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Samenvatting 

In drie studies wordt de invloed van diverse eetcues op cognitie en gedrag bekeken, bij 

zowel lijners als niet-lijners. In het eerste experiment leidde een browniegeur tot activatie van 

hedonische gedachten bij lijners als ook bij niet-ljiners. Het tweede experiment liet zien dat 

het daadwerkelijke eetgedrag alleen bij lijners werd beïnvloed door een eetcue. De verleiding 

van lekker eten werd door lijners echter weerstaan wanneer zij vooraf werden geprimed met 

hun lijndoel. Ten slotte liet het laatste experiment zien dat mensen die niet succes vol zijn in 

lijnen minder ongezonde snackmomenten in een week hebben wanneer zij gebruik maken van 

een implementatie intentie. Deze bevindingen brengen nieuwe perspectieven op (succesvol) 

lijngedrag bij lijners en het mechanisme wat hieraan ten grondslag ligt. 
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Bij de neus genomen: De invloed van eetcues op cognitie en gedrag bij lijners. 

Verleiden wordt gedefinieerd als ‘tot iets slechts overhalen, op de slechte weg leiden’ 

(Van Dale, 1999). Een verleiding is hetgeen wat op de korte termijn gewenst is, maar juist 

níet gewenst is vanuit het perspectief van het lange termijndoel. Zo kan een verleiding in de 

weg staan om een (lange termijn) doel te bereiken. Dit geldt zeker met betrekking tot lijnen. 

Het lange termijn doel om gewicht te verliezen wordt uit het oog verloren door de 

verleidingen uit de directe omgeving, namelijk lekker eten. Deze eetcues zorgen ervoor dat de 

verleidingen op de korte termijn worden nagestreefd in plaats van het lange termijn doel om te 

lijnen (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2008). De behoefte om lekker te eten 

wint het op dat moment van de behoefte om af te vallen. Waarom worden we zo beïnvloed 

door verleidingen uit de omgeving en kunnen we niet het doel nastreven dat uiteindelijk voor 

ons het belangrijkste is? Daar hoopt het huidige onderzoek een antwoord op te geven.  

 Dat eetcues uit de omgeving van invloed zijn op het gedrag van lijners is al meerdere 

malen aangetoond. Zo lieten Fedoroff, Polivy & Herman (1997) hun participanten in contact 

komen met eetcues. In de helft van het aantal gevallen werd men blootgesteld aan een geurcue 

en in de andere helft aan een cognitieve cue. De geurcue was een pizzageur die werd 

gerealiseerd door pizza in een oven te bakken in een kamer naast de onderzoeksruimte. De 

cognitieve cue hield in dat de helft van de participanten werd verzocht gedachten over pizza 

op te schrijven, de andere helft kreeg het verzoek om vrije gedachten op te schrijven. Na de 

manipulatie werd de proefpersonen een hele pizza gegeven met de mededeling dat er zoveel 

gegeten kon worden als men wilde. In dit onderzoek werden proefpersonen op basis van de 

10-item Revised Restraint Scale (Herman & Polivy, 1980) ingedeeld als zijnde lijners en niet-

lijners. Uit de resultaten kwam naar voren dat cognitieve- en geurcues voor zowel lijners als 

niet-lijners leidden tot significant meer consumptie van de pizza. Verder bleek dat lijners 

significant meer van de pizza aten in de geur conditie ten opzichte van niet-lijners. Ook in de 
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conditie met zowel de geurcue als de cognitieve cue is een effect aangetoond van eetcues op 

eetgedrag. Lijners die zowel met de geurcue te maken kregen als de cognitieve cue aten 

significant meer van de pizza dan niet-lijners in dezelfde conditie. Deze studie liet dus zien 

dat externe cues leiden tot overeten bij lijners. De cues zijn een prime, welke het genot van 

lekker eten saillant maken, wat leidde tot het eten van pizza. 

Ditzelfde effect kwam naar voren in later onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt 

van koekjes- en pizzageuren (Fedoroff, Polivy & Herman, 2003). Participanten werden 

random verdeeld tussen drie condities, namelijk geen cue, koekjesgeur en een pizzageur. De 

geur werd verspreid door middel van een oven die in dezelfde ruimte stond, maar niet in het 

zicht van de participant. Voor en nadat deze geur werd verspreid moesten participanten een 

visual analogue scale (VAS) invullen, welke onder andere de mate van honger en het 

verlangen om te eten meet. Vervolgens werd een dienblad met vers gebakken pizza of koekjes 

voor de participanten neergezet om te beoordelen. Uit de resultaten bleek dat wanneer 

proefpersonen geprimed waren met de koekjesgeur, zij meer koekjes aten, dan wanneer zij 

geprimed waren met een pizzageur. Behalve een significant effect op het soort eten, werd er 

ook significant meer gegeten door de lijners ten opzichte van niet-lijners. Ditzelfde gold voor 

de pizzacue. Bij een pizzageur werd door de lijners meer gegeten van de pizza dan van de 

koekjes. Uit de resultaten van de vragenlijsten kwam naar voren dat de cue ook van invloed 

was op honger en de evaluatie van de geur van het eten. Men gaf aan meer trek te hebben in 

koekjes bij een koekjesgeur als prime, en de geur werd als positiever ervaren. Hetzelfde effect 

is te zien bij een pizzageur als prime. Na de blootstelling aan pizzageur gaf men aan meer trek 

te hebben in pizza en werd deze geur als positiever beoordeeld. De geurcue in deze studies 

heeft dus geleid tot overeten.  

Voor beide besproken onderzoeken geldt dat het effect van overeten na het aanbieden 

van de eetcue met name voorkomt bij lijners in tegenstelling tot personen die niet met hun 
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gewicht bezig zijn. In het huidige onderzoek zullen eveneens verschillen tussen lijners en 

niet-lijners bekeken worden, om antwoord te geven op de vraag of lijners méér beinvloed 

worden door eetcues uit de omgeving ten opzichte van mensen die niet met hun gewicht bezig 

zijn. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de vraag of er verschil is in de cognitieve 

toegankelijkheid van hedonische gedachten en de invloed daarvan op het gedrag. Hedonie is 

in dit geval de genotervaring van lekker eten. De toegevoegde waarde van het bestuderen van 

de invloed van eetcues op cognitie en gedrag, is het bekijken van het mechanisme wat hieraan 

ten grondslag ligt. Het model waar het huidige onderzoek op gebaseerd wordt is het Goal 

Conflict Model of Eating (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2008). De verklaring 

die dit model geeft voor het overeten van lijners bij blootstelling aan eetcues, heeft alles te 

maken met het conflict tussen twee doelen welke met eetgedrag te maken hebben. 

Doelen met betrekking tot eetgedrag 

 Bij lijners kunnen er volgens het Goal Conflict Model of Eating twee conflicterende 

doelen onderscheiden worden: namelijk het lijndoel en het doel om lekker te eten (Stroebe, 

Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2008). Doelen zijn een mentale, toekomstige en 

positieve gewenste staat. Een voorbeeld is de toekomstige staat van afstuderen, dit is een doel 

waar een persoon naartoe kan/wil werken. Belangrijk bij het nastreven van een doel is dat er 

door de persoon een positieve waarde wordt gehecht aan het doel (Custers & Aarts, 2005). 

