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Samenvatting 

Twee studies hebben geprobeerd om te onderzoeken of implementatie intenties ervoor 

kunnen zorgen dat er een nieuwe associatie aangeleerd kan worden tussen cue, middel en 

gedrag en of deze nieuwe associatie de plaats in kan nemen van de oude associatie met 

betrekking tot het drinken van water. De uitkomst van studie 1 heeft door middel van een 

verificatietaak laten zien dat er sprake is van de verwachtte bestaande associatie tussen de 

situationele cue en het habituele middel en dat implementatie intenties zorgen voor een 

verhoogde toegankelijkheid van het woord water, wanneer men geprimed is met de cue die 

gebruikt is bij het maken van het implementatie plan. In studie 2 is getracht om de bestaande 

cue te gebruiken om het nieuwe gedrag, water drinken, aan te leren. De resultaten van studie 2 

laten zien dat de bestaande cue, die ervoor zorgt dat de deelnemers aan hun habituele middel 

doet denken, nu geassocieerd wordt met water.  
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In het dagelijks leven zijn we bezig om allerlei doelen te bereiken. Sparen om een huis 

te kunnen kopen, aangenomen worden bij een bepaald bedrijf, slagen voor een rijbewijs en 

dergelijke zaken zijn voorbeelden van doelen voor de langere termijn. Veel doelen zijn echter 

kleinere, alledaagse doelen, zoals het bevredigen van honger door iets te eten te nemen of het 

nemen van iets te drinken als we dorst hebben. Als we kijken naar de laatstgenoemde doelen, 

dan zien we dat veel van deze doelen vaak op dezelfde manier bereikt worden. Mensen 

gebruiken vaak dezelfde middelen om een specifiek doel te bereiken. Als men dit vaak in 

dezelfde omgeving, op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier doet, dan worden het 

gewoontes (Triandis, 1980). Gewoontes kunnen gezien worden als doel-middel associaties die 

sterker worden door oefening en herhaling. Hoe vaker het activeren van een doel tot hetzelfde 

gedrag lijdt, hoe sterker de gewoonte (Aarts & Dijksterhuis, 2000). Een groot voordeel van 

het hebben van een gewoonte is dat gedrag automatisch vertoond wordt. Gewoontegedrag kan 

ontstaan zonder dat men intenties heeft om dat specifieke gedrag uit te voeren en zonder zich 

bewust te zijn van de processen die zorgen voor het vormen van gewoontes. Daarnaast treden 

gewoontes meestal op wanneer men herinnerd wordt door de omgeving om die specifieke 

gewoonte uit te voeren zonder dat ze zich hiervan bewust zijn (Danner, 2007). Hierdoor 

hoeven we niet meer na te denken over de dingen die we moeten doen om een doel te 

bereiken. Een nadeel van het hebben van gewoontes is dat wanneer het een slechte gewoonte 

betreft het moeilijk te veranderen is, juist omdat het gewoontegedrag automatisch vertoond 

wordt. Iets dat een rol speelt bij het veranderen van gewoontegedrag is de intentie die een 

persoon heeft om een bepaald doel te bereiken. Veel mensen hebben wel de intentie om hun 

gewoontes te veranderen, maar heel vaak blijkt dat alleen de intentie om gewoontes te 

veranderen niet voldoende is. 

Interventies om dagelijkse gewoontes van mensen te veranderen proberen dit te doen 

door het veranderen van de intenties van mensen. Deze interventies zijn hoogstwaarschijnlijk 

geen effectief middel om dit te bewerkstelligen (Verplanken & Wood, 2006). De reden 

hiervan is dat alleen de intentie om een bepaald doel te bereiken meestal niet voldoende is. 

Een meta-analyse uitgevoerd door Webb en Sheeran (2006) ondersteunt dit dan ook. In dit 

onderzoek werd gevonden dat een gemiddelde tot grote verandering in intentie (d = 0.660) 

een kleine tot gemiddelde verandering in gedrag (d = 0.36) veroorzaakt. Intentie heeft dus 

invloed op gedrag, maar deze invloed is niet zo groot als men wellicht zou vermoeden. 

Triandis (1980) heeft een model ontwikkeld waarin gesuggereerd wordt dat intentie en 
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gewoonte interacteren bij het voorspellen van toekomstig gedrag. Hij stelde dat wanneer 

hetzelfde gedrag in het verleden regelmatig is uitgevoerd, de gewoonte steeds sterker wordt 

en daardoor steeds minder gestuurd wordt door intenties om dat gedrag te vertonen. Intentie 

voorspelt het gedrag dus alleen wanneer de gewoonte zwak is (Aarts & Dijksterhuis, 2000). 

 Naast intentie spelen de frequentie van het gedrag in het verleden en de stabiliteit van 

de context een belangrijke rol bij het gedrag van mensen en het veranderen van hun bestaande 

gewoontes.  Bij de frequentie van het gedrag in het verleden gaat het om het gedrag dat men 

vaak of minder vaak uitvoert in het dagelijks leven. Als iemand thuis elke ochtend twee 

koppen koffie drinkt, dan is de kans heel groot dat deze persoon dit in de toekomst ook zal 

doen. De context is ook van invloed op het gedrag van mensen. Mensen zullen sneller geneigd 

zijn om koffie te drinken als ze thuis zijn, dan wanneer ze in een andere omgeving zijn. Een 

meta-analyse van Ouellette en Wood (1998) laat dit dan ook zien. Gedrag in het verleden 

voorspelt toekomstig gedrag. Het gaat hier voornamelijk om gedrag dat zeer regelmatig en 

consistent werd uitgevoerd in een stabiele context. De studie liet tevens zien dat gedrag dat 

minder regelmatig werd uitgevoerd beter voorspeld kan worden door de intentie om het 

gedrag te veranderen. Met andere woorden: De frequentie van gedrag in het verleden is een 

goede voorpeller voor toekomstig gedrag. Dus hoe vaker iemand koffie drinkt om wakker te 

worden, hoe vaker hij of zij dit in de toekomst zal gaan doen. Uit een onderzoek van Wood, 

