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Abstract  

Cravings zijn intense verlangens die kunnen ontstaan bij het zien van lekker eten. Cravings 

strijden met cognitieve informatie voor verwerkingscapaciteit binnen het werkgeheugen. Het 

doel van onze onderzoeken was om de participanten van cravings af te leiden door middel 

van een inspannende geheugentaak (experiment 1) en door middel van het maken van 

opgaven (experiment 2). Wij verwachtten dat de inspannende geheugentaak en het maken 

van opgaven voor afleiding van cravings zouden zorgen. Beide onderzoeken ondersteunden 

deze verwachtingen wanneer de participanten honger hadden en in experiment 1 ook wanneer 

de participanten hoog gevoelig waren voor eten. Dus mensen kunnen afgeleid worden van 

cravings door het werkgeheugen hoog te belasten wanneer mensen honger hebben of hoog 

gevoelig zijn voor eten. 
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Succesvolle afleiding van cravings na hoge cognitieve belasting wanneer je honger hebt of 

hoog gevoelig bent voor eten 

  Geïndustrialiseerde samenlevingen zijn overladen met voedsel. Overgewicht en 

zwaarlijvigheid beginnen ook steeds meer een probleem te worden in deze samenlevingen. 

Het is ook niet makkelijk om van lekker eten af te blijven. Het zien en ruiken van lekker eten 

kan zorgen voor een intens verlangen voor een specifieke etenswaar die moeilijk te weerstaan 

is (Kemps & Tiggemann, 2007; Martin, O’Neil, Tollefson, Greenway & White, 2008). Dit 

fenomeen dat met eetlust te maken heeft, wordt ‘craving’ genoemd. Als iemand bijvoorbeeld 

langs een bakker loopt en donuts ruikt, kan hij/zij ontzettende zin krijgen in donuts (Lowe & 

Butryn, 2007). De zoete geur van de donuts kan de lekkere smaak oproepen. In combinatie 

met de fantasie dat je een hap neemt en die lekkere smaak proeft, wordt het verlangen 

versterkt. Deze fantasie is volgens ‘the Elaborated Intrusion (EI) theory of desire’ (Kavanagh, 

Andrade & May, 2005) de kern van cravings (Kemps & Tiggemann, 2007).  

 Cravings maken gebruik van cognitieve bronnen in het werkgeheugen (Kavanagh et 

al., 2005). Volgens de unitarische opslagmodellen heeft het werkgeheugen een beperkte 

verwerkingscapaciteit waardoor verschillende soorten informatie strijden voor deze 

verwerkingscapaciteit in het werkgeheugen (Van Dillen & Koole, 2008). De EI theorie voegt 

hier de voorspelling aan toe dat cravings onderdrukt kunnen worden door dat deel van het 

werkgeheugen te belasten waar de verbeelding van verlangens ook plaats vindt. In 

overeenkomst met de unitarische opslagmodellen vonden Kemps, Tiggemann en Grigg 

(2008) in hun onderzoek dat participanten die gewend waren om chocoladecravings te 

ervaren een langzamere reactietijd hadden op een reactietaak dan de participanten bij wie de 

chocoladecravings tijdelijk waren opgewekt. Hierbij waren de cravings en een cognitieve 

taak in strijd met elkaar voor de beperkte verwerkingscapaciteit in het werkgeheugen. Dit 

resultaat laat ook zien dat cravings zelf afleidend kunnen werken. In onze onderzoeken echter 
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gaan we participanten afleiden van cravings zoals Kemps en Tiggemann (2007) en Kemps, 

Tiggemann, Woods en Soekov (2004). 

  Kemps en Tiggemann (2007) hebben gebruik gemaakt van de EI theorie om de 

voorspelling te toetsen dat cravings onderdrukt kunnen worden door dat deel van het 

werkgeheugen te belasten waar de verbeelding van verlangens ook plaats vindt. De 

onderzoekers vonden dat een concurrerende reuk- en visuele taak cravings verminderden 

omdat er vaker over de geur en het uiterlijk van eten gefantaseerd wordt. De participanten 

moesten in dit onderzoek zich eerst inbeelden dat ze hun favoriete eten aan het eten waren en 

daarna hoe iets anders dan eten rook of eruit zag zoals bijvoorbeeld vers gemaaid gras 

(Kemps & Tiggemann, 2007). Kemps et al. (2004) vonden ook in hun onderzoek dat door het 

visuele deel van het werkgeheugen te belasten met een visuele taak waarbij de participanten 

een wit vierkant op een computerscherm moesten volgen met hun ogen, de verbeelding voor 

cravings afnam en vervolgens ook de gerapporteerde cravings zelf afnamen. 

 In de huidige onderzoeken toetsen wij zoals Kemps en Tiggemann (2007) ook de 

voorspelling van de EI theorie. Wij geloven dat cravings onderdrukt kunnen worden door de 

wederzijdse concurrentie die optreedt tussen cravings en het onthouden van acht getallen 

(afleidingsconditie) in het werkgeheugen. Hierbij gaat alle aandacht naar het onthouden van 

acht getallen waardoor er geen aandacht meer overblijft om cravings te ervaren. Wanneer er 

concurrentie optreedt tussen cravings en het onthouden van één getal (controleconditie), 

verwachtten wij dat cravings meer aandacht zullen opeisen dan de geheugentaak omdat 

volgens het werkgeheugenmodel van afleiding van Van Dillen en Koole (2007) een 

cognitieve taak inspannend moet zijn om afleidend te werken, omdat er anders 

verwerkingscapaciteit overblijft voor het af te leiden construct. In dit geval zou er dus bij het 

onthouden van één getal verwerkingscapaciteit overblijven voor cravings. Uit een onderzoek 

van Van Dillen en Koole (2008) bleek dat wanneer het werkgeheugen belast werd met het 
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onthouden van acht getallen in plaats van één getal dat de aandacht voor negatieve gezichten 

minder werd waardoor de participanten even snel reageerden op positieve en negatieve 

gezichten. Wanneer de participanten echter één getal moesten onthouden, reageerden de 

participanten langzamer op negatieve gezichten, omdat ze meer aandacht hadden voor de 

negatieve gezichten dan voor de positieve gezichten. 

 Wij maken in het eerste experiment gebruik van dezelfde geheugentaak als Van Dillen 

en Koole (2008). De participanten moeten dus of één getal of acht getallen onthouden. Het 

doel van onze onderzoeken is om net als Kemps en Tiggemann (2007) en Kemps et al. (2004) 

participanten af te leiden van cravings. In tegenstelling tot deze twee eerdere onderzoeken 

zullen wij controleren voor honger en voor individuele verschillen in gevoeligheid voor eten, 

omdat zij van invloed zouden kunnen zijn op de mate van cravings. Onze cravinginductie is 

ook anders. De participanten krijgen zowel de foto’s met lekker eten die cravings opwekken 

als de geheugentaak tegelijkertijd aangeboden, terwijl bij deze twee eerdere onderzoeken er 

eerst een cravinginductie was en vervolgens een afleidingstaak. Wij kiezen ervoor om de 

foto’s en de geheugentaak om en om aan te bieden omdat wij willen kijken of cognitieve 

belasting tijdens een cravinginductie ook werkt. 