Alleen wanneer het na te streven gedrag als positief wordt gezien is het een doel. Hoewel 

lijners het doel hebben om af te vallen, betekent dit niet automatisch dat het makkelijker 

wordt dit doel te bereiken. Wat weerhoudt hen ervan om hun lange termijn doel om af te 

vallen niet na te streven? Een ander doel welke op de korte termijn interessanter is. 

Lijners hebben het doel om af te vallen. Tegelijkertijd is er de verleiding van lekker 

eten, wat maakt dat het eten van lekker eten ook een gewenst doel voor lijners is. Dus om 

succes te hebben in het nastreven van het lange termijndoel ‘afvallen’, moeten gedachten en 
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gedragingen met betrekking tot eten van lekker eten worden geïnhibeerd. Het korte 

termijndoel moet geïnhibeerd worden, om het lange termijndoel te behalen. In een omgeving 

die vol is met allerlei verleidingen die het lange termijndoel ‘lijnen’ in de weg staan, is het 

lastig de verleidingen te weerstaan. Een context met allerlei stimuli die met lekker eten te 

maken hebben (geur, het zien van lekker eten, reclames en take-away winkels) zorgen ervoor 

dat het korte termijn doel geactiveerd wordt en gedachten over lekker eten vaak toegankelijk 

worden gemaakt. Deze gedachten worden hedonische gedachten genoemd.  

Het mechanisme van de conflicterende doelen lijnen en lekker eten speelt zich 

onbewust af, zo wordt bevestigd in recentelijk onderzoek (Papies, Stroebe & Aarts, 2007). In 

deze studie kregen participanten een zin te lezen met aansluitend een woord. De taak van de 

proefpersonen was om aan te geven of het woord dat na de zin werd getoond, voorkwam in de 

voorgaande zin. Alle zinnen waren zo geconstrueerd dat het gedragsbeschrijvingen waren, 

zoals ‘Willem eet een groot stuk appeltaart’. Uit de resultaten kwam naar voren dat in 

tegenstelling tot niet-lijners, lijners later reageerden bij hedonische eetwoorden als ‘smakelijk’ 

wanneer deze volgden na de gedragsbeschrijvingen met eet objectwoorden als ‘een zak friet’. 

Dit betekent dat lijners bij het lezen van gedragsbeschrijvingen die lekkere eetwoorden 

bevatten, hedonische gedachten activeren. 

In een tweede studie van dezelfde onderzoekers werden dezelfde zinnen gebruikt, 

maar dan in een lexicale beslissingstaak. In overeenstemming met de verwachting reageerden 

lijners sneller op hedonische eetwoorden wanneer deze door een gedragsbeschrijving met 

lekkere eetwoorden vooraf werd gegaan, in tegenstelling tot een neutraal eetwoord. Bij niet-

lijners was er geen verschil tussen de condities gedragsbeschrijvingen met lekkere en neutrale 

eetwoorden. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat hedonische gedachten over 

eten bij lijners werden geactiveerd bij het lezen van de gedragsbeschrijvingen met lekker eten. 
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Het doel om lekker te eten is bij lijners meer toegankelijk na het lezen van 

gedragsbeschrijvingen waarin lekker eten voorkomt. 

Het is interessant dat het proces van activatie van hedonische gedachten zich onbewust 

afspeelt. Onbewust worden onze doelen geactiveerd en nagestreefd in het gedrag (Bargh, 

Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar, & Trötschel, 2001). Wat ligt hieraan ten grondslag? Hoe 

wordt men onbewust beinvloed door externe cues op interne doelen? Specifiek voor lijners 

geldt de vraag hoe men door verleidingen uit de omgeving onbewust wordt beïnvloed op het 

doel om af te vallen.  

Goal Conflict Model of Eating 

De hierboven beschreven onderzoeken geven aan dat het cognitieve eetdoel om lekker 

te eten wordt geactiveerd bij lijners door de eetcues uit de omgeving. In het ‘Goal Conflict 

model of Eating’ van Stroebe, Mensink, Aarts & Schut (2008) wordt echter onderbouwd dat 

eetcues niet alleen leiden tot een activatie van hedonische gedachten, maar ook tot inhibitie 

van het lijndoel. In de studie van Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski (2008) werd 

lijners en niet-lijners een lexicale beslissingstaak voorgelegd waar in de experimentele 

conditie de participant geprimed werd met hedonische woorden (bijvoorbeeld lekker, 

smikkelen en snoepen). In de controleconditie werden participanten met neutrale woorden 

geprimed. De taak van de participanten bij de trials was aan te geven of de targetwoorden een 

bestaand of een onbestaand Nederlands woord waren. De resultaten laten zien dat na 

subliminale priming met hedonische woorden, het lijndoel voor lijners mentaal minder 

toegankelijk is, dan wanneer er subliminaal geprimed is met controlewoorden. Bij niet-lijners 

treedt dit effect niet op.  

Een studie die hierop aansluit van dezelfde onderzoekers gebruikte naast vijf 

genoemde lekkere eetwoorden (bijvoorbeeld lekker, smullen en smikkelen) ook vijf eetitems 

die lekker eten aanduiden (bijvoorbeeld patat, chips en chocolade). Dezelfde resultaten als in 
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de eerdere studie kwamen naar voren. Na subliminale priming met hedonische woorden is het 

lijndoel voor lijners mentaal minder toegankelijk, dan wanneer er geprimed is met 

controlewoorden. Het maakt hierbij niet uit of er direct met genotswoorden werd geprimed of 

met objectwoorden die refereren naar voedsel. Uit de bevindingen bleek eveneens dat in de 

neutrale conditie lijners een snellere reactietijd op dieetgerelateerde woorden hebben in 

vergelijking met niet-lijners. Dit betekent dat in een neutrale conditie zonder eetstimuli het 

lijndoel geactiveerd is bij lijners, zoals verwacht. Maar zodra eetwoorden worden aangeboden 

(priming) is de reactietijd van lijners op dieetwoorden een stuk langzamer dan bij niet-lijners. 

Het zijn dus de eetstimuli uit de omgeving die ervoor zorgen dat hedonische gedachten 

worden geactiveerd. Een essentiële vraag is dan hoe dit gevonden mechanisme zich uit in het 

allerdaagse leven van de lijners, in het gedrag. Worden lijners niet alleen door woorden, maar 

ook door eetcues als geur of het zien van lekker eten, verleid? Laten zij op dat moment hun 

lijndoel varen? 

De eerder genoemde bevindingen van Fedoroff, Polivy & Herman (2003) geven aan 

dat het niet alleen blijft bij een cognitieve inhibitie van het lijndoel of een activatie van het 

doel om lekker te eten. De stimuli sturen het gedrag van de lijner in tegenstelling tot het doel 

om af te vallen. Lijners eten bijvoorbeeld meer van koekjes of pizza dan niet-lijners wanneer 

zij zijn blootgesteld aan de geur hiervan. Twee soorten bevindingen worden in het huidige 

onderzoek bij elkaar gebracht. Allereerst is er de bevinding dat geur van invloed is op gedrag. 

Ten tweede blijkt dat na priming met hedonische woorden, het lijndoel minder toegankelijk is. 

Het huidige onderzoek zal de invloed van de eetstimulus geur bekijken op de activatie van 

hedonische gedachten. 

