaktest dan deelnemers uit de 
controle groep. Er werd echter geen verandering in impliciete biergerelateerde 
cognities gevonden, terwijl een eerdere studie met dezelfde taak op het gebied 
van racisme juist een effect op impliciete cognitie, maar niet op expliciete cog-
nitie aantoonde (Olson & Fazio, 2006). Vervolgonderzoek moet dus nog aanto-
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nen hoe lang het conditioneringeffecten behouden blijven en ook in hoeverre 
het juist impliciete of expliciete cognities verandert.

Training van actietendensen
Naar analogie van bovenstaande aandachtstraining hebben Wiers, Rinck, en 
collega’s (2007) recent een training ontwikkeld waarin automatische actie-
tendensen beïnvloed worden. Het gaat om een trainingsvariant van de eerder 
besproken taak waarin deelnemers reageren op de vorm van een plaatje door 
te trekken of te duwen met een joystick. In een meet-versie van de taak wor-
den de plaatjes van de verschillende categorieën (alcohol en non-alcoholische 
drankjes) even vaak geduwd als getrokken. In de trainingsvariant wordt een 
categoriejuist vaker weggeduwd of getrokken dan de andere categorie. 

In een eerste studie lieten we de helft van de studenten de alcohol na ver-
loop van tijd vaker naar zich toe trekken en de andere helft de alcoholplaatjes 
vaker wegduwen. Zij vonden dat na afloop van het experiment de deelnemers 
ook andere alcoholplaatjes gemakkelijker wegduwden of naar zich toe trok-
ken, al naar gelang de training. Opvallend was dat de training ook effecten had 
op een heel andere manier om de actietendensen te meten, namelijk met de 
iat. Tenslotte vonden ze dat de zware drinkers die succesvol getraind waren om 
alcoholplaatjes weg te duwen na afloop minder alcohol dronken in een zoge-
naamd smaakonderzoekje dan de zwaar drinkende studenten die succesvol 
getraind waren de alcoholplaatjes naar zich toe te trekken. 

Wiers en collega’s zijn nu begonnen om de klinisch relevante versie uit te 
testen bij alcoholisten en de eerste resultaten zijn veelbelovend: na een trai-
ning associëren de deelnemers aan de experimentele groepen alcohol meer 
met vermijding terwijl de niet getrainde groepen alcohol nog steeds met 
toenadering associëren, op diverse taken. Verder lijkt de zucht naar alcohol 
(craving) af te nemen. Of een dergelijke training verslaafden ook ‘in de echte 
wereld’ buiten de kliniek helpt om hun controle over hun verslavingsgedrag te 
herwinnen en clean te blijven zal de toekomst moeten leren. Begin 2008 wordt 
een aantal van deze trainingen ook online aangeboden, op www.impliciet.eu.

 
trai n i ng van executi eve controle

Het perspectief dat alcoholverslaving mede in stand gehouden wordt door 
beperkte executieve functies heeft als implicatie dat bestaande behandelin-
gen mogelijk gebaat kunnen zijn met een interventie die erop gericht is om 
executief functioneren te verbeteren. Het trainen van executieve functies kan 
immers effectief zijn om mensen in de gelegenheid te stellen om de invloed 
van automatische appetitieve reacties op gedrag te controleren en om hun 
drinkgedrag naar beneden bij te stellen. Onderzoek heeft laten zien dat exe-
cutieve functies geen statisch gegeven zijn, maar dat deze processen worden 
gekarakteriseerd door hun plasticiteit en dat zij kunnen verbeterd worden 
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door training en feedback (zie bijvoorbeeld Erickson et al., 2007). Een voorbeeld 
hiervan zijn trainingen die worden toegepast bij kinderen met ADH D. Van deze 
trainingen werd al aangetoond dat zij niet alleen werkgeheugencapaciteit 
verbeteren, maar ook leiden tot een verbetering in respons inhibitie en rede-
neervermogen (Klingberg et al., 2005; Olesen, Westerberg & Klingberg, 2004). 

Deze bevindingen bevestigen dus dat het mogelijk is om executieve func-
ties te trainen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze 
trainingen effectief kunnen zijn als interventie om problematisch drankge-
bruik terug te brengen naar veilige proporties. Onderzoek toont echter aan dat 
niet alleen executieve controle, maar ook motivatie een belangrijke rol speelt 
bij het temperen van de invloed van automatische processen op gedrag (zie bij-
voorbeeld Olson & Fazio, 2004). De klinische implicatie hiervan is dat een inter-
ventie met een motivationeel aspect ook effectief zou kunnen zijn bij het her-
stellen van de controle over automatische appetitieve motivatie. Toekomstig 
onderzoek zal dus ook de invloed van motivatie als moderator van de relatie 
tussen impulsieve appetitieve reacties en drinkgedrag moeten onderzoeken.

besluit

Huidige modellen van verslaving stellen dat het ontstaan en voortbestaan van 
verslaving gekenmerkt wordt door een verstoorde balans tussen een hyperac-
tief impulsief systeem dat automatische appetitieve reacties in werking zet die 
aanzetten tot gebruik. Tegelijkertijd zorgt een verstoring in het regulerende 
reflectieve systeem ervoor dat deze automatische appetitieve motivatie moei-
lijk onder controle kan gehouden worden. Deze nieuwe theoretische inzichten 
worden ook door recent neurobiologisch en cognitief onderzoek ondersteund 
en bieden spannende nieuwe mogelijkheden voor praktische toepassingen in 
de behandeling van verslaving. 

summary 

Implicit cognition and addiction: theory and practical implications
Contemporary models of addiction state that the aetiology and mainte-
nance of addictive behaviors is characterized by an imbalance between 
a hypersensitive impulsive system and a disrupted reflective system, 
causing impaired control over automatic impulsive reactions. More pre-
cisely, addictive behaviors are steered by appetitive reactions that are 
automatically activated in the impulsive system when substance-related 
stimuli are encountered. Normally, people are able to control these 
impulsive reactions. However, long-term substance abuse, especially dur-
ing adolescence, impairs this ability to regulate impulsive reactions. In 
this article, we discuss recent empirical support for these new theoretical 
insights. Further, these new insights also carry important implications for 
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the treatment of addictive behaviors. Recent research demonstrates that 
drinking behavior can be changed with new training procedures that are 
aimed at improving addiction-related dysfunctions in both the impulsive 
system and the reflective system. These promising new possibilities for 
the treatment of addictive behaviors are also discussed in the present 
article.

Key words: addiction, implicit cognition, training 
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