Tam en Witt (2005) kwam naar voren dat gewoontes verstoord kunnen worden als er een 

verandering in de context optreedt.  Zij hebben dit onderzocht met studenten die overstapten 

naar een andere universiteit en die op die manier een natuurlijke verandering van de 

omgeving ondergingen. Zij voorspelden dat wanneer de context voor prestatie veranderde, de 

oude gewoontes van de studenten verstoord zouden worden. De omgeving kan er dus voor 

zorgen dat men herinnerd wordt aan het gedrag dat men eerder in die omgeving heeft 

uitgevoerd. Deze omgeving fungeert dan als een cue, die het eerder vertoonde gedrag oproept. 

Er zijn dus een aantal factoren van invloed op het gedrag van mensen: intentie, de frequentie 

van het gedrag in het verleden en de context.  

Zoals eerder genoemd is enkel de intentie om een bestaande gewoonte te veranderen 

niet voldoende. Men kan de wil en de motivatie hebben om bepaalde slechte gewoontes te 

veranderen, maar meestal is dit niet afdoende. Gollwitzer (1993) voerde een studie uit waarin 

hij liet zien dat het gat tussen intentie en gedrag overbrugd kon worden. Door het gebruik van 

implementatie intenties kunnen doelen makkelijker behaald worden. Implementatie intenties 
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zijn plannen die specificeren wanneer, waar en hoe gedrag uitgevoerd gaat worden. Het 

vormen van een implementatie intentie gaat op de volgende manier; “Ik doe X in situatie Y”. 

Door implementatie intenties te gebruiken en hiermee een plan te creëren, wordt de mentale 

representatie van de situationele cue, datgene dat gedrag oproept, meer toegankelijk (Webb & 

Sheeran, 2004). Doordat deze mentale representatie van de cue (Y) meer toegankelijk wordt 

en dit in verband staat met het gedrag (X) zou het makkelijker moeten zijn om het gewenste 

gedrag uit te voeren. Er zijn verschillende studies die de werking van implementatie intenties 

laten zien. Gollwitzer en Brandstätter (1997) hebben drie studies uitgevoerd en vonden dat 

een implementatie intentie helpt het tegen afleiding tijdens het uitvoeren van het gedrag om 

het doel te halen. Ze leveren een bijdrage aan het initiëren van complex of moeilijk te 

implementeren gedrag. In een meta-analyse uitgevoerd door Koestner en collega’s (Koestner, 

Lekes, & Powers 2002) werd gevonden dat implementatie intenties een gemiddeld tot groot 

effect hebben op gedrag en het bereiken van doelen. Gollwitzer en Sheeran (2006) vonden in 

een meta-analyse van 94 verschillende onderzoeken dat implementatie intenties een positief 

effect van een gemiddelde tot grote sterkte (d = .65) hebben op de mate van het bereiken van 

het doel.             

 Maar wat zijn nu de onderliggende processen als we kijken naar de werking van 

implementatie intenties en waardoor werken implementatie intenties om gewoontes te 

veranderen en creëren? Het proces dat zich afspeelt bij implementatie intenties heeft te maken 

met de context die men tegenkomt en het heeft te maken met de associatie tussen de context 

en het doelgerichte gedrag. Bij het maken en het visualiseren van een implementatie intentie, 

“Ik doe X in situatie Y”, wordt ervoor gezorgd dat men nadenkt over het specifieke plan. 

Hierdoor worden mentale representaties van de relevante situationele cue meer geactiveerd en  

toegankelijker gemaakt. Zodra men de situationele cue tegenkomt wordt het gedrag 

automatisch sneller geactiveerd (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Verschillende 

onderzoeken laten zien dat implementatie intenties de toegankelijkheid van de specifieke 

situationele cue’s verhogen en geven meer inzicht in het proces. Aarts, Dijksterhuis en 

Midden (1999) vroegen de deelnemers om een implementatie intentie te vormen die 

specificeerde wanneer, waar en hoe ze een coupon gingen ophalen. Om deze coupon op te 

halen moesten de deelnemers een bepaalde route afleggen, waar ze bepaalde situationele cue´s 

tegenkwamen. Ze hebben gebruik gemaakt van een lexicale decisietaak. De targetwoorden in 

deze taak waren de woorden die te maken hadden met omgeving waarin ze kwamen om de 
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coupon op te halen. Ze vonden dat de deelnemers die een implementatie intentie hadden 

gevormd sneller waren in het herkennen van woorden die de situationele cue’s  beschreven in 

een lexicale decisietaak. Daarnaast haalden de deelnemers die  gebruik maakten van 

implementatie intenties de coupon vaker op, dan de overige deelnemers. In een studie van 

Webb en Sheeran (2007) is onderzocht of de toegankelijkheid van de specifieke situatie 

(toegankelijkheid cue) en de sterkte van de associatie tussen de specifieke situatie en de 

bedoelde  reactie (cue–gedrag) de impact van implementatie intenties op het bereiken van 

doelen kan verklaren. De bevindingen laten zien dat deelnemers die meedoen aan een verbale 

taak, beter zijn in het bereiken van hun doel, als ze plannen hoe ze de taak gaan maken, in 

vergelijking met deelnemers die geen plan hebben. De implementatie intentie effecten worden 

gemedieerd door de toegankelijkheid van de specifieke cue en door de sterkte van de 

associatie tussen de cue en gedrag. Deze uitkomsten bevestigen het idee dat implementatie 

intenties helpen bij het uitvoeren van bepaald gedrag. De controle over het gedrag wordt 

gedelegeerd aan specifieke situationele cues, die gedrag automatiseren.   