Invloed geur 

Reuk is het meest gevoelige van alle zintuigen van de mens. Woorden om een geur te 

omschrijven zijn vaak moeilijk te vinden. Dit komt omdat reuk het enige zintuig is dat direct 
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met het limbische systeem in verbinding staat (Kay & Sherman, 2007). Het deel van de 

hersenen dat de geur verwerkt heet rhinencephalon. Aan een geur wordt direct een 

emotie/gevoel gekoppeld (Kay & Sherman, 2007). Tegelijkertijd is het geurcentrum verwant 

met het smaakcentrum, welke door het gehemelte met elkaar in verbinding staan. Deze 

gegevens verklaren de keuze voor de eetstimulus geur.   

Het effect van geur op cognitie en gedrag is al meerdere malen onderzocht. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat wanneer een autobiografische gebeurtenis gekoppeld wordt aan een geur, de 

geur dient als cue voor de gebeurtenis. De herinnering wordt hierdoor zowel kwalitatief als 

kwantitatief beter (Chu & Downes, 2000). Dat de geur moet aansluiten bij de context blijkt uit 

het onderzoek dat vond dat in tegenstelling tot de geur citroen of geen enkele geur, de geur 

van lavendel zorgt voor een langer verblijf in het restaurant. Ook werd er door de gasten meer 

gegeten en gedronken. Verklaring is het rustgevende effect van lavendelgeur (Guéguen, & 

Petr, 2006). Geur is dus van invloed op zowel cognitie als gedrag.  

Dit geldt ook voor het effect van de geur van eten op eetgedrag. Wanneer participanten 

de eetcue geur aangeboden krijgen, eten zij vervolgens meer pizza. Dit effect wordt (alleen bij 

lijners) versterkt wanneer naast de geur ook cognitieve cues worden aangeboden (nadenken 

over eten; Fedoroff, Polivy, & Herman, 1997). Ook wordt er meer speeksel aangemaakt na 

blootstelling aan eetgeuren, in tegenstelling tot niet-voedsel geuren. De motivatie om te eten 

wordt ook groter bij lijners wanneer zij eten hebben geroken. Dit effect geldt met name voor 

eetcues die overeenkomen met het te eten voedsel. De motivatie om pizza te eten is het 

grootst wanneer er een pizzageur is gebruikt en de motivatie om koekjes te eten is het grootst 

wanneer men is blootgesteld aan een koekjesgeur (Fedoroff, Polivy & Herman, 2003). 

Het ruiken van een voedselgeur leidt specifiek bij lijners tot een genotservaring welke 

zich uit in het aanmaken van speeksel (LeGoff & Spigelman, 1987). Bij het ruiken van 

voedselgeuren wordt meer speeksel aangemaakt in tegenstelling tot het ruiken van niet-
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voedselgeuren. Opnieuw is dit effect enkel bij lijners te zien. Bovendien gaf ditzelfde 

onderzoek aan dat dit effect het grootst is bij degene met een normaal gewicht ten opzichte 

van lijners met overgewicht. Dit onderzoek laat zien dat het niet gaat om het BMI, maar om 

de mate van (chronisch) lijnen.  

In het huidige onderzoek zal ook heel specifiek gekeken worden naar de gebruikte 

geur en de motivatie om het product van de geur te kopen. Daarnaast zal naast de eetstimuli 

zelf, ook de context een rol spelen. De setting van een winkel met lekker eten zal niet alleen 

verleiden door middel van het oog, maar ook met de neus. De verwachting is dan ook dat de 

verleidingen die worden verwerkt met de zintuigen effect zullen hebben voor met name 

lijners, wat in de bovenstaande onderzoeken wordt onderstreept. 

Huidig onderzoek 

 In de serie onderzoeken die worden gedaan zullen de verschillende kanten van het 

Goal Conflict Model of Eating onderzocht worden. Er zal niet alleen gekeken worden naar de 

activatie van hedonische gedachten bij blootstelling aan eetcues, maar ook naar het 

uiteindelijke eetgedrag dat lijners en niet-lijners vertonen. Bovendien zal door manipulatie 

geprobeerd worden het lijndoel weer actief te maken voor lijners, wat mogelijk als 

bescherming dient wanneer eetcues aanwezig zijn. Behalve deze externe cue zullen lijners in 

het laatste experiment zelf hun lijndoel activeren door middel van een implementatie intentie. 

Deze methode kan heel concreet en specifiek het gewenste eetgedrag bewerkstelligen. Dit 

alles zal binnen drie experimenten bestudeerd worden. 

Experiment 1 

 In Experiment 1 wordt de activatie van hedonische gedachten bestudeerd. In dit 

experiment wordt een browniegeur verspreid in een ruimte waar de proefpersonen aanwezig 

zijn. In eerdere onderzoeken (bijv. Holland, Hendriks, & Aarts, 2005) is een geur vaak 

verspreid door middel van een open deur of een bak met schoonmaakmiddel. In het genoemde 
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onderzoek blijkt dat participanten die werden blootgesteld aan de geur van 

schoonmaakmiddel sneller schoonmaakgerelateerde woorden herkennen (cognitie). Ook 

noemen zij meer schoonmaaktaken bij het plannen van de dag. Ten slotte zijn zij meer 

geneigd hun omgeving schoon te houden bij het eten van een biscuit (gedrag).  

Het onderzoek is opgezet om de werking van de browniegeur op de activatie van 

hedonische gedachten te bestuderen. Op deze manier wordt het onderliggende mechanisme 

onderzocht. Dit betekent voor dit experiment specifiek dat verwacht wordt dat hedonische 

gedachten toegankelijker zijn wanneer er een geur is aangeboden voor lijners in tegenstelling 

tot niet-lijners. Wanneer er geen geur in de ruimte aanwezig is zal er geen verschil optreden 

tussen lijners en niet-lijners. Niet alleen zijn hedonische gedachten toegankelijker, de 

motivatie om lekker te eten zal ook groter zijn voor lijners die in de geurcondities zijn 

geplaatst. Opnieuw wordt er geen verschil verwacht in motivatie tussen lijners en niet-lijners 

wanneer er geen geurmanipulatie is. Toegankelijkheid en motivatie worden in de eerste studie 

gemeten door middel van een lexicale beslissingtaak en een aantal vragenlijsten. Hierbij geldt 

dat een kortere reactietijd voor herkenning van hedonische eetwoorden, duidt op een 

verhoogde toegankelijkheid van hedonische gedachten, in tegenstelling tot neutrale woorden. 

De verwachting is dat wanneer de browniegeur wordt aangeboden bij lijners, hedonische 

gedachten toegankelijker zijn en er een hogere motivatie is om brownies te eten dan wanneer 

er geen geur wordt aangeboden. Voor niet-lijners geldt deze toename in toegankelijkheid en 

motivatie niet in beide condities. 

Pilotstudie voor geur 

 Om tot een geur te komen die waarneembaar was, maar niet overheersend, werd een 

pilotstudie gedaan onder 40 studenten van de Universiteit Utrecht. Zo kon worden bepaald op 

welk punt de geur waarneembaar, maar niet direct specifiek herkenbaar was. In dit onderzoek 
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werd de geur van brownies gebruikt. Deze is gekozen vanwege de lekkere geur van chocolade 

die deze met zich meebrengt. 

De geur werd gemaakt door een concentratie (vloeibare) browniegeur van de 

producent International Flavours & Fragrances Inc. te mengen met zonnenbloemolie. 

Vervolgens werd in deze vloeistof vijf zogenaamde pellets gelegd, welke de vloeistof 

opzuigen. Deze vijf pellets werden uit de vloeistof gehaald en in een bakje gezet in de cabine 

waar de participanten zich bevonden. 