 In het eerste experiment induceren wij cravings door de participanten naar foto’s met 

lekker eten te laten kijken waarbij zij moeten aangeven of een foto links of rechts op een 

computerscherm verschijnt. Bij deze categorisatietaak worden de reactietijden gemeten om te 

achterhalen of de participanten wanneer zij acht getallen moeten onthouden, even snel 

reageren op foto’s met lekker eten als op foto’s met gezond eten. Als de reactietijden 

nagenoeg gelijk zijn tussen deze type foto’s, zou dit kunnen wijzen op afleiding van cravings 

door het onthouden van acht getallen zoals in het onderzoek van Van Dillen en Koole (2008) 

naar de verwerking van positieve en negatieve gezichten. Wanneer de participanten één getal 

moeten onthouden, verwachten wij dat de participanten langzamer reageren op foto’s met 
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lekker eten dan op foto’s met gezond eten, omdat de participanten bij het onthouden van één 

getal genoeg verwerkingscapaciteit over hebben om hun aandacht ook te richten op de foto’s 

met lekker eten en zodoende meer cravings zullen ervaren. Aan het einde van deze taak 

proberen we door vier vragen te achterhalen of de participanten cravings ervaren. Wij 

verwachten dus minder cravings bij de participanten die acht getallen moeten onthouden dan 

bij de participanten die één getal moeten onthouden, omdat het onthouden van acht getallen 

veel aandacht vraagt en de participanten dan minder aandacht kunnen besteden aan cravings 

doordat ze cognitief te hoog belast zijn.  

 In het tweede experiment laten we participanten vragenlijsten op papier invullen. De 

participanten krijgen in het tweede experiment dus geen taken voorgelegd via de computer. In 

dit experiment proberen we door het oplossen van opgaven het werkgeheugen te belasten 

voor de ene helft van de participanten. De andere helft krijgt geen opgaven voorgelegd, zodat 

we een goed onderscheid kunnen maken tussen participanten die wel cognitief belast werden 

en participanten die niet cognitief belast werden. Cravings wekken we in dit tweede 

experiment op door de participanten voor-, hoofd- en nagerechten van een menukaart te laten 

lezen. Hierbij wordt hen ook gevraagd per type gerecht het gerecht te kiezen dat ze het 

lekkerst vinden. De verwachting hierbij is dat de participanten die geen opgaven hoeven te 

doen tijdens het lezen van de gerechten, meer cravings zullen ervaren dan de participanten 

die wel opgaven moeten uitvoeren. 

Experiment 1 

Methoden 

Participanten 

 Er deden 97 studenten (36 mannen, 61 vrouwen) van de Hogeschool Utrecht en van 

de Universiteit Utrecht mee aan het experiment voor 6 euro of voor een proefpersoonuur wat 

voor universitaire tweede- en derdejaars psychologiestudenten nodig is voor het behalen van 
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het bachelordiploma. De gemiddelde leeftijd was 20.54 jaar (SD = 2.6). Het experiment had 

een 2 (cognitieve belasting: 1 getal versus 8 getallen) x 2 (voedseltype: lekker versus gezond) 

design waarvan de eerste factor tussen participanten is en de tweede factor binnen 

participanten. Er bevonden zich 42 participanten in de 1-getalconditie en 55 participanten in 

de acht getallenconditie.  

Materialen 

 We hebben gebruik gemaakt van foto’s die we op het Internet hebben gevonden. Zo 

hebben we 12 neutrale foto’s (bloemkool, radijsjes, telefoon) en 18 foto’s van lekker eten 

(pizza, friet, slagroomtaart) gebruikt in het experiment. Onder de neutrale foto’s vallen zowel 

foto’s van gezond eten (bloemkool, radijsjes) als foto’s van voorwerpen (telefoon, schep). We 

hebben zes foto’s van gezond eten en zes foto’s van voorwerpen gebruikt. De foto’s van 

voorwerpen waren bedoeld om het doel van het onderzoek te verbergen. 

 We hebben verder een cravingvragenlijst afgenomen waarbij we bijvoorbeeld vroegen 

hoeveel zin iemand had in lekker eten en hoeveel behoefte iemand had om op dat moment 

iets te eten. Vervolgens hebben we de ‘Restraint Scale’ (RS) (Heatherton, Herman, Polivy, 

King & McGree, 1988), de ‘Body Mass Index’ (BMI) aan de hand van de Restraint Scale 

(RS), het dieetsucces (Fishbach, Friedman en Kruglanski, 2003), de hongervragen en de 

‘Power of Food Scale’ (PFS) (Didie, 2003) afgenomen.  

Procedure 

 Het experiment namen we af in een computerruimte met hokjes waarbij in elk hokje 

een computer stond. Voordat we de participanten naar zo’n hokje brachten, moesten zij hun 

spullen in een kluisje achterlaten in de wachtruimte zodat ze niet afgeleid werden tijdens het 

experiment. Elke participant zat in zo’n hokje achter een computer. De instructies van de 

taken verschenen op het computerscherm. Ons experiment maakte deel uit van een geheel 

van drie afzonderlijke experimenten die niets met elkaar te maken hadden en die in totaal drie 
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kwartier duurden. Ons experiment duurde ongeveer 15 minuten en werd als laatste van de 

drie afgenomen. De toewijzing aan de 1-getalconditie en de 8-getallenconditie gebeurde 

willekeurig door de computer. 

Categorisatietaak. De eerste taak die de participanten in ons experiment voorgelegd kregen, 

was de taak waarbij de participanten elke trial eerst één getal of een getal met acht cijfers te 

zien kregen en dit getal of deze getallen moesten onthouden. Daarna moesten ze zo snel 

mogelijk aangeven of een foto links of rechts op het scherm verscheen door middel van de 

toetsen ‘a’ (links) en ‘b’ (rechts) op het toetsenbord. Ze kregen 3 seconden de tijd om 

antwoord te geven. Daarna werd er weer één getal of een getal met acht cijfers getoond en 

werd er gevraagd of dit hetzelfde getal was als het getal dat eerder was getoond. Hier kregen 

de participanten 4 seconden de tijd om te antwoorden door op ‘a’ (goed) of  ‘b’ (fout) op het 

toetsenbord te drukken. Er waren 30 trials met 18 foto’s van lekker eten, 6 foto’s van gezond 

eten en 6 foto’s van voorwerpen. In de ene 15 trials was het eerder aangeboden getal 

hetzelfde als het later aangeboden getal en in de andere 15 trials waren de getallen niet 

hetzelfde. In de 8-getallenconditie was er maar één getal anders als de getallenreeksen niet 

overeen kwamen, zodat de participanten niet zomaar konden gokken. Ook werden in de ene 

15 trials de foto’s links en in de andere 15 trials de foto’s rechts aangeboden op het 

computerscherm. Iedere trial begon met een masker (‘*****’). 

