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	 	 dual-process-modellen stel- 
 len dat drinkgedrag bepaald wordt 
door een dynamische wisselwerking 
tussen twee kwalitatief verschillende 
soorten cognitieve processen. Zo 
zou drinkgedrag enerzijds gestuurd 
worden door snelle, spontane, asso-
ciatieve, automatische of impliciete 
cognitieve processen; anderzijds door 
trage, gecontroleerde of expliciete 
cognitieve processen die gekenmerkt 
worden door bewuste overwegingen 
en regels. En naarmate overmatig 

alcoholgebruik zich ontwikkelt tot een 
verslaving, wordt het in sterkere mate 
gestuurd door automatische cogni-
tieve processen (1, 2). 

Terwijl gecontroleerde cognitieve 
processen gemakkelijk kunnen wor-
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Alcoholgebruik: bewust overwogen of 

onbewust overkomen?
Onderzoekers proberen al geruime tijd te ontdekken 

welke cognitieve processen drinkgedrag sturen, om zo 

effectieve interventies te ontwikkelen. Om achter redenen 

voor alcoholgebruik te komen werd in het onderzoek tot 

enkele jaren geleden vooral met vragenlijsten gewerkt. 

Het is echter de vraag of vragenlijstonderzoek een vol-

ledig beeld kan geven van de cognitieve processen die 

alcoholgebruik sturen. Recente ontwikkelingen tonen aan 

dat verslavend gedrag het best begrepen kan worden door 

zogeheten dual-process-modellen. 

den onderzocht met behulp van 
vragenlijsten, is het moeilijker om 
automatische cognitieve processen op 
dezelfde manier te onderzoeken. Men-
sen hebben immers niet altijd inzicht 
in de automatische cognitieve proces-
sen die hun gedrag sturen. Bijgevolg 
wordt aangenomen dat automatische 
cognitieve processen beter onderzocht 
kunnen worden met indirecte maten 
die, in tegenstelling tot (directe) vra-
genlijsten, cognitieve processen niet 
vaststellen aan de hand van zelfrap-
portage, maar op basis van de presta-
tie op een computertaak. 

Impliciete alcoholassociaties    
Een van de indirecte maten die de 

afgelopen jaren de meeste aandacht 
heeft gekregen is de Impliciete Associ-
atie Taak (IAT, zie kader). Deze IAT is 
een indirecte maat voor de sterkte van  
impliciete associaties van twee target-
concepten, bijvoorbeeld alcohol en 
frisdrank, met twee attribuutcatego-
rieën, bijvoorbeeld positief en negatief 
(3). De eerste studies waarin de IAT 
gebruikt werd om impliciete cogni-
tieve processen te onderzoeken die 
mogelijk drinkgedrag sturen, toonden 
aan dat zowel lichte als zware drinkers 
negatieve impliciete associaties met 
alcohol hadden. Echter, zware drinkers 
lieten ook impliciete associaties zien 
tussen alcohol en opwinding (arou-
sal), terwijl lichte drinkers dergelijke 
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De Impliciete Associatie Taak 
De Impliciete Associatie Taak (IAT) is sinds zijn ontwikkeling vanuit de sociale psychologie een 
razend populair meetinstrument geworden om impliciete associaties te meten. De IAT dankt deze 
populariteit niet alleen aan het feit dat de taak eenvoudig af te nemen is, maar ook aan zijn 
betrouwbaarheid en validiteit. Het achterliggende idee van deze computertaak is simpel: concep-
ten kunnen gemakkelijker 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 attribuutcatego-
rieën met twee knoppen op het toetsenbord. De targetcategorieën zijn concepten waarin de onder-
zoeker geïnteresseerd is, zoals alcohol tegenover frisdrank. De attribuutcategorieën zijn affectieve 
concepten, zoals positief tegenover negatief. Omdat stimuli in vier categorieën moeten worden 
geclassificeerd met slechts twee knoppen, delen één targetcategorie en één attribuutcategorie tel-
kens een knop. De twee targetcategorieën en de twee attribuutcategorieën kunnen bovendien op 
twee manieren gecombineerd worden. Deelnemers moeten bijvoorbeeld eerst alcohol en positieve 
stimuli met één knop classificeren en frisdrank en negatieve stimuli met de andere knop. Vervolgens 
delen alcohol en negatieve stimuli de ene knop en frisdrank en positieve stimuli de andere knop 
tijdens de andere combinatie. 