  Gewoontes ontstaan door herhaalde selectie en gebruik van hetzelfde gedrag om 

hetzelfde doel te bereiken in dezelfde context. Daardoor ontstaat er een mentale associatie in 

het geheugen tussen de context, het doel en het gedrag. Als men dan in deze context terecht 

komt, dan wordt het doel automatisch toegankelijk en het gedrag wordt zo automatisch 

geactiveerd en op gang gebracht (Aarts en Dijksterhuis, 2000). Het onderzoek van Aarts en 

Dijksterhuis (2000) laat zien dat wanneer gewoontes zijn ontstaan, (het regelmatig op de fiets 

naar de Universiteit gaan), enkel de activatie van het doel (college volgen) automatisch zorgt 

voor het uitlokken van het gewoontegedrag (fietsen). Dit ondersteunt het idee van gewoonten 

als een representatie van doel-middel associaties. Implementatie intenties maken dus op een 

soortgelijke manier gebruik van deze associaties. Het vormen van implementatie intenties 

bereidt mensen voor op het vertonen van nieuw gedrag in die situatie. De handeling en het 

doel worden gevisualiseerd en daarmee lijkt het nieuwe gedrag op een gewoonte. 

 Verscheidene onderzoeken laten eveneens zien dat implementatie intenties toe te 

passen zijn bij veel verschillende gedragingen, voorbeelden zijn trapgebruik, inname van 

vitamine C, recyclegedrag en reisgedrag. Het onderzoek van Kwak, Kremers, Baak en Brug 

(2007) ging over het gebruik van de trap in plaats van de lift. De deelnemers in de 

experimentele conditie namen na afloop van het experiment vaker de trap dan de deelnemers 

in de controle conditie. Orbell en Sheeran (1999) hebben een studie uitgevoerd dat ging over 
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inname van vitamine C. Hieruit kwam naar voren dat de deelnemers die gebruik maakten van 

implementatie intenties minder vaak vergaten om een vitamine C pil in te nemen in 

vergelijking met de controle groep. Recentelijk onderzoek van Holland, Aarts en Langendam 

(2006) over recycle gedrag laat eveneens zien dat implementatie intenties werken. Het recycle 

gedrag van de deelnemers werd veel beter in de implementatie intentie condities en in de 

condities waarin een recycle box werd geplaatst. Dit is tevens het eerste onderzoek dat laat 

zien dat veranderingen door implementatie intenties stabiel kunnen zijn over een langere tijd. 

In het onderzoek bleef het veranderde gedrag twee maanden in stand. Bewuste planning kan 

dus zorgen voor het verbreken van oude gewoontes en het creëren van nieuw gedrag. Uit al 

deze en andere onderzoeken komt naar voren dat een situationele cue zorgt voor een 

verandering in het gedrag. Het begrijpen van gewoontes is van maatschappelijk belang in 

verscheidene domeinen, zoals consumentengedrag, mediagebruik, een gezonde levensstijl en 

het milieu (Verplanken & Wood, 2006). Veel mensen lijden aan obesitas, overmatig roken, 

alcoholisme en gebruiken drugs. Maar ook zaken als altijd met de auto gaan in plaats van op 

de fiets, de lift nemen in plaats van de trap zijn gewoontes die veel mensen zouden kunnen 

willen veranderen vanwege gezondheidsoverwegingen. Wat duidelijk naar voren komt uit de 

verschillende studies, is dat gewoontes makkelijker te veranderen zijn als er gebruik wordt 

gemaakt van implementatie intenties. Daarnaast zijn implementatie intenties een bruikbaar 

instrument voor veel verschillende soorten gedragingen en toepasbaar op verschillende 

gebieden.            

 In het huidige onderzoek is ervoor gekozen om te onderzoeken of implementatie 

intenties ervoor kunnen zorgen dat er een nieuwe associatie aangeleerd kan worden tussen een 

situationele cue en een middel.  Daarnaast is getracht om te de bestaande associatie van het 

gewoontegedrag aan te tonen. Er is gekozen voor een specifiek gezondheidsgedrag,  namelijk: 

het drinken van water. Er zijn voorafgaand aan het onderzoek twee pilot-studies afgenomen 

bij studenten van de Universiteit van Utrecht om inzicht te krijgen in de gewoonten omtrent 

water drinken. De redenatie hierachter is dat water drinken een gezonde gewoonte is en veel 

mensen onvoldoende water drinken. Daarnaast is er voor zover we weten tot nu toe nog geen 

onderzoek geweest die het drinken van water heeft gebruikt bij een studie over implementatie 

intenties. Uit de eerste pilot (N= 34) kwam naar voren dat 70% van de deelnemers graag meer 

water zou willen drinken. Uit de tweede pilot (N= 37) kwam naar voren dat een groot deel van 

de deelnemers frisdrank zou willen vervangen door water.  
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Studie 1 

Studie 1 is uitgevoerd om te kijken of implementatie intenties werken als het gaat om 

aanleren van nieuwe associaties. De deelnemers werden random ingedeeld in een van twee 

condities. Deze condities verschilden enkel qua instructies. Er is gebruik gemaakt van een 

verificatietaak waarmee de toegankelijkheid werd gemeten van het woord water en het 

habituele middel, wanneer de deelnemers geprimed zijn met de cue die de deelnemers zelf 

gekozen hebben of geprimed zijn met een niet bestaand woord. De volgende hypotheses zijn 

getoetst: De deelnemers in de controle conditie (doel intentie) zullen sneller reageren op het 

habituele middel, wanneer ze geprimed zijn met de zelfgekozen situationele cue, dan wanneer 

de deelnemers niet geprimed zijn met deze cue. De deelnemers in de experimentele conditie 

(implementatie intentie) zullen sneller reageren op de target van het woord water, wanneer ze 

geprimed zijn met de zelfgekozen situationele cue, dan wanneer ze niet geprimed zijn met 

deze cue.  