Cravingvragenlijst. Na het experiment kregen de participanten de cravingvragenlijst (α = .95) 

voorgelegd die ze met de cijfertoetsen moesten beantwoorden. We hebben vier vragen 

gesteld om te kunnen vaststellen in hoeverre de participanten verlangden naar lekker eten. Zij 

konden op een 9-puntsschaal van 1 (helemaal niet) tot 9 (heel erg) aangeven (1) hoeveel trek 

ze hadden op dat moment, (2) hoeveel zin ze hadden in lekker eten, (3) hoeveel behoefte ze 

hadden om op dat moment iets te eten en (4) hoeveel zin ze hadden om te snacken. 
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Restraint Scale. Hierna werden vragenlijsten over eten en lijnen afgenomen. De eerste 

dieetvragenlijst die ze moesten beantwoorden was de ‘Restraint Scale’ (α = .95) inclusief de 

subschalen ‘Concern for dieting’ en ‘Weight fluctuation’ (Heatherton et al., 1988). Aan de 

hand van deze vragenlijst konden wij lijners en niet-lijners bepalen. We vroegen de 

participanten bijvoorbeeld hoe bewust ze zich waren van wat ze aten. 

Body Mass Index (BMI). Aan het eind van de Restraint Scale werd er gevraagd naar hun 

hoogst gewogen gewicht, hun huidige gewicht en hun lengte. Aan de hand van hun huidige 

gewicht (kg) en hun lengte (m)  kon het BMI (kg/m²) worden bepaald. Het BMI is een index 

die aangeeft in hoeverre iemand een normaal gewicht heeft. We stellen het BMI vast omdat 

er in eerdere onderzoeken belangrijke relaties zijn gevonden tussen het BMI en cravings 

(Martin et al., 2008). 

Dieetsucces. Daarna hebben we drie vragen gesteld om te achterhalen hoe succesvol de 

participanten zichzelf vonden met hun dieet. We hebben de schaal gebruikt zoals Fishbach et 

al. (2003). De antwoorden konden ze aangeven op een 7-puntsschaal.  

Honger. Hierna hebben we de participanten gevraagd (a) hoeveel honger ze hadden op dat 

moment en (b) hoe lang geleden ze voor het laatst iets hadden gegeten. De eerste vraag 

konden ze aangeven op een 7-puntsschaal van 1 (helemaal geen honger) tot 7 (grote honger). 

De tweede vraag had vijf antwoordmogelijkheden: 1 (Minder dan een uur geleden), 2 (1 à 2 

uur geleden) tot 5 (4 uur of langer geleden). 

Power of Food Scale (PFS). De laatste vragenlijst die werd afgenomen, was de Power of 

Food Scale (PFS; α = .96). Deze schaal meet individuele verschillen in de manier waarop 

mensen denken over en reageren op eten dat ze tegen komen in hun omgeving (Forman et al., 

2007). Hierbij konden de participanten op een 5-punts Likertschaal aangeven in hoeverre zij 

het eens waren met 21 stellingen zoals “Ik denk veel aan eten, ook als ik niet echt honger 
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heb.” en “Ik heb het gevoel dat eten voor mij hetzelfde is als drank voor een alcoholist.” 

(Didie, 2003). 

Smakelijkheid van het voedsel. Hierna werden alle foto’s met eten weer aangeboden en 

moesten de participanten aangeven hoe lekker zij het getoonde eten vonden. Dit waren 24 

foto’s (18 foto’s van lekker eten en 6 foto’s van gezond eten). De antwoorden konden ze 

aangeven op een schaal van 1 (helemaal niet lekker) tot 9 (heel lekker) (Papies, Stroebe & 

Aarts, 2008).  

Demografische gegevens. Ten slotte werd er gevraagd naar de sekse en de leeftijd van de 

participanten en of de participanten eerder hadden meegedaan aan een onderzoek waarbij 

dezelfde foto’s waren gebruikt. Hierna werden de participanten bedankt voor hun deelname 

aan het experiment en mochten ze zich melden bij de experimentleider die in de wachtruimte 

was. Hier werden zij nogmaals bedankt voor hun deelname en kregen zij een proefpersoonuur 

of 6 euro. 

Resultaten 

 Manipulatiecheck. We hebben een gepaarde t-test uitgevoerd om te achterhalen of er 

een verschil was in de smakelijkheid van de getoonde foto’s. Hieruit bleek dat de foto’s met 

lekker eten (M = 6.41; SD = 1.07) lekkerder gevonden werden dan de foto’s met gezond eten 

(M = 5.48; SD = 1.17) (t(96) = 6.87; p = .00). 

 Sekseverschillen en correlaties. Er waren geen sekseverschillen op de vragenlijsten. 

Tabel 1 geeft de correlaties tussen de vragenlijsten weer. We vonden een grote correlatie (r = 

.79) tussen de honger (A) vraag (Hoeveel honger heb je op dit moment?) en cravings. We 

vonden een aantal matige correlaties tussen de Power of Food Scale (PFS) en de Restraint 

Scale (RS; r = .44), de RS en het Body Mass Index (BMI; r = .40), de PFS en de honger (A) 

vraag (r = .40), het dieetsucces en het BMI (r = -.33) en de PFS en het BMI (r = .32). 

Tenslotte vonden we ook kleine correlaties tussen de PFS en het dieetsucces (r = -.29) en 
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tussen het dieetsucces en de RS (r = -.26). De maten die niet met cravings correleren, hebben 

ook geen effect op cravings. Daarom zullen ze niet meer gebruikt worden voor de verdere 

analyses.  

 Categorisatietaak. We hebben een 2 (cognitieve belasting: 1 getal versus 8 getallen) x 

2 (voedseltype: lekker versus gezond) multivariantieanalyse uitgevoerd met de 

gestandaardiseerde z-scores van de PFS als covariaat en de reactietijden van foto’s met lekker 

eten en de foto’s met gezond eten als afhankelijke variabelen. Hieruit bleek dat er een 

interactie-effect was tussen de reactietijden en cognitieve belasting (F(1, 85) = 5.60; p = .02). 

Om dit interactie-effect te onderzoeken hebben we gekeken naar het effect van lekker eten 

per conditie voor de participanten met een hoge PFS score (één standaarddeviatie boven het 

gemiddelde) en de participanten met een lage PFS score (één standaarddeviatie onder het 

gemiddelde). Hieruit bleek dat wanneer de participanten met een hoge PFS score één getal 

moesten onthouden, zij langzamer reageerden op foto’s met lekker eten (M = 808.36; SD = 

57.80) dan op foto’s met gezond eten (M = 678.53; SD = 56.75; F(1, 85) = 9.15; p = .00). 

