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onderzoeker rob Holland over impulsgedrag:

‘Voor een bewust gezonde keuze is een 
rustig werkgeheugen nodig’

Hans Kraak

Een beslissing voor het ene of het andere product in een 
supermarkt is binnen no time gemaakt. Maken we wel of niet een 
gezonde keuze? Daarbij wordt ons gedrag voor een belangrijk 
deel bepaald door automatische processen waarover we niet 
altijd controle hebben. Rob Holland, als universitair hoofddocent 
verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, onderzoekt de mechanismen die ons 
gedrag bepalen en hoe we ongewenst gedrag beter zouden 
kunnen controleren. 

Veel van ons gedrag wordt gestuurd door automatische processen, 
zo komt uit sociaal-psychologisch onderzoek naar voren. Impulsen 
en associaties bepalen mede wat iemand doet. Bijvoorbeeld: je 
loopt door Schiphol en ruikt de geur van koffie. Trek in koffie? Kan 
zijn, omdat het zo lekker ruikt bijvoorbeeld of er gezellig uitziet, 
maar er zijn natuurlijk ook tal van andere prikkels die afleiden van 
het kopje koffie (en dat is op een druk Schiphol op weg naar de ver-
trekbalie niet onwaarschijnlijk). ‘Of je ingaat op een impuls hangt af 
van de hoeveelheid prikkels (‘cues’) of associaties die je krijgt in re-
latie tot de doelen die je jezelf op dat bepaalde moment hebt ge-
steld’, legt Holland uit. ‘Het blijkt dat vooral positieve associaties en 
impulsen een sterke bron zijn voor het vertonen van gedrag. Het 
gaat om automatische processen waarvan wij willen onderzoeken of 
je ze kunt beïnvloeden om gedrag te veranderen.’  
Bepaalde omgevingsprikkels kunnen associaties activeren waardoor 
ze toegankelijk worden in het zogeheten werkgeheugen van men-
sen, ze zijn dan direct beschikbaar. Naarmate de capaciteit van het 
werkgeheugen sterker belast is, wordt het moeilijker controle te hou-
den over associaties, impulsen en het uiteindelijke gedrag. ‘Gedu-
rende een lange tijd werd door onderzoekers gedacht dat de mens 
vooral rationele, overwogen keuzes maakt’, zegt Holland. ‘Vanuit 
een rationeel mensbeeld werd vervolgens gezocht naar toepassin-
gen om gedrag te veranderen, bijvoorbeeld in de richting van ge-
wenst gezond gedrag, maar dat was een naïeve gedachte. We weten 
nu dat gedrag voor een belangrijk deel gestuurd wordt door automa-
tische componenten die verder van de ratio af staan. Als je mensen 
wilt aanzetten tot gezonder eetgedrag zou je hiermee rekening moe-
ten houden.’ Het lijkt het erop, met alle associaties die mensen kun-
nen hebben, dat we nogal ongecontroleerd of onbewust door het le-

ven kunnen gaan. ‘We gaan veelal af op het eerste dat bij ons 
opkomt, dat gebeurt bijvoorbeeld ook als we door de supermarkt  
lopen’, bevestigt Holland. ‘Maar we weten nu ook dat als mensen 
meer rust en tijd hebben, de mogelijkheden en de juiste motivatie, 
om wat met hun associaties te doen, ze een meer rationele afweging 
kunnen maken. Keuzes worden dan langer in het werkgeheugen  
verwerkt, waardoor er een meer gewogen oordeel uit voorkomt.  
Dit geldt zowel voor de meningsvorming als voor concrete hande-
lingen.’

Invloed medIa Volgens Holland worden associaties vooral ge-
voed door de omgeving, de media of ervaringen. Kennis hierover 
komt vooral uit onderzoek dat gedaan is naar vooroordelen over  
andere culturen in Nederland. Zo krijgen Nederlanders sneller ne-
gatieve associaties bij een plaatje van bijvoorbeeld een Marokkaan, 
dan bij het zien van een plaatje van een blanke. ‘De mensen die aan 
zulke onderzoeken meedoen, kunnen vaak zelf niet zo veel aan hun 
negatieve associatie doen’, zegt Holland. ‘De beeldvorming in de 
media over  onderwerp is onevenredig negatief waardoor een 
scheef beeld ontstaat. En dat geldt ook vaak voor andere zaken, 
omdat over positieve zaken nu eenmaal minder wordt bericht. 
Mensen worden hierdoor herhaaldelijk aan negatieve beeldvorming 
blootgesteld. Als ik mensen laat zien dat ze in tests (onder tijds-
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druk) bevooroordeeld hebben gekozen, geloven ze vaak zelf niet 
dat het hun mening was. Deze onmiddellijke associaties staan ook 
niet gelijk aan hun mening, maar kunnen wel degelijk invloed heb-
ben op hun gedrag (bijvoorbeeld door de afstand die je tot iemand 
neemt, hoe soepel een gesprek loopt). Aan de andere kant gaat het-
zelfde mechanisme op voor positieve associaties, bijvoorbeeld rond 
voedsel. Als mensen een chocoladereep zien, dan hebben ze daar-
bij vrijwel direct een positieve associatie, ook al weten ze dat het 
ongezond kan zijn.’