Het achterliggende idee is dat deelnemers deze taak sneller zullen uitvoeren wanneer de combi-
natie van de targetcategorieën en de attribuutcategorieën correspondeert met de manier waarop de 
targetconcepten geassocieerd zijn met de attribuutconcepten. Het prestatieverschil tussen de twee 
combinaties van de targetcategorieën en de attribuutcategorieën, of het IAT-effect, is bijgevolg een 
maat voor impliciete associaties tussen de target en de attribuutcategorieën.

impliciete alcoholassociaties met 
opwinding niet hadden. Bovendien 
gaven zware drinkers op directe maten 
aan, positiever te zijn over het drinken 
van alcohol dan lichte drinkers (4). 
Deze bevindingen suggereren dus dat 
impliciete affectieve associaties met 
alcohol geen belangrijke rol spelen 
in drinkgedrag en dat alcoholgebruik 
in sterkere mate bepaald wordt door 
expliciete positieve verwachtingen en 
attitudes ten aanzien van alcohol en 

door impliciete alcoholassociaties met 
opwinding. 

Recent onderzoek heeft echter 
aangetoond dat de IAT een aantal 
beperkingen kent waardoor de taak 
mogelijk geen zuivere maat is voor 
impliciete associaties. Zo blijkt dat de 

IAT niet per se de sterkte van impli-
ciete associaties tussen twee targetcon-
cepten en twee attribuutcategorieën 
reflecteert, maar dat de taak ook 
gevoelig is voor hercoderingsprocessen 
(5). Tijdens de IAT is het de bedoeling 
dat deelnemers stimuli classificeren in 
vier categorieën: targetstimuli moeten 
bijvoorbeeld geclassificeerd worden als 
alcohol of frisdrank en attribuutsti-
muli als positief of negatief. Een der-
gelijke dubbele classificatietaak vereist 
enige moeite en het is bijgevolg moge-
lijk dat deelnemers deze taak proberen 
te versimpelen. Stel bijvoorbeeld dat 
alle stimuli van één targetcategorie 
en één attribuutcategorie zich onder-
scheiden van de stimuli behorende tot 
de andere targetcategorie en attribuut-
categorie op basis van bijvoorbeeld 
opvallendheid, bekendheid, of gelijke-
nis. In dat geval kunnen deelnemers 
de dubbele classificatietaak eenvoudig 
hercoderen naar een simpele classifi-
catietaak waarbij alle stimuli slechts 
in twee categorieën geclassificeerd 
worden (bijvoorbeeld bekende stimuli 
versus onbekende stimuli). De IAT is 
dan niet langer een valide maat voor 

impliciete associaties tussen de targets 
en de attributen. 

Onderzoek toont aan dat derge-
lijke hercoderingsprocessen mogelijk 
gedeeltelijk verantwoordelijk zijn 
geweest voor eerdere bevindingen 
met de IAT als maat voor impliciete 
associaties met alcohol. Wanneer er 
gecontroleerd werd voor hercodering 
in de IAT, of wanneer nieuwe IAT-
varianten werden gebruikt die her-
codering reduceren, werd er immers 
minder ondersteuning gevonden voor 
negatieve impliciete associaties met 
alcohol (6, 7, 8). Bovendien lieten deze 
studies een sterke relatie zien tussen 
impliciete alcoholassociaties en drink-
gedrag in die zin dat sterkere positieve 
impliciete associaties met alcohol 
gepaard gingen met een toename in 
alcoholgebruik. 