Wanneer de participanten acht getallen moesten onthouden, was er geen verschil in 

reactietijden (F(1, 85) < 1; zie figuur 1). Het lijkt erop dat wanneer de participanten hoog 

gevoelig waren voor eten en cognitief laag belast werden, zij meer cravings ervoeren omdat 

zij langer naar de foto’s met lekker eten keken. Wanneer de participanten in dezelfde situatie 

echter hoog belast werden, leken zij afgeleid en keken ze even lang naar de foto’s met lekker 

eten als naar de foto’s met gezond eten. We hebben ook een 2 (cognitieve belasting: 1 getal 

versus 8 getallen) x 2 (voedseltype: lekker versus gezond) multivariantieanalyse uitgevoerd 

met de gestandaardiseerde z-scores van de honger (A) vraag (“Hoeveel honger heb je op dit 

moment?”) als covariaat en weer met de reactietijden als afhankelijke variabelen. We hebben 

de hongervragen niet samengevoegd omdat ze niet significant met elkaar correleerden (r = 

.19). Daarom hebben we de analyses per vraag gedaan en vonden we met de honger (B) vraag 
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(“Hoe lang geleden heb je voor het laatst gegeten?”) geen effecten op de reactietijden (F(1, 

85) < 1). Uit de multivariantieanalyse met de honger (A) vraag als covariaat echter bleek dat 

er een interactie-effect was tussen de reactietijden en cognitieve belasting (F(1, 85) = 5.20; p 

= .03). Om dit interactie-effect te onderzoeken hebben we gekeken naar het effect van lekker 

eten per conditie voor de participanten met een hoge hongerscore (één standaarddeviatie 

boven het gemiddelde) en de participanten met een lage hongerscore (één standaarddeviatie 

onder het gemiddelde). Hieruit bleek wanneer de participanten met een hoge hongerscore één 

getal moesten onthouden, zij langzamer reageerden op foto’s met lekker eten (M = 830.94; 

SD = 54.23) dan op foto’s met gezond eten (M = 729.71; SD = 53.41; F(1, 85) = 6.13; p = 

.02). Wanneer de participanten acht getallen moesten onthouden, was er geen verschil in 

reactietijden (F(1, 85) < 1; zie figuur 2). Het lijkt erop dat wanneer de participanten honger 

hadden en cognitief laag belast werden, zij meer cravings ervoeren omdat zij langer naar de 

foto’s met lekker eten keken. Wanneer de participanten in dezelfde situatie echter hoog belast 

werden, waren zij afgeleid en keken ze even lang naar de foto’s met lekker eten als naar de 

foto’s met gezond eten.  

 Cravings. Om te achterhalen of er een verschil bestaat tussen de 1-getalconditie en de 

8-getallenconditie in cravings, hebben wij een variantieanalyse uitgevoerd met cognitieve 

belasting en de gestandaardiseerde scores van de PFS en de honger (A) vraag als 

onafhankelijke variabelen. Hieruit bleek dat er geen hoofdeffect was voor cognitieve 

belasting (F(1, 87) < 1). Uit de variantieanalyse bleek wel dat er een driewegsinteractie was 

tussen cognitieve belasting, de gestandaardiseerde PFS scores en de gestandaardiseerde 

scores van de Honger (A) vraag (F(2, 87) = 3.66; p = .03). Dit effect lijkt te kunnen worden 

verklaard door een interactie-effect van de Honger (A) vraag en de PFS (F(1, 87) = 6.88; p = 

.01), een hoofdeffect van de Honger (A) vraag (F(1, 87) = 114.36; p = .00) en een 

hoofdeffect van de PFS (F(1, 87) = 7.33; p = .01). Wanneer we de participanten die relatief 
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hoog scoren op de honger (A) vraag (z-score ≥ 0) en de participanten die relatief laag scoren 

op de honger (A) vraag (z-score < 0) met elkaar vergelijken, vinden we een significant 

verschil in cravings tussen de participanten die relatief hoog scoorden op deze hongervraag 

(M = 6.91; SD = 1.38) en de participanten die relatief laag scoorden op deze hongervraag (M 

= 4.03; SD = 1.88; t(57) = 8.04; p = .00). Dit verschil in cravings vinden we ook tussen de 

participanten die relatief hoog scoren (z-score ≥ 0) op de PFS (M = 6.54; SD = 1.80) en de 

participanten die relatief laag scoren (z-score < 0) op de PFS (M = 5.13; SD = 2.06; t(91) = 

3.50; p = .00). Het lijkt er dus op dat wanneer de participanten honger en/of hoog gevoelig 

waren voor eten, zij meer cravings ervoeren dan wanneer zij geen honger hadden en/of hoog 

gevoelig waren voor eten. 

Discussie 

 Ondanks dat we het niet hadden voorspeld, vonden we twee interactie-effecten tussen 

cognitieve belasting en voedseltype met de PFS en de honger (A) vraag als covariaten. 

Participanten die cognitief laag belast werden en hoog gevoelig waren voor eten of honger 

hadden, reageerden langzamer op foto’s met lekker eten dan op foto’s met gezond eten. Deze 

langzamere reactie is een indicatie dat zij cravings ervoeren net als het onderzoek van Kemps 

et al. (2008), omdat ze langer keken en dus meer aandacht hadden voor de foto’s met lekker 

eten. Dit gold alleen voor de participanten die honger hadden of die hoog gevoelig waren 

voor eten, omdat lekker eten voor hen relevanter is dan het onthouden van één getal waardoor 

zij meer aandacht besteden aan lekker eten en dus ook meer cravings ervaren. De 

participanten die geen honger hadden of niet hoog gevoelig waren voor eten reageerden niet 

langzamer op lekker eten, omdat het voor hen niet relevant was om hun aandacht aan lekker 

eten te besteden en zij ervoeren dan ook geen cravings. 

 De participanten die cognitief hoog belast werden, reageerden even snel op beide type 

foto’s. Dit komt overeen met Van Dillen en Koole (2008) die ook geen verschil vond in de 
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verwerking van positieve en negatieve gezichten wanneer de participanten acht getallen 

moesten onthouden. In ons onderzoek lijkt het erop dat de aandacht voor cravings werd 

afgeleid door de hoge cognitieve belasting van het onthouden van acht getallen. 

 We vonden ook een driewegsinteractie tussen cognitieve belasting, de PFS en de 

honger (A) vraag én een interactie tussen de PFS en de honger (A) vraag. De participanten 

die honger en/of hoog gevoelig waren voor eten, ervoeren meer cravings dan wanneer zij 

geen honger hadden en/of hoog gevoelig waren voor eten ongeacht cognitieve belasting. Dus 

de participanten rapporteerden niet minder cravings wanneer zij honger hadden of hoog 

gevoelig waren voor eten ongeacht cognitieve belasting. Een verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat het hongergevoel of de hoog gevoeligheid voor eten zo overweldigend zijn dat 

afleiden heel moeilijk is en het onthouden van acht getallen daarom misschien niet genoeg is. 

We vonden geen hoofdeffect van cognitieve belasting, terwijl we die wel verwacht hadden. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de categorisatietaak zelf belastend was voor het 

werkgeheugen waardoor er geen verwerkingscapaciteit meer over was voor cravings in de 

conditie waar de participanten één getal moesten onthouden. 