Methode 

Deelnemers design en procedure 

Aan het experiment van studie 1 hebben in totaal 139 studenten (56 mannen en 83 

vrouwen) van de Universiteit Utrecht deelgenomen in ruil voor  €5,- of een proefpersoonuur. 

De deelnemers die iets anders dan water als het habituele middel hadden zijn meegenomen in 

de analyses. Voor het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een  2 (conditie: intentie vs. 

implementatie intentie; tussenproefpersoon factor) x 2 (prime: cue vs. niet-woord; 

binnenproefpersoon factor) x 2 (target: habitueel middel vs. water; binnenproefpersoon factor) 

design.            

 Alle deelnemers werden verzocht in een afgesloten ruimte te gaan zitten waar een  

computer aanwezig was en de instructies op het computerscherm, die per conditie 

verschilden, op te volgen. De deelnemers werden random ingedeeld in de twee condities, de 

controle conditie ( doel intentie) en de experimentele conditie (implementatie intentie). Uit de 

pilot-studies werd duidelijk dat de deelnemers verschilden in wat hen deed denken aan het 

nemen van iets te drinken, wat de reden was om de hen zelf de situationele cue te kiezen. De 

deelnemers in de controle conditie werden gevraagd om na te denken over de situatie waarin 

ze meestal iets te drinken nemen en dit woord in te typen. De deelnemers in de experimentele 
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conditie werden gevraagd om na te denken over een situatie waardoor  ze herinnerd kunnen 

worden aan het drinken van een glas water. Hierna volgde er een verificatietaak. Tot slot 

kregen alle deelnemers een aantal debriefing vragen. Na afloop van de computertaak werden 

de deelnemers betaald en bedankt. 

Instructies van de condities 

 De deelnemers in de controle conditie kregen de instructie om de komende weken 

meer water te drinken. De manier waarop ze dit doel gingen bereiken mochten ze zelf 

invullen. Er werd aan de deelnemers gevraagd om na te denken over de voordelen van het 

drinken van water. Hierna werden ze geïnstrueerd om na te denken over de situatie waarin ze 

altijd iets te drinken nemen en dit woord in te typen. Vervolgens kregen ze drie minuten de 

tijd om over het doel na te denken.  

De deelnemers in de experimentele conditie kregen dezelfde instructie als de 

deelnemers in de andere conditie. Er werd kort gerefereerd aan onderzoeken die hebben 

uitgewezen dat implementatie intenties heel goed werken om doelen te bereiken en uitgelegd 

hoe ze dit toe konden passen. Er werd aan de deelnemers gevraagd om een situatie te 

bedenken die hen eraan zou kunnen herinneren om water te gaan drinken en dit woord in te 

typen. Hierna werden de deelnemers gevraagd om een plan te maken om meer water te 

drinken met het woord dat ze in hadden getypt. Een voorbeeld hiervan is: Als ik “sport” dan 

ga ik water drinken.         

Verificatietaak 

 Om de sterkte van de associatie tussen de cue en de daaraan gerelateerde woorden te 

meten is er een verificatietaak uitgevoerd. In totaal waren er 40 reeksen met letters die op het 

computerscherm verschenen. Deze reeksen werden 2 keer aangeboden. De helft van deze 

woorden waren bestaande woorden en de andere helft waren niet bestaande woorden. Als 

primewoorden zijn woorden gebruikt als DORST, KOELKAST, SPORT, dit waren woorden 

die de deelnemers zelf hebben genoemd als cue in de voorgaande taak. Targetwoorden waren 

woorden als WATER, het habituele middel (gekozen door de deelnemers zelf in een 

voorgaande taak), neutrale, natuurgerelateerde woorden. De deelnemers werden geïnstrueerd 

om zo snel mogelijk te reageren als ze een drankje zagen, door op de  “ja” knop te drukken of 

op de  “nee” knop te drukken als de target geen drankje betrof. Alle primewoorden  werden 

30  milliseconden gepresenteerd, en werden gemaskerd door een rij met willekeurige 
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letterreeksen, die dezelfde lengte hadden als de primewoorden. Deze rij werd 200 

milliseconden gepresenteerd en werd direct gevolgd door het targetwoord. Dit woord bleef op 

het computerscherm staan totdat de deelnemers op de “ja”of  “nee” knop drukten. De 

gemiddelde reactietijden bepaalden de toegankelijkheid.  

Tabel 1:Prime-target combinaties om afhankelijke variabelen te meten 

Afhankelijke variabele                                                                      Prime                           Target 

Toegankelijkheid van het habituele middel (associatie)                   zelfgekozen cue            habitueel middel 

Toegankelijkheid van het habituele middel (baseline)                      letterreeks                    habitueel middel 

Toegankelijkheid van water (associatie)                                           zelfgekozen cue           water 

Toegankelijkheid van water  (baseline)                                             letterreeks                    water 

Resultaten 

            Voor de analyses van de verificatietaak is gebruik gemaakt van de GLM Repeated 

Measures. De deelnemers die water niet als habitueel middel hadden zijn geselecteerd voor de 

analyses (N=  51). Alle reactietijden die meer dan drie standaarddeviaties afweken van het 

gemiddelde zijn niet meegenomen in de analyses. Dit betrof 10 % van de alle reactietijden. 

Als afhankelijk variabele zijn de reactietijden in milliseconden op de targetwoorden gebruikt. 

De reactietijden bestaan uit de reactietijden van de targetwoorden (water of het habituele 

middel) die geprimed zijn met niet-woorden, oftewel de baseline en de reactietijden van de 

targetwoorden die geprimed zijn met de zelfgekozen cue, datgene dat de deelnemers eraan 

herinnerd om water te gaan drinken. In figuur 1 zijn de gemiddelde reactietijden 

weergegeven.            