 Een concentratie van 2,5% browniegeurvloeistof en 97,5 % zonnenbloemolie werd te 

sterk bevonden. De uiteindelijke concentratie van 1,25% browniegeur en 98,75% 

zonnebloemolie werd door 20 participanten geroken. In verschillende intervallen werd 

gevraagd hoe intens en hoe plezierig de geur rook op een schaal van 1 (helemaal niet intens / 

plezierig) tot 10 (heel erg intens / plezierig). Alle participanten bleven vijf minuten in de 

cabine waar de geur verspreid was. 

 In het experiment werd een geur beoogd die niet te intens was, maar wel opvalt. Als 

criterium is daarom gesteld dat de geur in het eerste deel 30% aan intensiteit moet verliezen. 

In Figuur 1 is te zien dat dit ook het geval was bij de geurconcentratie van 1,25% 

browniegeur. Dus deze concentratie van de browniegeur is uiteindelijk gekozen. 

Methode 

Deelnemers en experimenteel design. 62 studenten van de Universiteit van Utrecht 

hebben deelgenomen aan het experiment, waarvan 45 vrouwen en 17 mannen. De gemiddelde 

leeftijd was 22,2 jaar, met een standaarddeviatie van 0.53. De beloning voor deelname was 3 

euro of een bijdrage ten behoeve van studiepunten (half proefpersoonuur). De deelnemers 

werden verdeeld tussen de geur en de niet-geurconditie. Op basis van de restraint vragenlijst 

van Herman & Polivy (1980) werd de continue variabele lijners bepaald. Dit maakt een 2 

(geur vs. geen geur) X 2 (lijners vs. niet lijners) quasi-experimenteel design.  
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Procedure. De deelnemer werd door de onderzoeksleider ontvangen in de 

wachtruimte, waar hij of zij instructies kreeg. Vervolgens werd de deelnemer naar de 

aangrenzende ruimte (het lab) begeleid en verzocht om in stilte plaats te nemen in een aparte 

cabine, waar zij op een desktop computer de taken uitvoerden. Na de computertaak werd de 

participanten verzocht zich te melden bij de experimentleider. Vervolgens kregen de 

participanten een vragenlijst welke buiten de cabine met de geur ingevuld diende te worden. 

Geur. In de helft van de gevallen was, in de cabine waarin de deelnemer gevraagd 

werd de taken uit te voeren, een bakje met browniegeur geplaatst. Ter controle was er ook een 

conditie waarbij geen enkele geur werd verspreid in de cabine. De verdeling tussen de 

condities werd toegepast door sommige dagen wél de browniegeur in de ruimte te plaatsen en 

sommige dagen niet. Na een dag met geur, werd de cabine door middel van een 

zuiveringsapparaat van de browniegeur ontdaan. Verwacht werd dat de geurmanipulatie van 

invloed zou zijn op de hier opvolgende taken. Door de subtiliteit van een geurcue is het doel 

van het onderzoek niet voor de handliggend en wordt de kans op demand effects beperkt 

(Orne, 1962, in: Goodwin, 2005).  

Lexicale beslissingstaak. Aan de proefpersonen werden zowel bestaande als niet-

bestaande Nederlandse woorden aangeboden op het beeldscherm. Gevraagd werd om met 

behulp van de aangegeven toetsen op het toetsenbord zo snel mogelijk te reageren en aan te 

geven of de gepresenteerde woorden bestaande Nederlandse woorden waren of niet. De taak 

begon met tien oefentrials, gevolgd door 80 trials in willekeurige volgorde. In totaal werden 5 

hedonische eetwoorden aangeboden, zoals ‘lekker’ of ‘smakelijk’ en 15 controle woorden. 

Van de controlewoorden waren er 5 huisgerelateerde woorden zoals ‘stofzuiger’ en 10 

natuurgerelateerde woorden zoals ‘baai’. In de uiteindelijke analyses zijn enkel de 5 

huisgerelateerde woorden gebruikt, de natuurgerelateerde woorden dienden enkel als 

opvulling. Daarnaast waren er 20 non-woorden, alle 40 woorden werden twee keer 
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gepresenteerd. Elke trial begon met een fixatiepunt ‘XXXXXXX’ welke 500 milliseconde 

getoond werd, gevolgd door het targetwoord welke tot de respons in beeld bleef, met een 

maximum van 1000 milliseconde. Na elk targetwoord was er voor 1000 milliseconden een 

leeg scherm te zien, alvorens een nieuwe trial werd gepresenteerd. De lexicale beslissingstaak 

diende om de toegankelijkheid van hedonische gedachten over eten te bepalen.  

Motivatie. Om niet alleen de toegankelijkheid van hedonische gedachten te meten, 

maar ook de motivatie om het eetdoel te bereiken, werd de participanten na de lexicale 

beslissingstaak een korte vragenlijst voorgelegd. Op een 9-punts Likertschaal werd gevraagd 

aan te geven in hoeverre men zin had om chocolade, patat, een boterham, een appel of een 

brownie te eten. Daarnaast werd gevraagd hoeveel geld men op dit moment over had voor 

dezelfde eetproducten. Ook gaven proefpersonen aan hoe lekker ze de eetstimuli vonden, op 

een 9-puntsschaal van helemaal niet lekker tot heel lekker.  

Vragenlijsten. De vragenlijsten werden allen buiten de cabine ingevuld ter 

voorkoming van effecten van de geur op de vragenlijsten. De restraint vragenlijst (Herman & 

Polivy, 1980) was toegevoegd om te meten in hoeverre de proefpersonen lijnintenties hebben. 

Vragen als ‘Voelt u zich schuldig nadat u te veel heeft gegeten?’ en ‘Hoe bewust bent er van 

wat u eet?’ kwamen in deze vragenlijst voor.  

Daarnaast waren er drie vragen die de mate van succes bij lijnen meten (Fischbach, 

Friedman & Kruglanski, 2003). In hoeverre de deelnemers succesvol zijn in gewicht verliezen 

en gewicht behouden. Deze vragen zijn: ‘Hoe goed lukt het je om op je gewicht te letten?’, 

‘Hoe goed lukt het je om af te vallen?’ en ‘Hoe moeilijk vind je het om in vorm te blijven?’. 

Daarnaast werden door middel van de vragen ‘Hoe belangrijk is het voor jou om slank 

te zijn?’ en ‘Hoe belangrijk is het voor jou om op je gewicht te letten?’ gekeken hoe 

belangrijk de participanten het lijndoel vinden. De vragen werden allen beantwoord op een 7-

puntsschaal.  
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De Dutch eating behavior questionnaire (Van Strien, Frijters, Bergers, & Defares, 

1986) is afgenomen welke de mate van lijnen, emotioneel eten en extern eetgedrag meet. 

Ter controle werd nagegaan in hoeverre men het doel van het onderzoek wist te 

achterhalen en of de geur waarneembaar was en zo ja, hoe intens, plezierig en benoembaar dit 

was. Tot slot waren er enkele algemene vragen met betrekking tot geslacht en leeftijd, waarna 

de participant vriendelijk werd bedankt en verzocht om terug te gaan naar de experimentleider 

(Bijlage 1 voor de gehele vragenlijst).  

Resultaten 

 Allereerst zijn correlaties tussen de verschillende metingen bekeken om de samenhang 

hiertussen aan te geven. In Tabel 1 staan de gevonden correlaties aangegeven. 