Experiment 2 

 In het eerste experiment lijken we participanten afgeleid te hebben van cravings als 

we kijken naar de reactietijden. De participanten reageerden toen even snel op foto’s met 

lekker eten als op foto’s met gezond eten wanneer zij hoog gevoelig waren voor eten of 

honger hadden en acht getallen moesten onthouden. In de 1-getalconditie reageerden de 

participanten volgens verwachting sneller op foto’s met lekker eten dan op foto’s met gezond 

eten wanneer de participanten hoog gevoelig waren voor eten of honger hadden. We vonden 

geen significant verschil op de cravingvragenlijst tussen de 1-getalconditie en de 8-

getallenconditie. Dit komt wellicht doordat in beide condities het werkgeheugen van de 

participanten werd belast doordat ze in beide condities één of meer getallen moesten 
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onthouden. Daarom hebben we ervoor gekozen om in een vervolgonderzoek de 

controleconditie helemaal niet te belasten. De cravinginductie is ook anders dan in het eerste 

experiment. We laten de participanten nu gerechten lezen en het lekkerste voor-, hoofd en 

nagerecht kiezen in plaats van naar foto’s te kijken. We denken dat het lezen van gerechten 

misschien meer tot de verbeelding spreekt omdat de participanten zelf een beeld kunnen 

vormen van de gerechten in plaats van dat ze het eten al zien. Ook hebben we ervoor gekozen 

om de participanten in de afleidingsconditie verschillende opgaven te laten uitvoeren omdat 

een onaangekondigde opgave meer van het werkgeheugen vergt dan een aangekondigde 

opgave. Wanneer mensen opnieuw moeten bedenken wat ze moeten doen, vergt dat meer 

capaciteit van hun werkgheugen (Van Dillen & Koole, 2007).We verwachten hierbij dat er 

minder cravings zijn in de afleidingsconditie dan in de controleconditie. 

Methoden 

Participanten 

 Er hebben 63 participanten (28 mannen, 35 vrouwen) meegedaan aan het experiment 

voor een chocolaatje. De leeftijd varieerde van 17 tot 83 jaar. Het experiment had twee 

condities. In de ene conditie werden de participanten wel cognitief belast en in de andere 

conditie niet. Er bevonden zich 31 participanten in de afleidingsconditie en 32 participanten 

in de controleconditie. 

Materialen 

 Voor de cravinginductie hebben we gebruik gemaakt van gerechten van een 

menukaart die we van het Internet hebben en voor de cognitieve belasting werden de 

participanten gevraagd opgaven op te lossen die we zelf hebben bedacht. We hebben verder 

dezelfde vragenlijsten afgenomen zoals in het eerste experiment. 

Procedure 
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 Dit experiment is op verschillende plaatsen afgenomen. De meeste participanten die 

een vragenlijst hebben ingevuld, waren treinreizigers. Verder hebben ook enkele studenten op 

de campus van de Universiteit Utrecht vragenlijsten ingevuld en hebben enkele studenten de 

vragenlijst digitaal ingevuld en per e-mail opgestuurd. De instructies voor de taken konden de 

participanten lezen in de vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijst in de 

afleidingsconditie duurde ongeveer 20 minuten en het invullen van de vragenlijst in de 

controleconditie duurde ongeveer 15 minuten. De toewijzing aan een van de condities 

gebeurde willekeurig. 

Opgaven. In de afleidingsconditie werd aan de participanten gevraagd vier verschillende 

cognitieve opgaven op te lossen en voor-, hoofd- en nagerechten te lezen waaruit zij uit ieder 

type gerecht een keuze mochten maken van het gerecht dat zij het lekkerst vonden. Dit 

gebeurde om en om waarbij ze eerst een opgave mochten oplossen en daarna een gerecht 

mochten kiezen (zie appendix). In de controleconditie hoefden de participanten alleen de 

gerechten te lezen en een kruisje te zetten achter het gerecht dat zij het lekkerst vonden. Na 

het maken van de opgaven en/of het lezen van de gerechten kregen de participanten alle 

vragenlijsten uit het eerste experiment (cravingvragenlijst, Restraint Scale, Body Mass Index, 

dieetsucces, honger en Power of Food Scale) weer voorgelegd. 

 Ten slotte werd er gevraagd naar de sekse en de leeftijd van de participanten en of de 

participanten nog opmerkingen hadden, die ze wilden opschrijven. Hierna werden ze 

schriftelijk bedankt voor hun deelname. Na inname van de vragenlijsten werden zij nogmaals 

bedankt en werd aan de participanten uit de trein en op de campus van de Universiteit Utrecht 

een chocolaatje (Celebrations©) aangeboden. De participanten die hun vragenlijst per e-mail 

hadden opgestuurd, hebben een persoonlijk bedankje teruggestuurd gekregen. 

Resultaten 
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 Correlaties. Tabel 2 geeft de correlaties tussen de vragenlijsten weer. We vonden 

weer een grote correlatie tussen de honger (A) vraag (Hoeveel honger heb je op dit moment?) 

en cravings (r = .79). Verder vonden we ook een grote correlatie (r = .55) tussen de honger 

(A) vraag en de honger (B) vraag (Hoe lang geleden heb je voor het laatst gegeten?). We 

vonden matige correlaties (r = .37) tussen cravings en de honger (B) vraag en tussen de 

Power of Food Scale (PFS) en de Restraint Scale (RS). Tenslotte vonden we een kleine 

correlatie tussen de PFS en cravings (r = .27). De maten die niet met cravings correleren, 

hebben ook geen effect op cravings. Daarom zullen ze niet meer gebruikt worden voor de 

verdere analyses. Omdat de hongervragen nu wel met elkaar correleerden, hebben we de twee 

vragen bij elkaar opgeteld om een somscore te verkrijgen en deze score vervolgens 

gestandaardiseerd om verdere analyses mee uit te voeren. 

 Cravings. Met zowel de gestandaardiseerde somscore van de hongervragen als de PFS 

(α = .88) als covariaten, cognitieve belasting als onafhankelijke variabele en cravings (α = 

.92) als afhankelijke variabele hebben we een variantieanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat 

er een marginaal significant interactie-effect bestaat tussen conditie en de gestandaardiseerde 

somscore van de hongervragen op cravings (F(1, 51) = 3.15; p = .07). Ook bleek dat er een 

significant hoofdeffect was van de gestandaardiseerde somscore van de hongervragen op 

cravings (F(1, 51) = 54.58; p = .00) en een marginaal significant hoofdeffect van PFS op 

cravings (F(1, 51) = 3.01; p = .09). Om te achterhalen of verschillen tussen de hongervragen 

verschillen in cravings tussen beide condities konden verklaren, hebben we participanten die 

hoog scoorden op de hongervragen (z-score = 1) en participanten die laag scoorden op de 

hongervragen (z-score = -1) met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat wanneer de 

participanten hoog scoorden op de hongervragen er significant minder cravings werden 

ervaren in de afleidingsconditie (M = 4.81; SD = 0.36) dan in de controleconditie (M = 6.17; 

SD = 0.38; F(1, 51) = 6.87; p = .01). Wanneer de participanten laag scoorden op de 



Succesvolle Afleiding van Cravings    18 

hongervragen waren er geen verschillen in cravings tussen de condities (F(1, 51) < 1; zie 

figuur 3). Het lijkt erop dat de participanten afgeleid waren in de afleidingsconditie waardoor 

zij minder cravings ervoeren wanneer ze honger hadden. We hebben ook gekeken of er 

verschillen in cravings waren tussen de participanten die relatief hoog en de participanten die 

relatief laag scoren op de PFS. Hieruit bleek dat de participanten die relatief hoog scoren (z-

score ≥ 0) op de PFS (M = 4.72; SD = 1.76) meer cravings ervaren dan de participanten die 

relatief laag scoren (z-score < 0) op de PFS (M = 3.47; SD = 2.19; (t(55) = 2.38; p = .02). Het 

lijkt erop dat de participanten die hoog gevoelig waren voor eten meer cravings ervoeren dan 

de participanten die laag gevoelig waren voor eten ongeacht cognitieve belasting. 