            De drieweg analyse die is uitgevoerd met conditie x prime x target liet het volgende 

effect zien F(1,52) = 4.35, p = .04. Om deze interactie verder uit te zoeken is er gekeken naar 

de tweeweg analyses en naar de gemiddelden reactietijden, deze reactietijden zijn in figuur 1 

weergegeven. De tweeweg analyse die is uitgevoerd met target x prime in de controle conditie 

liet het volgende zien F(1,25) = 1.77, p = .19. Dezelfde analyse, maar nu binnen de 

experimentele conditie liet het volgende zien F(1,27) = 2.68, p = .11. 

In de controle conditie reageert men sneller op de target van het habituele middel, als men 

geprimed is met de cue (M  = 587), dan wanneer men niet geprimed is met de cue (M  = 633). 

Dit laat zien dat de deelnemers de verwachtte associatie hebben tussen de situationele cue en 

hun habituele middel. Er is geen verschil gevonden in reactietijd voor water als target in de 
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controle conditie. In de experimentele conditie is geen verschil gevonden voor het habituele 

middel als target. Wel is er in de experimentele conditie een verschil gevonden voor water als 

target, men reageert sneller op de target water als men geprimed is met de cue (M = 576), dan 

wanneer men niet geprimed is met de cue (M = 638). Dit betekent dus dat het gebruik van 

implementatie intenties ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het woord water hoger is 

geworden en hierdoor mogelijk nieuw gedrag aangeleerd kan worden. Als we kijken naar 

figuur 1, dan is te zien dat het effect voortkomt uit het feit dat de targets die geprimed zijn met 

de cue in de beide condities verschilt van de de targets die niet geprimed zijn met de cue. De 

gemiddelden in reactietijden met betrekking tot de  tweeweg analyses laten in de controle- en 

in de experimentele conditie dan ook duidelijk zien dat de reactietijden verschillen op de 

target van het habituele middel of op de target van het woord water.  

 

 
Figuur 1: De  reactietijden op de targetwoorden, geprimed met een niet-woord  

(baseline) en met de zelfgekozen cue, in de 2 condities.  

 

Discussie 

 De uitkomsten van studie 1 bevestigen de hypothese dat de deelnemers in de controle 

conditie sneller reageren op de target van het habituele middel als ze geprimed zijn met de cue 

(het woord die de situatie aangeeft waarin men meestal iets te drinken neemt), dan wanneer ze 

niet geprimed zijn met de cue. Dit betekent dat de bestaande associatie in de controle conditie 

zorgt voor een snellere reactie op het habituele middel. Ook wordt de hypothese bevestigd dat 

de deelnemers in de experimentele conditie sneller reageren op de target van het woord water 
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als ze geprimed worden  met de cue die hen doet denken aan het nemen van een glas water, 

dan wanneer ze niet geprimed zijn met deze cue. Dit betekent dat er in ieder geval tijdelijk 

een verhoogde activatie is van de mentale representatie van de doel-middel associatie. In 

hoeverre dit voor een langere tijd in stand gehouden kan worden is nog niet duidelijk. Ook is 

het interessant om te onderzoeken of de bestaande associatie tussen de cue, het middel en het 

doel plaats kan maken voor een nieuwe associatie. Dit is dan ook de centrale vraag in studie 2. 

Studie 2 

   Naar aanleiding van de resultaten van studie 1 is ervoor gekozen om een tweede studie 

uit te voeren. Uit studie 1 is gebleken dat men in de controle conditie sneller reageert op het 

habituele middel als men wordt geprimed met de cue die de situatie weergeeft waarin men 

meestal iets te drinken neemt. Ook kwam er uit de resultaten naar voren dat implementatie 

intenties zorgen voor een verhoogde toegankelijkheid van het woord water, wanneer men 

geprimed is met de cue die gebruikt is bij het maken van het implementatie plan. Er is 

gekozen om dit verder uit te werken in studie 2, door gebruik te maken van de bestaande 

associatie in de experimentele conditie. De volgende hypotheses zijn getoetst: In de controle 

conditie zullen de deelnemers sneller reageren op het alternatieve middel (het habituele 

middel of het middel dat de deelnemers het meeste drinken met uitzondering van water en 

alcoholische dranken) als ze geprimed zijn met de zelfgekozen situationele cue, dan wanneer 

ze niet geprimed zijn met deze cue. In de experimentele conditie zullen de deelnemers sneller 

reageren op de target water en de target van het alternatieve middel (hierna het habituele 

middel genoemd) als ze geprimed zijn met de cue, dan wanneer ze niet geprimed zijn met de 

cue. Als aanvulling op studie 1 is er gekeken naar het daadwerkelijke gedrag aan de hand van 

een nameting. 

Methode 

Deelnemers design en procedure 

Aan het experiment van studie 2 hebben in totaal 76 studenten (29 mannen en 47 

vrouwen) van de Universiteit Utrecht deelgenomen in ruil voor  €6,- of een proefpersoonuur. 

Voor het onderzoek van studie 2 is gebruik gemaakt van een 2 (conditie: doel intentie vs. 

implementatie intentie; tussenproefpersoon factor) x 2 (prime: cue vs. niet-woord; 

binnenproefpersoon factor) x 2 (target: habituele middel vs. water; binnenproefpersoon factor) 
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design. Alle deelnemers werden verzocht om in een afgesloten ruimte te gaan zitten waar een 

computer aanwezig was en de instructies op het computerscherm op te volgen. De deelnemers 

werden random ingedeeld in de twee verschillende condities, de controle (doel intentie) 

conditie en de experimentele (implementatie intentie) conditie. Eerst kregen de deelnemers 

vragen met betrekking tot de hoeveelheid water en de drank die ze het meeste drinken met 

uitzondering van water en alcoholholisme dranken (het habituele middel). Ook werden er 

vragen gesteld om intentie, frequentie van het gedrag in het verleden en stabiliteit van de 

context te meten. Vervolgens kregen de deelnemers dezelfde verificatietaak als in studie 1, 

waarin de reactietijden gemeten werden op de verschillende targets. Na de verificatietaak 

volgde er een aantal debriefing vragen. Na afloop van het experiment werden de deelnemers 

verzocht terug te gaan naar de experimentator, waarop ze werden gevraagd om hun 

telefoonnummer te geven voor de nameting, betaald en bedankt. 