Zoals verwacht is er een positieve correlatie tussen zowel de concern for dieting scale 

van de restraint vragenlijst (Herman & Polivy, 1980) en Body Mass Index (BMI), als de 

concern for dieting scale en mate van lijnen van de Dutch Eating Behavior Questionnaire 

(DEBQ). Tevens is er een significante correlatie tussen BMI en mate van lijnen (DEBQ). 

Hieruit blijkt dat mensen met een hoog BMI veelal lijnen. De negatieve relatie tussen de 

concern for dieting scale en mate van succes, evenals de negatieve relatie tussen BMI en mate 

van succes laat zien dat lijners en mensen met een hoog BMI weinig succes hebben bij lijnen.   

Lexicale beslissingstaak. Met behulp van een herhaalde meting in een regressieanalyse 

in de General Lineair Model is nagegaan of er een hoofdeffect was van type woord, conditie 

of de concern for dieting scale op de reactietijden op hedonische en controlewoorden. 

Daarnaast zijn alle (tweewegs) interacties getoetst en de driewegsinteractie tussen de drie 

genoemde variabelen.  

Participanten die linkshandig zijn, Nederlands niet als moedertaal hebben en/of lager 

dan 3 scoorden op ‘het lekker vinden van brownies’ werden uitgesloten van deze analyse.  
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 Er werd een hoofdeffect voor type woord (hedonische woorden vs. controlewoorden) 

gevonden, F (1, 41) = 28.82, p < .01. Dit effect houdt in dat participanten sneller reageren op 

hedonische woorden dan op de controle woorden. Daarnaast werd een hoofdeffect gevonden 

voor conditie, F (1, 41) = 4,66, p = .04. In de geurconditie werd sneller gereageerd op alle 

woorden dan in de conditie waar geen browniegeur aanwezig was. 

 De belangrijkste bevinding was een interactie effect tussen de variabelen type woord 

en conditie, F (1, 41) = 11.54, p < .01. Dit gevonden effect houdt in dat er het snelst wordt 

gereageerd in de geur conditie op hedonische woorden.  

Participanten in de conditie zonder geurmanipulatie hadden een minder hoge 

reactietijd op hedonische woorden dan op controlewoorden. Wanneer enkel naar de 

hedonische woorden gekeken wordt, is het verschil in reactietijd tussen de geur en niet-geur 

conditie significant, F (1, 41) = 7.97, p < .01. Participanten in de geur conditie zijn dus 

significant sneller op hedonische woorden dan participanten in de conditie zonder 

geurmanipulatie. Wanneer dezelfde analyse werd gedaan met de huisgerelateerde woorden 

werd er geen significant resultaat gevonden voor de conditie waarin men zich bevond, F (1, 

41) = 2.02 , p = .17 . De gevonden resultaten zijn grafisch weergegeven in Figuur 2. 

 De hypothese was dat lijnen, in dit onderzoek gemeten aan de hand van de concern for 

dieting scale (Herman & Polivy, 1980), een effect zou hebben op reactietijden op hedonische 

en huisgerelateerde woorden in de geur en niet-geur conditie. Een driewegsinteractie van de 

concern for dieting scale met de variabelen type woord en conditie werd verwacht. Deze 

bleek echter niet significant, F (2, 41) = .38, p = .68. De variabele lijnen was dus niet van 

invloed op de reactietijden op de hedonische en/of huiswoorden in de (niet-) geurcondities in 

de lexicale beslissingstaak. 

Motivatie. De motivatie om brownies te eten werd gemeten door middel van de prijs 

die participanten overhebben voor een brownie. Uit de resultaten hiervan bleek opnieuw dat 
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in combinatie met de gemiddelde score op de concern for dieting scale geen hoofdeffect was 

op de afhankelijke variabele ‘prijs voor brownies’, F (1, 41) = .14, p = .71. Ook het interactie 

effect met zowel de variabelen conditie en de concern for dieting scale was niet significant,  

F (1, 41) = .34, p = .56. Lijnen heeft dus geen invloed op de prijs die men overhad voor een 

brownie. 

Ook de mate van ‘zin in brownies’ als afhankelijke variabele leverde geen hoofdeffect 

op van de concern for dieting scale, F (1, 41) = .82, p = .37. Het interactie-effect tussen de 

concern for dieting scale en conditie was eveneens niet significant, F (1, 41) = .88, p = .35.  

Lijnen of de geur van brownies was in dit onderzoek dus ook niet van invloed op de 

mate van ‘zin’ iemand had in een brownie. 

Discussie 

De gevonden resultaten in dit experiment waren niet geheel in de lijn der verwachting. 

Waar een driewegsinteractie tussen de variabelen type woord, conditie en lijnen werd 

verwacht, bleek lijnen niet van significante invloed op de reactietijden in de lexicale 

beslissingstaak. De toetsing van het interactie-effect tussen de variabelen type woord en 

conditie was wel significant. Dit duidt op een activatie van hedonische gedachten voor 

iedereen die zich in de geurconditie bevindt. Er kan dus gezegd worden dat wanneer men 

wordt blootgesteld aan een browniegeur bij iedereen de hedonie van lekker eten actief wordt. 

Er werden echter geen effecten gevonden van geur of lijnen op de motivatie om brownies te 

eten.  

Deze studie heeft zich beperkt in het bekijken van de cognitieve activatie van 

hedonische gedachten, terwijl er niet naar het specifieke gedrag gekeken wordt. In combinatie 

met de eetcue geur, welke subtiel en niet semantisch verwerkt wordt, zou het kunnen zijn dat 

dit proces sowieso bij zowel lijners als niet-lijners voorkomt. Dus als er een eetcue in de 

omgeving is, zal iedereen daar (cognitief) op reageren, terwijl lijners wellicht tot het 
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daadwerkelijke gedrag overgaan, namelijk het eten van de lekkere dingen uit hun omgeving. 

Een interessante vraag hierbij is hoe overeten bij lijners voorkomen kan worden. 

Experiment 2 

Beschermen tegen verleiding 

 Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er effecten zijn van eetcues uit de omgeving 

op cognitie en gedrag van (niet-) lijners (bijv. Fedoroff, Polivy & Herman, 2003; Papies, 

Stroebe & Aarts, 2007). Door deze inzichten kunnen er ook methoden worden ontwikkeld om 

mensen te beschermen tegen verleiding uit de omgeving, en dan vooral voor lijners. Uit het 

Goal Conflict Model of Eating (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2008) kwam 

naar voren dat twee doelen met elkaar in conflict staan. Verschillende onderzoeken laten zien 

dat eetcues bij lijners leiden tot een activatie van het doel dat samenhangt met het genot van 

lekker eten en dat eetcues leidden tot inhibitie van het lijndoel (bijv. Papies, Stroebe & Aarts, 

2007). Om te lijnen is het omgekeerde effect gewenst. Een inhibitie van hedonische gedachtes 

en een activatie van het lijndoel. Er zijn verschillende manieren om deze ommekeer te 

verwezenlijken. Een voorbeeld is het saillant maken van het lange termijn doel om af te vallen 

door middel van priming.  

 Shah & Kruglanski (2003) maakten ook gebruik van priming om doelen te activeren. 

Doel van het onderzoek was om na te gaan of doelen automatisch geactiveerd worden na het 

primen met woorden die een middel zijn om het doel te bereiken. In dit onderzoek werd 

bijvoorbeeld het doel ‘fitnessen’ gebruikt. Dit doel werd geprimed door middel van het woord 

‘rennen’, met als targetwoord ‘fit’. Het primen van het doel door middel van de woorden 

leidde er toe dat men sneller reageerde op het targetwoord. Een ander effect was dat het 

primen leidde tot een grotere kans het gewenste doel na te streven. Shah & Kruglanski laten 

hiermee zien dat zowel het doel als de middelen om dit doel te bereiken met elkaar verbonden 

zijn.  