Discussie 

 We vonden een marginaal interactie-effect tussen conditie en de somscore van de 

hongervragen op cravings, een hoofdeffect van de gestandaardiseerde somscores van de 

hongervragen op cravings en een marginaal hoofdeffect van de PFS op cravings. Het 

interactie-effect lijkt een gevolg te zijn van de mindere cravings die ervaren worden door 

participanten die hoog scoren op de gestandaardiseerde somscore van de hongervragen en 

zich in de afleidingsconditie bevonden tegenover de participanten die zich in de 

controleconditie bevonden. Dit resultaat laat dus zien dat wanneer mensen honger hebben ze 

afgeleid kunnen worden van cravings. Het marginale hoofdeffect van de PFS laat zien dat 

wanneer mensen hoog gevoelig zijn voor eten zij meer cravings ervaren dan wanneer ze niet 

hoog gevoelig zijn voor eten. 

Algemene discussie 

 In beide experimenten vonden we verschillen in cravings tussen de condities door 

individuele verschillen in honger (beide experimenten) en PFS (experiment 1). In experiment 

1 werden de verschillen in cravings geïllustreerd aan de hand van de gevonden reactietijden. 

We vonden geen directe verschillen tussen de condities in cravings. Hiervoor zijn een paar 
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mogelijke verklaringen. In het experiment 1 kan het zijn dat de categorisatietaak te belastend 

was voor de participanten waardoor ze geen verwerkingscapaciteit meer overhielden om 

cravings te kunnen ervaren. Het zou kunnen dat de concentratie die ze nodig hadden voor de 

categorisatietaak hun werkgeheugen ook belastte samen met het onthouden van één getal of 

acht getallen waardoor ze geen aandacht meer konden besteden aan cravings. Een andere 

verklaring zou kunnen zijn dat doordat de participanten de foto’s zo snel mogelijk moesten 

categoriseren, zij niet de tijd kregen om te fantaseren over de foto’s met lekker eten. De 

participanten hadden maar 3 seconden om te reageren. In het onderzoek van Kemps et al. 

(2004) kregen de participanten 5 seconden de tijd om een beeld te vormen van de aan eten 

gerelateerde foto en kregen daarna nog eens 8 seconden de tijd om het beeld weer voor zich 

te halen. Hun cravinginductie was succesvol. Misschien zouden we de participanten in een 

vervolgonderzoek langer naar de foto’s moeten laten kijken. 

 In experiment 1 vonden we twee interactie-effecten met honger en de PFS. Wanneer 

de participanten honger hadden of hoog gevoelig waren voor eten en één getal moesten 

onthouden, reageerden zij langzamer op foto’s met lekker eten dan op foto’s met gezond eten. 

Wanneer de participanten acht getallen moesten onthouden, was er geen verschil in 

reactietijden. Omdat de participanten te weinig geheugencapaciteit hadden door het 

onthouden van acht getallen, konden zij hun aandacht niet richten op de foto’s met lekker 

eten. Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat de afleiding van cravings gelukt is. Wanneer de 

participanten niet afgeleid zouden zijn, zouden de reactietijden langzamer zijn van de foto’s 

met lekker eten zoals in de andere conditie het geval was. Deze resultaten met reactietijden 

vonden Van Dillen en Koole (2008) ook in hun onderzoek, maar dan bij de verwerking van 

negatieve en positieve gezichten. Zo vonden zij ook dat de participanten even snel reageerden 

op positieve en negatieve gezichten wanneer zij acht getallen moesten onthouden en 

langzamer reageerden op negatieve gezichten wanneer zij één getal moesten onthouden. 



Succesvolle Afleiding van Cravings    20 

Kemps et al. (2008) vonden ook dat de participanten die gewend waren om 

chocoladecravings te ervaren langzamer reageerden op een reactietaak dan de participanten 

waarbij de chocoladecravings tijdelijk waren opgewekt. De gevonden verschillen in cravings 

tussen de mensen die honger hadden en geen honger hadden én tussen de mensen die hoog 

gevoelig waren voor eten en de mensen die niet hoog gevoelig waren, bieden ondersteuning 

voor de veronderstelling dat de participanten die langzamer reageerden op de foto’s met 

lekker eten cravings ervoeren. Zij rapporteerden immers ook meer cravings. Forman et al. 

(2007) vonden ook dat de participanten die hoog gevoelig waren voor eten meer cravings 

ervoeren dan de participanten die niet hoog gevoelig waren.  

 In experiment 2 vonden we een marginaal interactie-effect tussen cognitieve belasting 

en honger, een hoofdeffect van honger waarbij de participanten die honger hadden minder 

cravings ervoeren wanneer ze afgeleid werden én een marginaal significant effect van de PFS 

waarbij de participanten die hoog gevoelig waren voor eten meer cravings ervoeren. Het lijkt 

er dus op dat mensen die behoefte hebben aan eten door honger of die hoog gevoelig zijn 

voor eten en dan lekker eten zien of over lekker eten lezen eerder cravings ervaren dan 

mensen die geen honger hebben of die niet hoog gevoelig zijn. Wanneer deze individuele 

verschillen worden meegenomen, kunnen er verschillen in cravings worden gevonden in 

interactie met cognitieve belasting, maar dus ook zonder cognitieve belasting. 