Instructies van de condities.  

De deelnemers in de controle conditie kregen dezelfde instructies als in de intentie 

conditie van studie 1. De deelnemers in de experimentele conditie kregen dezelfde instructies 

als in de implementatie intentie conditie van studie 1. Het enige verschil tussen deze conditie 

en de conditie van studie 1 was dat de deelnemers gevraagd werden om na te denken over de 

situatie waarin ze meestal drinken en dit woord in te typen en daar het implementatie plan 

mee te maken. Met andere woorden, de deelnemers gebruikten nu de cue die hen doet denken 

aan het nemen van hun habituele middel en pasten dit toe in het plan om meer water te gaan 

drinken. 

Nameting 

Om te onderzoeken of de deelnemers behalve een sterkere link tussen de cue en het 

woord water hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk het gewenste gedrag gingen vertonen 

werden de deelnemers 1 dag na afloop van het experiment gebeld zodat ze antwoord konden 

geven op een aantal vragen. Er werd gevraagd naar de gedronken hoeveelheden water en het 

habituele middel in de 24 uur na afloop van het experiment. Tevens werd er gevraagd wat de 

deelnemers hadden gedronken als ze in de situatie verkeerden waarin ze normaal gesproken 

iets te drinken nemen. 
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Resultaten 

Voor de analyses van de verificatietaak is gebruik gemaakt van de GLM Repeated 

Measures. Alle deelnemers zijn meegenomen in de analyses (N = 60).  Alle reactietijden die 

meer dan drie standaarddeviaties afweken van het gemiddelde zijn niet meegenomen in de 

analyses. Dit betrof  3.6 % van de alle reactietijden. Als afhankelijk variabele zijn de 

reactietijden in milliseconden op de targetwoorden gebruikt. De reactietijden bestaan uit 

dezelfde categorieën als in studie 1. Als factor is het habituele middel meegenomen. Op deze 

manier is het mogelijk gemaakt om de deelnemers die water als habitueel middel hebben 

(watergewoonte) (N = 42) te onderscheiden van de deelnemers die water niet als habitueel 

middel hebben (geen watergewoonte) (N = 18). Er is gebruik gemaakt van een 2 (conditie: 

doel intentie vs. implementatie intentie; tussenproefpersoon factor) x 2 (prime: cue vs. niet-

woord; binnenproefpersoon factor) x 2 (target: habitueel middel vs. water; 

binnenproefpersoon factor) design.        

 Allereerst is er een vierweg analyse uitgevoerd met target x prime x conditie x 

watergewoonte, waarin alle deelnemers zijn meegenomen. Deze analyse liet het volgende 

effect zien F(1,60) = 6.94, p = .01. Als we naar de drieweg interactie van target x prime x 

conditie kijken is het volgende effect te zien F(1,18) = 4.8, p = .04. Dit betreft de deelnemers 

die water niet als habitueel middel hebben. Tevens is er een effect gevonden van target 

F(1,60) = 4.12, p = .05. Om de vierweg interactie verder uit te werken en om te onderzoeken 

of de gestelde hypotheses bevestigd worden is naar de verschillen tussen de gemiddelde 

reactietijden gekeken, deze reactietijden zijn in figuur 2 weergegeven. Voor de drieweg 

analyses zijn de deelnemers onderverdeeld in deelnemers die water niet als habitueel middel 

hebben en deelnemers die water wel als habitueel middel hebben.    

 Voor de deelnemers die water niet als habitueel middel hebben, in de experimentele 

conditie, is te zien dat de deelnemers sneller reageren op de target water wanneer ze geprimed 

zijn met de situationele cue (M = 539), dan wanneer ze niet geprimed zijn met deze cue (M = 

624), p= .02. Dit betekent dat de deelnemers een nieuwe associatie hebben aangeleerd als 

gebruik werd gemaakt van implementatie intenties, door middel van de bestaande cue.  In de 

experimentele conditie, voor de deelnemers die water niet als habitueel middel hebben, is 

geen verschil gevonden tussen de reactietijden op de target van het habituele middel, wanneer 

de deelnemers zijn geprimed met een niet bestaand woord (M = 582) of met de situationele 

cue (M = 610), p = .56. Er is dus geen bewijs gevonden voor een associatie tussen de cue en 
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de target van het habituele middel. In de controle conditie is er geen verschil gevonden tussen 

de reactietijden op de target water, wanneer de deelnemers zijn geprimed met een niet 

bestaand woord (M = 500) of met de situationele cue (M = 538), p =.38. Dit is in 

overeenkomst met de verwachting, vanwege het feit dat in de controle conditie geen gebruik 

gemaakt is van implementatie intenties. Voor de deelnemers die water niet als habitueel 

middel hebben, in de controle conditie, is er tevens geen verschil gevonden tussen de 

reactietijden op de target van het habituele middel, wanneer de deelnemers zijn geprimed met 

een niet bestaand woord (M = 589) of met de situationele cue (M = 576),  p = .83. Dit 

betekent dat er geen bewijs is gevonden voor de associatie die zou moeten bestaan. Het 

hoofdeffect dat is gevonden voor target laat zien dat er over het algemeen een verschil in 

reactietijd tussen de target van het habituele middel en de target water is gevonden. 