voorspellen van gedrag Meer controle over de positieve 
of negatieve associaties is het sleutelwoord voor beter gecontroleerd 
gedrag, maar zoals bij een computer is het niet mogelijk het werk-
geheugen uit te breiden met het gewenste aantal megabites. ‘Een 
van de mogelijkheden om de controle te verhogen is rust’, zegt Hol-
land. ‘Goed uitgerust zijn helpt. Dit blijkt uit tests met mensen die 
een inspannende taak moesten doen alvorens een keuze te maken. 
Collega-onderzoekers hebben gekeken wat uitputting met mensen 
doet in verband met een keuze voor chocolade. Het blijkt dat naar-
mate de uitputting sterker is, de controle over de inname beperkter 
is en mensen eerder afgaan op hun impuls. Een soortgelijke test 
hebben we gedaan met stemmingen. Naarmate iemand in een posi-
tievere stemming is, zal hij of zij eerder geneigd zijn af te gaan op 
positieve associaties of impulsen, terwijl in een negatieve stemming 
keuzes meer overwogen worden gemaakt. Er zijn nog niet veel stu-
dies op dit gebied gedaan, maar duidelijk is dat ze ons iets kunnen 
vertellen over het voorspellen van gedragingen.’  
Er zijn nog andere manieren waarop onderzoekers de automatische 
processen te lijf gaan. Zo is er een onderzoek uitgevoerd naar posi-
tieve associaties bij alcohol, waarbij de proefpersonen bij het zien 
van een plaatje van alcohol een afwendende, vermijdende beweging 
moesten maken. ’Normaal maken we een toenaderende beweging 
bij iets positiefs, maar nu moesten ze een afkerende beweging ma-
ken, vertelt Holland. ‘En niet één keer, maar vijfhonderd keer op een 
dag, vier dagen in de week, zes weken lang. Het bleek na een jaar 
nog meer controle over impulsgedrag op te leveren, dan in de uit-
gangssituatie. Ook hebben onderzoekers uit Utrecht bekeken hoe 
we impulsen kunnen onderdrukken door er herhaaldelijk helemaal 
niet op te reageren, bijvoorbeeld op positieve associaties bij choco-
lade. Ook dan blijkt er meer controle mogelijk over de inname. Hier 
wordt inhibitie van gedrag aangeleerd.’ 
Een andere potentiële mogelijkheid voor de controle van impulsen 
en associaties draait om de bewuste planning van gedrag: zogehe-
ten implementatie-intenties. ‘Het blijkt dat als je je goed voorbereidt 
op situaties waarin je wordt blootgesteld aan impulsen, bijvoorbeeld 
een voorstel van vrienden om een biertje te gaan drinken terwijl je 
moet studeren, je deze impulsen sterker in de hand hebt’, zegt Hol-

land. ‘Ook een lijstje maken voor in de supermarkt kan helpen, hoe 
concreter hoe beter. Natuurlijk kun je niet op alles zijn voorbereid, 
wat een uitdaging is voor dit type onderzoek, maar je bent door het 
maken van een specifiek plan sneller in staat gewenst gedrag te acti-
veren. Er zijn meer dan 80 studies die de werking van dergelijke 
plannen ondersteunen.’ 
Ook als het om ongezonde voeding gaat wil Holland gaan testen 
hoe positieve associaties, bijvoorbeeld bij het zien van een zak 
chips, gekeerd kunnen worden om beter controle te krijgen op het 
eetgedrag. ‘Je zou kunnen denken aan een afbeelding van iets wal-
gelijks nadat mensen een positieve associatie hebben gehad bij het 
zien van een zak chips.’   
 
mIndfulness Om ongezond voedingsgedrag aan te pakken, 
worden op dit moment in Nederland regelmatig cursussen aange-
boden die mindfulness als uitgangspunt hebben. Het gaat hierbij 
om een techniek die gericht is op bewust handelen, hierbij leren 
mensen impulsen te constateren en ze weer te laten gaan. Holland 
noemt het een interessante, nieuwe route. ‘In Utrecht worden expe-
rimenten gedaan waarbij mindfulness wordt gerelateerd aan eetge-
drag. Wij zijn ook geïnteresseerd of dit klopt, maar vooral in hoe het 
werkt. Maar veel van dit soort onderzoek staat nog in de kinder-
schoenen. Ik denk dat we over vijf jaar pas meer weten.’ 

een lijstje maken voor in de supermarkt Helpt, Hoe concreter Hoe 

beter.
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