Ambivalentie    Recente bevindin-
gen met de IAT tonen dus aan dat 
impliciete affectieve alcoholassociaties 
wel degelijk een rol lijken te spelen 
in drinkgedrag. Op basis van deze 
resultaten kan echter enkel gesteld 
worden dat een toename in alcohol-
gebruik gerelateerd is aan sterkere 
positieve impliciete alcoholassociaties 
óf aan zwakkere negatieve impliciete 
alcoholassociaties. Met een standaard 
IAT is het immers onmogelijk om 
positieve impliciete alcoholassociaties 
en negatieve impliciete alcoholassoci-
aties apart te onderzoeken. Doordat 
de attribuutdimensie in de IAT steeds 
uit twee polen bestaat zoals positief 
tegenover negatief, kan men op basis 
van bovenstaande bevindingen enkel 
concluderen dat alcohol sterker met 
negatief affect geassocieerd is dan met 
positief affect, maar het is onduide-
lijk of er tegelijkertijd mogelijk zowel 
positieve als negatieve impliciete alco-
holassociaties bestaan. Dit vormt een 
probleem aangezien alcoholgebruik, 
net zoals het gebruik van andere ver-
slavende middelen, mogelijk geken-
merkt wordt door een sterke ambiva-
lentie.

Dit probleem leidde tot de ontwik-
keling van de unipolaire IAT. In een 

Interventies alcoholgebruik richten op 

veranderen impliciete  

cognitieve processen
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unipolaire IAT worden bijvoorbeeld 
een positieve en een negatieve attri-
buutcategorie niet langer met elkaar 
gecontrasteerd, zoals in een standaard 
(bipolaire) IAT, maar met neutrale 
attribuutcategorieën. Op die manier 
kunnen positieve en negatieve impli-
ciete associaties met alcohol dus 
afzonderlijk gemeten worden. Zoals 
verwacht, werd er met unipolaire IAT-
varianten ondersteuning gevonden 
voor zowel positieve als negatieve 
impliciete alcoholassociaties. Boven-
dien bleek dat positieve impliciete 
alcoholassociaties gerelateerd waren 
aan alcoholgebruik, terwijl negatieve 
impliciete alcoholassociaties geen 
relatie lieten zien met drinkgedrag (9, 
10). Zo werd aangetoond dat alco-
holgebruik toeneemt naarmate men 
sterkere positieve impliciete associ-
aties heeft met alcohol. Resultaten 
met negatieve unipolaire IAT’s waren 
echter niet gerelateerd aan alcohol-
gebruik en reflecteren dus mogelijk 
in sterkere mate hercoderingsproces-
sen. In overeenstemming met eerdere 
bevindingen (4), werd met behulp van 
unipolaire IAT’s ook opnieuw aange-
toond dat impliciete associaties tussen 
alcohol en opwinding sterk gerelateerd 
zijn aan drinkgedrag. 

Interventies    Bepaalde beperkingen 
van de IAT-procedure bemoeilijken 
dus de interpretatie van bevindin-
gen met de IAT. Bovendien zijn deze 
beperkingen in elk geval deels ver-
antwoordelijk geweest voor eerdere 
bevindingen die leken aan te tonen 
dat impliciete affectieve associaties 
met alcohol geen belangrijke rol spe-
len bij het sturen van drinkgedrag; of 
alleszins een minder belangrijke rol 
dan impliciete alcoholassociaties met 
opwinding en expliciete cognitieve 
processen. 

Mits er kleine aanpassingen aan de 
procedure worden gedaan, kan IAT 
desondanks toch nieuwe inzichten 
verschaffen in de cognitieve proces-
sen die alcoholgebruik sturen. Zo 
werd aangetoond dat positieve en 
negatieve impliciete alcoholassocia-

ties gelijktijdig kunnen bestaan, maar 
dat voornamelijk positieve impliciete 
alcoholassociaties een rol lijken te 
spelen bij drinkgedrag. Deze bevin-
dingen suggereren dus dat positieve 
impliciete alcoholassociaties, net zoals 
impliciete associaties tussen alcohol 
en opwinding en expliciete cognitieve 
processen, belangrijke determinanten 
zijn van drinkgedrag. 

Interventies die gericht zijn op het 
reduceren van alcoholgebruik moeten 
zich bijgevolg dus niet alleen richten 
op het veranderen van expliciete cog-
nitieve processen, maar ook op het 
veranderen van impliciete cognitieve 
processen. Het is dan ook belangrijk 
dat toekomstig onderzoek zich toelegt 
op het ontwikkelen van manieren om 
zowel de sterkte van impliciete alco-
holassociaties als hun invloed  
op gedrag te veranderen. 
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