 Voor de deelnemers die water wel als habitueel middel hebben is er ook een drieweg 

analyse uitgevoerd met target x prime x conditie. F(1,42) = 4.2, p = .05. Voor de deelnemers 

die water als het habituele middel hebben, in de experimentele conditie, is er geen verschil 

gevonden tussen de reactietijden van de target water, wanneer de deelnemers geprimed zijn 

met een niet bestaand woord (M  = 551) of met de situationele cue (M = 580), p = .28. Er is in 

dit geval dus geen nieuwe associatie aangeleerd tussen de situationele cue en de target water. 

Ook is er in de experimentele conditie geen verschil gevonden tussen de reactietijden voor de 

target van het habituele middel, wanneer de deelnemers geprimed zijn met een niet bestaand 

woord (M = 615) of met de situationele cue (M = 565), p = .17. Er is dus geen bewijs 

gevonden voor een associatie tussen de cue en de target van het habituele middel. In de 

controle conditie, voor de deelnemers die water als het habituele middel hebben is er een 

marginaal significant verschil gevonden tussen de reactietijden van de target water, wanneer 

ze geprimed zijn met een niet bestaand woord (M = 558) of de situationele cue (M = 515), p 

=.09. Dit zou kunnen komen doordat deze deelnemers al een gewoonte hebben om water te 

drinken. Voor de target van het habituele middel is geen verschil gevonden in de controle 

conditie voor de deelnemers die water als habitueel middel hebben als ze geprimed zijn met 

een niet bestaand woord (M = 548) of de situationele cue (M = 569), p =.54.   

 Voor de nameting zijn verschillende analyses uitgevoerd en is gebruik gemaakt van 

een Univariate GLM. Als voorspellers zijn stabiliteit van de context, frequentie van het 

gedrag in het verleden (voor zowel water, als voor het habituele middel) en intentie om meer 
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water te drinken meegenomen. Er waren uiteindelijk te weinig participanten (N = 33) om 

gegronde conclusies te trekken.  

   

Figuur 2: De  reactietijden op de targetwoorden, geprimed met een niet-woord  

(baseline) en met de zelfgekozen cue, in de 2 condities. 
 
 Discussie 

De uitkomsten van studie 2 bevestigen de hypothese dat de bestaande situationele cue 

ook kan dienen voor het uitlokken van nieuw gedrag. De deelnemers die water niet als het 

habituele middel hadden, reageerden sneller op de target van het woord water als ze gebruik 

maakten van implementatie intenties. Hierbij was de situationele cue, (de situatie waarin men 

normaliter het habituele middel drinkt) dezelfde die de deelnemers deed denken aan het 

drinken van hun habituele middel. Deze uitkomst betekent dat de deelnemers een nieuwe 

associatie hebben aangeleerd als gebruik werd gemaakt van implementatie intenties, door 

middel van de bestaande cue. De verwachting was dat de deelnemers in de controle conditie 

sneller zouden reageren als het om de geprimede target van het habituele middel ging. In 

studie 1 hebben we namelijk gevonden dat de deelnemers zonder gewoonte om water te 

drinken in de controle conditie sneller reageren op de target van het habituele middel, 

wanneer de deelnemers geprimed zijn met de cue, dan wanneer ze niet geprimed zijn met de 

cue. Dit resultaat hebben we in studie 2 niet kunnen repliceren. De deelnemers in de controle 

conditie reageerden niet sneller op de target van het woord water, indien ze geprimed werden 

met de situationele cue. Deze uitkomst strookt met de verwachting.    
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 Voor de deelnemers die water als habitueel middel hadden, in de controle conditie, is 

te zien dat de deelnemers sneller op de target van het woord water reageren indien ze 

geprimed zijn met de situationele cue. Dit was echter een marginaal significant effect. Dit 

maakt het dan ook aannemelijk dat de implementatie intenties niet zorgen voor een verhoogde 

toegankelijkheid van het woord water, omdat deze al bestaat. Een mogelijke oorzaak is dat 

deze deelnemers water al als habitueel middel hebben, de situationele cue doet hen al denken 

aan het nemen van water. Voor de deelnemers die water niet als habitueel middel hadden is 

zowel in de controle conditie, als in de experimentele conditie geen verschil gevonden in 

reactietijden op de target van het habituele middel. Wat wel opvallend is, is dat er geen 

verschil wordt gevonden tussen de reactietijden op de target van het woord water in de 

experimentele conditie. Tijdens studie 2 was er sprake van een warme periode, waardoor veel 

mensen sowieso al meer water dronken dan normaal, iets dat van invloed kan zijn op de 

resultaten. Samenvattend en gebaseerd op de resultaten van studie 2 kan gesteld worden dat 

implementatie intenties ook werken om een nieuwe associatie aan te leren, als er gebruik 

wordt gemaakt van een bestaande cue, die normaal gesproken gerelateerd wordt aan het 

habituele middel. Daarnaast werken implementatie intenties niet als mensen water al als 

habitueel middel hebben.  

Algemene discussie 

Uit het onderzoek van Aarts en Dijksterhuis (2000) komt naar voren dat wanneer 

gewoontes zijn ontstaan, enkel de activatie van het doel automatisch zorgt voor het uitlokken 

van het gewoontegedrag. Een representatie van doel-middel associaties is ook getracht aan te 

tonen in de eerste studie door te onderzoeken of er daadwerkelijk een bestaande associatie is 

voor het habituele middel. Er is in studie 1 bewijs gevonden voor de bestaande associatie van 

de situationele cue en het habituele middel. Er is sprake van een verhoogde toegankelijkheid 

van het habituele middel, indien de deelnemers geprimed worden met de situationele cue. 