  Bij de neus genomen 
 

19

Voor de huidige studie betekent dit gegeven dat het doel om af te vallen kan worden 

geactiveerd door middel van priming. Door mensen voorafgaand aan de eetstimuli te 

confronteren met hun doel om af te vallen, blijft dit doel actief bij het blootstellen aan de 

eetstimulus. De effecten van priming op hedonische gedachten zijn onderzocht door Stroebe, 

Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski (2008). Door mensen subliminaal hedonische woorden 

aan te bieden, werd het lijndoel minder actief. Dit resulteerde in langere reactietijden op 

dieetwoorden. Dat betekent dat lijnwoorden minder toegankelijk zijn na priming met 

hedonische woorden.  

Papies, Stroebe & Aarts (2008) vonden een effect van priming met het lijndoel op de 

activatie van hedonische woorden. Door priming van het lijndoel vertoonden lijners minder 

activatie van hedonische gedachten, dan wanneer zij niet geprimed waren. In beide gevallen 

was er sprake van een eetcue, maar het primen van het lijndoel vóór de eetcue diende als 

bescherming tegen het activeren van hedonische gedachten.  

 In Experiment 2 zal priming gebruikt worden om het lijndoel saillant te maken, in 

tegenstelling tot hedonische gedachten welke leiden tot ongewenste cognities en gedrag bij 

lijners. 

Huidig onderzoek 

Dit experiment is een veldstudie waarin eetgedrag van lijners en niet-lijners wordt 

bestudeerd. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat lijners, in tegenstelling tot niet-lijners, 

meer eten nadat zij een eetcue hebben waargenomen (Federoff, et al, 1997). Het huidige 

onderzoek voegt een dimensie toe, door in de helft van de gevallen de klanten te primen het 

lijndoel. Experiment 2 is een veldstudie welke wordt uitgevoerd bij een poelier. Door te 

kiezen voor deze winkel kan direct naar het eetgedrag van mensen gekeken worden. In deze 

studie zal het aantal hapjes worden bijgehouden die door de klanten van de toonbank gepakt 

zijn. Na het doen van de boodschappen wordt dezelfde klanten gevraagd een vragenlijst in te 
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vullen om onder andere na te gaan of men een lijner of een niet-lijner is. In de helft van het 

aantal gevallen is een poster opgehangen om het lijndoel te primen. Met de activatie van het 

lijndoel wordt verwacht dat dit doel terug te zien is in het gedrag, en er minder gegeten wordt. 

Volgens het principe van het Goal Conflict Model (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & 

Kruglanski, 2008) kunnen de twee doelen niet tegelijkertijd geactiveerd zijn. Dus wanneer het 

lijndoel geprimed is zullen hedonische gedachten niet actief zijn en laten lijners zich leiden 

door hun lijndoel in het (eet)gedrag dat zij vertonen. Priming van het lijndoel zal dus leiden 

tot het eten van minder hapjes bij lijners. Er worden geen effecten verwacht bij niet-lijners, 

omdat de poster niet aansluit bij een doel dat zij nastreven. 

Dit betekent specifiek dat verwacht wordt dat lijners meer eten van de schaal met 

hapjes dan niet-lijners wanneer geen prime aanwezig is. Lijners zullen net zoveel of minder 

van de schaal met hapjes eten dan niet-lijners in de conditie waarbij de klanten zijn geprimed 

met het lijndoel door middel van een poster. 

Methode 

Deelnemers en experimenteel design. 168 klanten van een poelier hebben 

deelgenomen aan het experiment, waarvan 97 vrouwen en 71 mannen. De gemiddelde leeftijd 

was 56.6 jaar, met een standaarddeviatie van 14.08. De deelnemers werden verdeeld tussen de 

prime en niet-prime condities. Dit werd gerealiseerd door per dagdeel de poster wel of niet op 

te hangen, zodat over vier dagen verdeeld alle dagdelen beide condities kregen toebedeeld. Op 

basis van de concern for dieting schaal uit de restraint vragenlijst van Herman & Polivy 

(1980) werd de continue variabele mate van lijnen bepaald. Dit maakt een 2 (variabele: prime 

vs. niet-prime) X 2 (variabele: lijners vs. niet lijners) quasi-experimenteel design.  

Procedure. De deelnemers wisten niet dat zij aan het onderzoek meededen wanneer zij 

de winkel binnenkwamen. Zij kwamen als klant naar deze winkel om vlees te kopen. Om de 

winkel binnen te komen moest er een deur opengedaan worden waar in de helft van de 
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gevallen een poster hing, welke als prime fungeerde. De klant deed zijn/haar bestellingen aan 

de verkoper en op de toonbank stonden duidelijk zichtbaar hapjes om te proeven. In de 

desbetreffende winkel staan altijd hapjes op de toonbank, zodat deze setting niet uitzonderlijk 

leek. In deze winkel is altijd een etensgeur aanwezig door de producten en met name de 

gegrilde of gerookte producten. De experimentleider hield bij hoeveel hapjes er werden 

genomen door de klant in de tijd dat hij/zij in de winkel aanwezig was. Op het moment dat de 

klant de winkel wilde verlaten sprak de, tot die tijd niet herkenbare, experimentleider de klant 

aan met de vraag of hij of zij een korte vragenlijst wilde invullen. In deze vragenlijst werd 

onder andere de restraint vragenlijst (Herman & Polivy, 1980) afgenomen. Na het invullen 

werd de proefpersoon hartelijk bedankt voor deelname. 

Experimentele manipulatie. In de helft van de gevallen hing een poster op de deur van 

de winkel. Met deze prime werd activatie van het lijndoel beoogd. Om dit doel zo min 

mogelijk duidelijk te laten zijn werd de prime via een recept aangeboden. Een poster met 

daarop: “NIEUW!! Recept van de week van uw poelier. Goed-voor-de lijn-recept!! Ideaal om 

af te vallen, weinig calorieën. Ook met gewicht bezig? Vraag binnen naar ons receptidee!!” 

(Bijlage 2). Achter de toonbank lag een gezond recept klaar welke, na erom te vragen, in de 

tas werd gedaan door de verkoper. 

Gedrag. Waar in de eerste studie gekeken werd naar de toegankelijkheid en de 

motivatie om het korte termijn eetdoel te bereiken, was het doel van deze studie om te kijken 

naar het daadwerkelijke gedrag. Op de toonbank van de winkel stond elke keer een schaaltje 

met hapjes klaar welke gepakt mogen worden door de klanten. Geteld werd hoeveel hapjes de 

deelnemers pakten. De experimentleider hield verder bij hoelang de participant zich in de 

winkel (binnen handbereik van het schaaltje met hapjes) bevond en hoe laat het op dat 

moment was, om later als controle te dienen.  
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Vragenlijsten. De restraint vragenlijst (Herman & Polivy, 1980) was toegevoegd om 

te meten in hoeverre de proefpersonen lijnintenties hebben. Vragen als ‘Voelt u zich schuldig 

nadat u te veel heeft gegeten?’ en ‘Hoe bewust bent er van wat u eet?’ kwamen in deze 

vragenlijst voor.  