 Onze onderzoeken hebben natuurlijk ook een aantal beperkingen. Ten eerste deden 

aan ons eerste onderzoek alleen studenten mee. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de 

resultaten die we gevonden hebben, niet generaliseerbaar zijn naar de populatie. Ten tweede 

hadden we bij het tweede onderzoek veel minder controle over de omgeving. Zo was het 

mogelijk dat de participanten afgeleid konden worden door bijvoorbeeld het afgaan van hun 

mobiele telefoon. Ook zaten veel participanten naast of bij elkaar. Dit zou van invloed 

kunnen zijn geweest op de resultaten.  
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 Het zou in de toekomst wel interessant zijn om te weten hoe cravings, honger en de 

PFS zich verhouden tot eetgedrag. We weten nu namelijk niet of mensen ook daadwerkelijk 

meer eten als ze hoog gevoelig zijn voor eten of honger hebben en cravings ervaren. Wanneer 

we weten hoe deze drie constructen samenhangen en elkaar beïnvloeden, weten we meer over 

waarom mensen eten en welke factoren daarbij een rol spelen. Deze kennis zou dan kunnen 

bijdragen aan bijvoorbeeld het tegengaan van overeten (‘binge eating’), waarbij honger en het 

zien of ruiken van lekker eten een rol spelen (Hagan, Chandler, Wauford, Rybak & Oswald, 

2003). Ten tweede zou het interessant zijn om mensen met een eetstoornis en mensen zonder 

een eetstoornis met elkaar te vergelijken op honger, cravings en de PFS. Uit eerder onderzoek 

is wel gebleken dat vrouwen met een eetstoornis net als vrouwen zonder eetstoornis sneller 

reageren op voedselcues wanneer ze honger hebben dan wanneer ze verzadigd zijn (Seibt, 

Häfner & Deutsch, 2007). Als mensen met een eetstoornis echter anders reageren op lekker 

eten wanneer ze cravings ervaren en/of hoog gevoelig zijn voor eten, dan kan het voor 

nieuwe inzichten zorgen in de behandeling van een eetstoornis. Ook zou het interessant zijn 

om te onderzoeken of door cravings op te wekken koopgedrag gestimuleerd kan worden, 

zoals honger ook koopgedrag lijkt te stimuleren (Mela, Aaron & Gatenby, 1996). Door 

bijvoorbeeld mensen cognitief te belasten met prikkels zoals geuren die cravings opwekken, 

kunnen ze dan kijken of dat het koopgedrag beïnvloed. Hier zouden supermarkten dan 

bijvoorbeeld hun reclames op kunnen aanpassen. 

 Onze onderzoeken lieten zien dat mensen van cravings afgeleid kunnen worden door 

het onthouden van acht getallen wanneer ze honger hebben of hoog gevoelig zijn voor eten. 

Ze reageren dan even snel op foto’s met lekker eten als op foto’s met neutraal eten. Wanneer 

ze niet afgeleid worden, reageren ze langzamer op foto’s met lekker eten dan op foto’s met 

neutraal eten. Het maken van opgaven die belastend zijn voor het werkgeheugen zorgt er ook 

voor dat mensen afgeleid worden van cravings wanneer zij honger hebben. In dit geval 
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ervaren de mensen dan minder cravings dan wanneer ze niet afgeleid worden. De individuele 

verschillen in de mate van honger en de gevoeligheid voor eten spelen dus een belangrijke rol 

bij het ervaren van cravings en in combinatie met een hoge cognitieve belasting bij de 

afleiding van cravings. Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken naar hoe honger, cravings 

en gevoeligheid voor eten zich verhouden tot eetgedrag. Hopelijk leert het ons dan om van 

lekker eten af te blijven.  
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Tabel 1: Correlaties tussen de vragenlijsten 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cravingvragenlijst —       

2. RS -.01 —      

3. BMI .00 .40** —     

4. Dieetsucces -.05 -.26* -.33** —    

5. Honger (A) .79** .03 .10 -.03 —   

6. Honger (B) .15 .06 .15 -.17 .19 —  

7. PFS .43** .44** .32** -.29** .40** .06 — 

RS = Restraint Scale; BMI = Body Mass Index; Honger (A) = Hoeveel honger heb je op dit 

moment?; Honger (B) = Hoe lang geleden heb je voor het laatst gegeten?; PFS = Power of 

Food Scale. 

*p < .05, **p < .01 
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Tabel 2: Correlaties tussen de vragenlijsten 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cravingvragenlijst —       

2. RS -.03 —      

3. BMI -.17 .21 —     

4. Dieetsucces -.05 -.27 -.15 —    

5. Honger (A) .79** -.03 -.19 -.05 —   

6. Honger (B) .37** .05 .00 -.13 .55** —  

7. PFS .27* .37* -.19 -.11 .23 .01 — 

RS = Restraint Scale; BMI = Body Mass Index; Honger (A) = Hoeveel honger heb je op dit 

moment?; Honger (B) = Hoe lang geleden heb je voor het laatst gegeten?; PFS = Power of 

Food Scale. 

*p < .05, **p < .01 



Succesvolle Afleiding van Cravings    27 

Figure Captions 

Figuur 1. Gemiddelde reactietijden van de foto’s met gezond en lekker eten naar cognitieve 

belasting voor de participanten die hoog scoren op de Power of Food Scale (PFS). 

 

Figuur 2. Gemiddelde reactietijden van de foto’s met gezond en lekker eten naar cognitieve 

belasting voor de participanten die hoog scoren op de honger (A) vraag. 

 

Figuur 3. Gemiddelde cravings naar cognitieve belasting voor de participanten die honger 

hebben en voor de participanten die geen honger hebben.
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Appendix 

Opgaven en gerechten van experiment 2 

Waar of niet waar? Omcirkel het juiste antwoord hieronder. 

Als Hanna 2,5 cm langer is dan Kees en Kees 1,5 cm langer is dan Koen, dan is Koen 3,5 cm 

korter dan Hanna.  WAAR  /  NIET WAAR 

 

 

Licht je antwoord toe bijvoorbeeld door middel van een berekening. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Zet een kruis achter het voorgerecht van jouw keuze. 

 

 

Voorgerechten 

 

Rundercapaccio met pesto en pijnboompitten 

 

 

Gefrituurde scampi's verpakt in aardappelmie, geserveerd op een bedje van gemarineerde 

glasnoedels en taugé met sweet chilisaus 

 

 

Uiensoep gegratineerd met oude beemster kaas en zuurdesem brood 

 

 

Escargots met kruidenboter 

 

 

Caesarsalade: crispy bindsla met een romige pittige dressing en een gekookt ei, vers 

afgebakken ciabatta met prosciuttoham en parmezaanse kaas 



 

 

 

Als je alle getallen omzet in letters volgens het principe 1 = A, 2 = B, 3 = C etc. Welk woord 

staat er dan hieronder? Je kunt de letters op de streepjes invullen. 

 

   1 21 20 15 23 5 7 

   __  __  __  __  __ __ __ 

 



 

Zet een kruis achter het hoofdgerecht van jouw keuze. 

 

Hoofdgerechten 

 

Mixed grill: spies van runderbiefstuk, varkenshaas en scharrelkip met een  

 champignonsaus 

 

 

Gamba’s, gemarineerd in knoflook op tagliatelle met basilicum tomatensaus 

 

 

Kaasfondue met verse groente en brood 

 

 

Gegrilde entrecote met knoflookboter 

 

 

Tarte tatin van tomaat met groene asperges en een kruidenolie 

 

 

Op houtskool geroosterde kip met Udon noedels en een Aziatische saus 



 

 Streep in de onderstaande letterbrij de letters ‘C’ en ‘S’ door. 

 

 

U A O R E E C 

D T U D I E H 

A S S L O T T 

N D H U U R D 

C K C I T S E 

P I H C S L O 

 



 

Zet een kruis achter het nagerecht van jouw keuze. 