Tevens heeft studie 1 laten zien dat implementatie intenties invloed hebben op de 

toegankelijkheid van het woord water. Als de deelnemers gebruik maken van implementatie 

intenties en zelf een situatie kiezen die gaat dienen als de situationele cue, dan zorgt deze cue 

ervoor dat het woord water sneller herkend wordt. Naar aanleiding van deze resultaten is 

getracht om in studie 2 te laten zien dat de al bestaande cue kan gaan dienen als cue om een 

ander middel te activeren. De resultaten van studie 2 hebben dan ook laten zien dat dit 
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mogelijk is. Wat niet naar voren is gekomen is dat het woord water toegankelijker is 

geworden, dan het woord dat het habituele middel beschrijft. De reden hiervan is dat we in 

studie 2 de bestaande associatie niet hebben kunnen vinden. Een oorzaak hiervan zou kunnen 

zijn dat we in studie 2 hebben gevraagd om het drankje aan te geven dat de deelnemers het 

meest drinken met uitzondering van water en alcoholische dranken. De deelnemers die 

hebben deelgenomen aan studie 2 kunnen in vergelijking met de deelnemers uit studie 1 meer 

alcoholische dranken als habitueel middel hebben, waardoor de cue niet werkt bij 

bijvoorbeeld cola. Doordat we dit effect niet hebben kunnen repliceren is het niet mogelijk om 

conclusies te trekken over het feit dat de nieuwe associatie plaats maakt voor de oude 

associatie. In dit geval kan dus niet gesteld worden dat het habituele middel vervangen wordt 

door water. Wel is nu gebleken dat een bestaande cue, die doet denken aan het nemen van het 

habituele middel, nu ook kan dienen voor het nemen van water, indien mensen water niet als 

habitueel middel hebben.       

 Implementatie intenties kunnen binnen veel gebieden worden toegepast en de huidige 

studies hebben laten zien dat het ook toegepast kan worden op het drinken van water. Voor de 

mensen die water al als habitueel middel hebben is de invloed van het gebruik van 

implementatie intenties niet gevonden. Dit is opvallend, want je zou vermoeden dat de 

situationele cue ook hen doet denken aan het drinken van water. Stel dat het effect verdwijnt 

als men implementatie intenties toepast op gedrag dat men al vertoond. Dat zou betekenen dat 

implementatie intenties niet altijd gebruikt zouden kunnen worden, zonder na te denken over 

de consequenties. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak hiervan is. Wellicht 

gaan de mensen die water al als habitueel middel hebben na de manipulatie wel meer water 

drinken, maar dat hebben deze studies niet uit kunnen wijzen.    

 Gedragsverandering op de langere termijn is hoogstwaarschijnlijk moeilijk te 

bewerkstelligen. Voor zover bekend is het onderzoek van Holland, Aarts en Langendam 

(2006) over recycle gedrag het enige onderzoek dat laat zien dat het recycle gedrag langer in 

stand gehouden kan worden. Vanwege het feit dat dit over één bepaalde gedraging gaat, is het 

niet per definitie waar dat de gedragsveranderingen bij andere gedragingen ook langer in 

stand gehouden kunnen worden.         

 De nameting van studie 2 heeft minder response opgeleverd dan verwacht. Hierdoor 

kon er niet gekeken worden naar de invloed van de frequentie van het gedrag in het verleden, 

de stabiliteit van de context en de intentie om meer water te drinken. Daarnaast dronken de 
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deelnemers door de warmte meer water dan normaal. Hierdoor zijn er geen conclusies te 

trekken over de exacte oorzaak van het drinken van meer water. De deelnemers kunnen meer 

hebben gedronken vanwege de manipulatie, maar dus ook vanwege de warmte. Daarnaast zijn 

de gegevens minder objectief als er gebruik gemaakt wordt van zelfrapportage bij een 

nameting. In studie 2 werden de deelnemers telefonisch gevraagd naar wat ze gedronken 

hadden en naar de hoeveelheden. Dit blijft een schatting en de verschillende deelnemers 

kunnen andere ideeën hebben over wat veel en wat weinig is. Bij eventueel vervolgonderzoek 

zou er gekeken kunnen worden naar een betere manier om gegevens te verzamelen bij een 

nameting. Een mogelijkheid is dat de deelnemers het zelf bij houden op een lijst en 

vervolgens gebeld worden. Een andere, objectievere manier om deze gegevens te verzamelen 

is directe observatie na afloop van het experiment.      

 Door het gebruik van implementatie intenties komt de rol van de context ook duidelijk 

naar voren. Wood, Tam en Witt (2005) hebben laten zien dat gewoontes verstoord raken als er 

een verandering in de context optreedt. De omgeving kan er dus voor zorgen dat men 

herinnerd wordt aan het gedrag dat men eerder in die omgeving heeft uitgevoerd. Deze 

omgeving fungeert dan als een cue, die het eerder vertoonde gedrag oproept. In de huidige 

studies is ook te zien dat de context, de situatie waarin men over het algemeen het habituele 

middel drinkt, dient als een cue om specifiek gedrag uit te voeren. In studie 2 hebben we laten 

zien dat bij het gebruik van implementatie intenties hetzelfde doel bereikt kan worden, als 

gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke context, welke wordt gevolgd door een nieuw 

middel.           

 Vanuit een maatschappelijk oogpunt zijn de uitkomsten van deze studies ook 

belangrijk. Iedereen weet dat water drinken veel voordelen heeft en dat het veel gezonder is 

dan bijvoorbeeld frisdrank. Maar zelfs als mensen weten dat het oude gedrag, zoals frisdrank 

drinken, minder goed voor ze is, blijven ze het gedrag vertonen onder invloed van stabiele 

omgevingsfactoren. In studie 2 is aangetoond dat deze omgevingsfactoren in ieder geval 

tijdelijk zorgen voor een associatie tussen de oude context en een nieuw middel. Dit betekent 

dat interventies in kunnen inspelen op die omgevingsfactoren. Interventies die gedrag 

koppelen aan een context door middel van implementatie intenties verzekeren herhaling van 

bepaald gedrag en daardoor zijn ze goed bruikbaar voor verscheidene interventies 

programma’s (Verplanken & Wood, 2006).  
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