Ook werd gevraagd naar gewicht en lengte om de Body Mass Index (BMI) te kunnen 

berekenen van de participanten. Daarnaast werden enkele vragen gesteld welke ter controle 

dienden, zoals de mate van honger, wanneer er voor het laatst gegeten is en of er tijdens 

binnenkomst iets opgevallen was. Bovendien werd in de vragenlijst gevraagd wat het 

gebruikelijk aantal hapjes is dat de klant pakt bij deze winkel. Tenslotte werden algemene 

vragen als leeftijd, geslacht en winkelbezoek gesteld (Bijlage 3 voor de gehele vragenlijst).  

Resultaten 

Allereerst zijn correlaties tussen de verschillende metingen bekeken om de samenhang 

hiertussen aan te geven. Zie Tabel 2 voor een overzicht van de gevonden correlaties. Uit de 

resultaten kwam naar voren dat BMI positief correleert met de gemiddelde score op de 

concern for dieting schaal. Er is een negatieve relatie tussen BMI en de mate van succes bij 

lijnen (Fischbach, Friedman & Kruglanski, 2003). Deze gegevens houden in dat mensen die 

een hoog BMI hebben hoger scoren op lijnen. Mensen met een hoog BMI hebben ook een 

lagere score op de mate van succes bij lijnen. Er is geen verband tussen lijnen, succes of BMI 

met de tijd dat de klanten aanwezig waren in de winkel.  

Gedrag. Met behulp van een regressieanalyse in de General Lineair Model is nagegaan 

of er een hoofdeffect was van de variabele priming van het lijndoel, een hoofdeffect van de 

variabele lijnen of een hoofdeffect voor de variabele geslacht op het aantal genomen hapjes in 

de winkel. Eveneens is er getoetst op een eventueel (tweewegs)interactie-effect tussen alle 

genoemde variabelen en een driewegsinteractie tussen de variabelen prime, lijnen en geslacht. 
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Hierbij is gecontroleerd voor het aantal hapjes die de proefpersonen normaal gesproken van 

de toonbank pakt.  

Hier kwam een hoofdeffect uit voor de controlevariabele ‘het aantal hapjes dat men 

normaal gesproken pakt van de toonbank., F (1, 148) = 49.27, p <.01. Er was geen 

hoofdeffect voor de variabele geslacht, F (1, 148) = .551, p = .46. De driewegs interactie 

tussen de variabelen priming van het lijndoel, de gemiddelde score op de concern for dieting 

schaal en geslacht significant, F (1, 148) = 4.97, p =.03.  

Wanneer bij verdere analyses gekeken is naar de tweewegsinteractie tussen de 

variabelen lijnen en prime, blijkt dat voor de vrouwen geen significant verschil is, F (1, 84) = 

.66, p = .42. Bij de mannen echter is deze interactie wel significant, F (1, 68) = 5.04, p = .03. 

Het blijkt dus dat lijners (één standaarddeviatie boven het gemiddelde, zie Aiken & West, 

1991) in de conditie mét prime gemiddeld minder hapjes pakten dan niet-lijners (één 

standaarddeviatie onder het gemiddelde). In de conditie zonder priming van het lijndoel is dit 

omgekeerd, niet-lijners eten dan juist minder hapjes van de toonbank dan lijners (zie Figuur 1 

voor een grafisch overzicht van de gemiddelden tussen de groepen). Het effect is echter alleen 

te zien bij mannen. 

De afzonderlijke gemiddelden voor mannen en vrouwen laten de precieze verschillen 

zien. Het verschil tussen mannelijke lijners en niet lijners in de conditie zonder priming van 

het lijndoel is marginaal significant, F(1, 32) = 3.67, p = .06. In de conditie met priming van 

het lijndoel was het verschil tussen lijners en niet lijnende mannen niet significant, F (1, 36) = 

.75, p = .4. Daarnaast is binnen de mannelijke lijners het verschil tussen de conditie met prime 

en zonder prime significant, F (1, 63) = 6,35, p = .01. Het verschil binnen de niet-lijners 

tussen de condities is niet significant, F (1, 63) = .31, p = 58. 

Het blijkt dus dat vrouwen nagenoeg hetzelfde aantal hapjes eten in alle condities, of 

het lijndoel wordt geprimed of niet, of ze lijnen of niet. Het aantal hapjes dat gegeten wordt 
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blijft hetzelfde. Bij mannen daarentegen treed er een interactie-effect op. Bij het primen van 

het lijndoel eten de mannen die lijnen minder dan de mannen die niet lijnen. Verder blijkt dat 

mannelijke lijners minder hapjes eten wanneer het lijndoel is geprimed door middel van een 

poster. Er kan geconcludeerd worden dat in deze studie enkel mannen een effect van de poster 

op het raam laten zien. In Figuur 3 is een grafisch overzicht van het gemiddeld genomen 

aantal hapjes weergegeven. 

Discussie 

 De resultaten die uit deze studie naar voren zijn gekomen zijn gedeeltelijk in de lijn 

der verwachting. Het gevonden interactie-effect van saillantie van het lijndoel en de variabele 

lijnen op het aantal hapjes dat iemand van een toonbank pakt werd verwacht. Dit effect houdt 

in dat lijners méér van hapjes pakken wanneer zij worden geconfronteerd met een lekkere 

geur en lekker eten dan niet-lijners. Het effect gaat echter niet op wanneer bij lijners het 

lijndoel geactiveerd wordt. In dat geval eten zij minder hapjes van de toonbank dan niet-

lijners. Dit levert nieuwe en belangrijke inzichten op. Het onderliggende mechanisme, welke 

in het Goal Conflict Model of Eating (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2008) is 

beschreven, wordt hiermee bevestigd. Wanneer lijners worden blootgesteld aan eetcues, in dit 

geval lekkere hapjes, gaan zij overstag en denken niet meer aan hun doel om af te vallen, 

maar eten de hapjes. De belangrijkste bevinding is dat dit te voorkomen is. Het op de lange 

termijn ongewenste gedrag van lekker eten is te beschermen door het lijndoel weer saillant te 

maken door middel van priming. Dit biedt perspectieven voor de toekomst. Lijners kunnen 

zich aan hun lange termijndoel van afvallen houden door dit doel actief te maken bij 

verleidingen. 

Het gevonden interactie-effect geldt in deze studie enkel voor mannelijke lijners en 

niet-lijners. Vrouwen die meededen aan het onderzoek pakten nagenoeg hetzelfde aantal 

hapjes, ongeacht priming of lijnen/niet-lijnen. Dit onderscheid in sekse kan wellicht worden 
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toegeschreven worden aan de soort eetstimuli. Het ging in deze studie om vleeshapjes. 

Mannen worden over het algemeen als vleeseters gezien, terwijl vrouwen meer eten van zoete 

hapjes als chocolade. Dit wordt ook ondersteund in wetenschappelijk onderzoek. In veel 

culturen wordt vlees en ander energierijk voedsel gesymboliseerd als kracht, masculiniteit en 

macht. Ze zijn geschikt voor mannen, terwijl fruit, groente lichtheid en vrouwelijkheid en 

geschikt voor vrouwen (Anderson, 1983, in: Fagerli & Wandel, 1999 & Møhl & Holm, 1995 

in: Fagerli & Wandel, 1999). In dit licht is het voor vrouwelijke lijners makkelijker om 

vleeshapjes te laten staan dan voor mannen. Voor mannen is een vleeshapje een grotere 

verleiding, omdat zij dit veel meer eten en deze hap ook lekkerder vinden (Turrell, 1997). Het 

zou dan voor de hand liggen dat indien er in plaats van een vleeshapje gebruik gemaakt zou 

worden van een zoet hapje, zoals chocolade, het effect van het primen van het lijndoel vooral 

bij vrouwen voor zou komen.  