 

Nagerecht 

 

Drie soorten vruchtenijs met een vruchtensaus 

 

 

Warme chocolade fondant met vanille ijs 

 

 

Omgekeerde dame blanche: chocolade ijs met warme witte chocoladesaus 

 

 

Crème brûlée 

 

 

Tiramisu met lange vingers en koffiekaramel 

 

 

 Reblochon (Franse kaas) met een mini krentenbol en appelstroop 

 



 

 

Bedenk 5 Nederlandse woorden van minimaal 3 letters met de volgende letters: A B E L O P 

T U Z 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Stageverslag 

In november 2008 ben ik begonnen aan een interne onderzoekstage bij dr. Lotte van Dillen 

aan de Universiteit Utrecht. Ik heb toen gekozen voor het onderwerp ‘cravings’ omdat dat 

onderwerp mij op dat moment het meeste aansprak. Ik heb toen artikelen gehad om me in te 

lezen. Mijn begeleidster had een idee voor een experiment wat ze heeft voorgesteld om te 

draaien. Ik heb nog wel een originele manipulatie proberen te bedenken, maar we hebben 

besloten om het toch maar bij foto’s te houden in plaats van bijvoorbeeld filmpjes. Ik heb 

toen foto’s gezocht op het Internet van lekker eten zoals pizza en frietjes, van gezond eten 

zoals bloemkool en broccoli en van voorwerpen zoals een schep en een lamp. De foto’s van 

lekker eten waren nodig om cravings op te wekken, de foto’s van gezond eten als baseline en 

de foto’s van voorwerpen om het doel van het experiment te maskeren. Deze foto’s zijn 

allemaal gebruikt bij een categorisatietaak waarbij het de bedoeling was dat de participanten 

zo snel mogelijk aangaven door middel van het toetsenbord of een plaatje links of rechts op 

het beeldscherm verscheen. Deze taak werd uitgevoerd in combinatie met het onthouden van 

één getal of acht getallen. De foto’s waren dus een factor binnen participanten en het 

onthouden van de getallen factor tussen participanten. Na deze taken kregen de participanten 

nog vragenlijsten voorgelegd. Wij verwachtten een verschil te vinden in cravings. We vonden 

twee interactie-effecten tussen de condities en de reactietijden van de foto’s van lekker en 

gezond eten met enerzijds een hongervraag als covariaat en anderzijds een 

gevoeligheidschaal voor eten (Power of Food Scale) als covariaat. Hieruit bleek dat wanneer 

de participanten acht getallen moesten onthouden en een hoge score op de hongervraag 

hadden of een hoge score op de Power of Food Scale dat zij even snel reageerden op foto’s 

van lekker eten als op foto’s van gezond eten wat erop duidt dat de afleiding geslaagd was. 

Een verschil in cravings tussen de 1-getal- en de 8-getallenconditie vonden we niet. 

Ik heb uiteindelijk 2 experimenten in het lab van Sociale Psychologie aan de universiteit 

meegedraaid waarvan de eerste het bovenstaande onderzoek was en de tweede als stage-

onderdeel was bedoeld. Het eerste experiment heb ik meegedraaid in samenwerking met aio’s 

in december 2008. Ik was toen mede verantwoordelijk voor het ontvangen van, het 

begeleiden naar de computers en het uitbetalen van de participanten. Ook was ik 

verantwoordelijk voor het oplossen van problemen met de computers als die zich voor 

zouden doen. Er hebben zich in die week geen problemen voorgedaan.  

Het tweede onderzoek dat ik als stageonderdeel heb meegedraaid, was in de tweede week van 

maart 2009. Hierbij had ik dezelfde verantwoordelijkheden zoals hierboven beschreven.  



 

In mei heb ik een vervolgonderzoek gedaan op het eerste experiment van december. Ik wilde 

graag een verschil vinden in cravings tussen de condities. Om dit direct verschil te vinden in 

het vervolgonderzoek, heb ik wat aanpassingen doorgevoerd. Zo heb ik gekozen voor een 

afleidingsconditie en een controleconditie zodat echt de helft van de participanten wel een 

extra inspanning moesten leveren in de afleidingsconditie en de andere helft helemaal niet. In 

het eerste experiment was het namelijk zo dat de ene helft één getal moest onthouden en de 

andere helft acht getallen. Alle participanten deden toen dus een geheugentaak. Ik had er ook 

voor gekozen om in plaats van foto’s van lekker eten beschrijvingen van gerechten te 

gebruiken, omdat niemand dat eerder gedaan had en het mij wel effectief leek om cravings op 

te wekken. Vanwege een gebrek aan tijd was de snelste manier om dit onderzoek uit te 

voeren door de afname van vragenlijsten. Ik heb zelfstandig vragenlijsten afgenomen op de 

campus van de universiteit, per e-mail en in de trein. Dit vond ik erg leuk om te doen. Op de 

campus liep ik wel tegen afwijzingen aan en per e-mail hebben ook niet veel mensen 

gereageerd, maar in de trein waren heel veel mensen bereid om vragenlijsten in te vullen. Ik 

heb een keer van Utrecht centraal naar Den Bosch vragenlijsten afgenomen en een keer van 

Utrecht naar Assen. Ik heb gekozen voor een lang traject zodat mensen genoeg tijd zouden 

hebben om de vragenlijsten rustig in te vullen. Ook nu vonden we een verschil tussen de 

condities wanneer de participanten honger hadden. In dat geval ervoeren zij meer cravings in 

de controleconditie dan in de afleidingsconditie wat erop duidt dat de afleiding succesvol was 

tegen cravings. Dit resultaat was het gevolg van een marginaal significant interactie-effect 

tussen conditie en de somscore van twee hongervragen. We vonden ook verschillen tussen de 

participanten die hoog gevoelig waren voor en de participanten die niet hoog gevoelig waren 

voor eten. Verder vonden we hier ook geen significant verschil in cravings tussen de 

condities. 

Ik verwachtte dat de werkzaamheden van de onderzoeksstage net zo zouden zijn als de 

werkzaamheden van het bacheloronderzoek, maar met als verschil dat ik het nu alleen moest 

doen in plaats van met zijn drieën. Ik verwachtte ook dat ik goed begeleid zou worden door 

een begeleider die ik altijd zou kunnen bereiken. Mijn doelstelling was om een 

masterdiploma te halen door hard werken en het schrijven van een goede thesis. Mijn 

verwachtingen zijn wel uitgekomen. De werkzaamheden waren inderdaad vrijwel hetzelfde 

als van het bacheloronderzoek, maar ik moest het inderdaad alleen doen. Ik heb wel veel hulp 

gehad van mijn begeleidster en ik vond de begeleiding ook goed qua feedback op 

tussenversies van het verslag en qua bereikbaarheid. Over mijn doelstelling kan ik zeggen dat 

ik laat ben begonnen met hard werken. Ik heb in het begin te rustig aan gedaan waardoor ik 



 

aan het eind nog een behoorlijke eindsprint moet trekken. Ik ben in het begin ook niet altijd 

even duidelijk geweest in waarom ik dingen opgeschreven heb zoals ik gedaan had. Dit ging 

gelukkig later beter. Al met al ben ik tevreden over de onderzoeksstage en de begeleiding. 