Experiment 3 

Experiment 2 liet zien dat het primen van lijners met hun lijndoel leidde tot het 

gewenste gedrag op de lange termijn. Lijners aten namelijk minder nadat zij geprimed werden 

met hun lijndoel, dan wanneer zij niet met hun lijndoel werden geprimed. In het dagelijks 

leven van de lijners is het niet mogelijk om altijd en overal een prime te hebben zoals in 

Experiment 2. In Experiment 3 wordt daarom een andere methode gebruikt om het lijndoel te 

primen. De lijners primen namelijk zichzelf. 

Het bewust plannen van een actie verhoogt de kans om de actie ook daadwerkelijk uit 

te voeren. Deze methode wordt een implementatie intentie genoemd (Gollwitzer, 1999). Door 

zo specifiek mogelijk de situatie en het gewenste gedrag te benoemen, zal het makkelijker zijn 

om in de genoemde situatie het gedrag te vertonen (‘In situatie X, handel ik Y’). Deze 

methode is effectief bevonden om oude, slechte gewoontes te overschrijven met nieuwe, 

betere gewoontes (Gollwitzer, 1999). Een voorbeeld van een implementatie intentie is 
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‘Wanneer ik vanavond de hond uitlaat, stop ik bij de brievenbus en gooi de brief in de 

brievenbus.’ Hierin wordt het doel dat gewenst is direct vertaald naar het gedrag in een 

specifieke situatie. De essentie is dat in de genoemde situatie X (‘wanneer ik vanavond de 

hond uitlaat’) het gewenste gedrag automatisch wordt geactiveerd en uitgevoerd (‘stop ik bij 

de brievenbus en gooi de brief in de brievenbus’).  

Implementatie intenties zijn een goede manier om gewoontes te doorbreken en te 

veranderen in nieuw gedrag. Holland, Aarts & Langendam (2006) lieten in een 

veldexperiment bij een organisatie zien dat oude, slechte gewoontes door middel van 

implementatie intenties leidden tot nieuwe, goede gewoontes. De onderzoekers lieten de helft 

van het personeel bewust hun recyclegedrag plannen. Zij maakten een plan wanneer, hoe en 

wat zij deden met oud papier en koffiebekers. Uit de resultaten bleek het recyclinggedrag in 

de implementatie intentie conditie verbeterd te zijn. Zelfs twee maanden na de manipulatie 

waren de effecten in het bedrijf nog aanwezig. Dit onderzoek toont aan dat implementatie 

intenties oude gewoontes doorbreken met gewenst gedrag. Bij lijnen betekent dit dat de oude 

gewoonte om bijvoorbeeld wat lekkers te eten kan worden overgeschreven door het eten van 

een appel.  

De werking van een implementatie intentie heeft te maken met de doelintentie. 

Sheeran, Webb & Gollwitzer (2005) lieten in hun onderzoek zien dat implementatie intenties 

alleen werken bij mensen die er ook daadwerkelijk belang bij hebben. Zij vonden een 

interactie-effect van doelintentie en implementatie intentie op studiegedrag. Alleen bij de 

mensen met een hoge doelintentie werd een effect van implementatie intentie gevonden op het 

studiegedrag. Bij participanten die een lage doelintentie hadden, werkte de implementatie 

intentie niet om gedrag te beïnvloeden. Dit betekent voor de huidige studie dat verwacht mag 

worden dat implementatie intenties enkel werken bij lijners. Zij hebben immers een lijndoel, 

niet-lijners hebben deze niet.  
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Huidig onderzoek 

In Experiment 3 wordt opnieuw een manipulatie gebruikt om lijnende participanten te 

beschermen tegen verleiding uit de omgeving. Dit keer zal het lijndoel geactiveerd worden 

door middel van een implementatie intentie.  

 Implementatie intenties zijn vaak heel specifiek. In deze setting is er voor gekozen om 

in de experimentele conditie niet het concrete gewenste gedrag in de implementatie intentie te 

verwerken, maar het lijndoel. Op deze manier zal het beoogde gedrag voortvloeien uit de 

activatie van het lijndoel, zonder hier één soort gedrag aan te koppelen (bijv. een appel eten of 

een glas water drinken). Verwacht wordt dat het activeren van het lijndoel automatisch het 

gewenste gedrag met zich meebrengt. In tegenstelling tot Experiment 2, primen de 

participanten zichzelf door middel van een implementatie intentie. In de situatie waarin 

iemand zin heeft in iets lekkers zal automatisch gedacht worden aan het doel om op het 

gewicht te letten. Om de motivatie voor beide groepen gelijk te houden zal in de controle 

conditie het lijndoel wel genoemd worden, maar niet in de vorm van een implementatie 

intentie. Participanten zullen, in de week die volgt na de instructies, opschrijven hoe vaak en 

hoeveel gezonde en ongezonde snacks zij eten. Verwacht wordt dat lijners in de controle 

conditie meer ongezonde snackmomenten hebben dan niet-ljiners. In de experimentele 

conditie zal dit verschil er niet meer zijn en kennen lijners net zoveel ongezonde 

snackmomenten als niet-lijners, of misschien zelfs minder. 

Methode 

Deelnemers en experimenteel design. 39 vrouwelijke leden van een dansschool hebben 

deelgenomen aan het experiment. De gemiddelde leeftijd was 47.87 jaar, met een 

standaarddeviatie van 12.58. De deelnemers werden willekeurig verdeeld tussen twee 

condities. Allereerst de experimentele conditie met implementatie intentie, en een 
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controleconditie. Op basis van de concern for dieting schaal uit de restraint vragenlijst van 

Herman & Polivy (1980) werd de continue variabele mate van lijnen bepaald. Dit maakt een 2 

(variabele: implementatie intentie vs. geen implementatie intentie) X 2 (variabele: lijners vs. 

niet lijners) quasi-experimenteel design.  

Procedure. De deelnemers werd aansluitend aan hun dansles gevraagd om mee te doen 

aan de studie. Allereerst werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen voor een inzicht in het 

eetgedrag van de proefpersonen. Aan het eind van de vragenlijst werd een handvat gegeven 

door middel van een implementatie intentie, welke als manipulatie diende. Vervolgens kreeg 

iedereen van alle groepen een boekje met daarin de instructies voor de aankomende week. Er 

werd nadrukkelijk vermeld dat het de bedoeling was om zo gezond en verantwoord mogelijke 

snacks te nuttigen, om de motivatie voor elke groep gelijk te houden. Voor de aankomende 

week werd de participanten gevraagd om zo precies mogelijk op te schrijven hoe laat en welke 

tussendoortjes zij elke dag aten. Ook diende vermeld te worden welke activiteit zij op het 

moment van snacken ondernamen en in welk gezelschap zij verkeerden (bijv. alleen, familie 

of collega’s). Zo kon er na een week een snackdagboekje worden opgemaakt. Na het 

teruggeven van het snackdagboekje aan de experimentleider werd de proefpersoon hartelijk 

bedankt voor deelname met een kleine attentie. 

Experimentele manipulatie. De instructies voor de proefpersonen bevatte in de helft 

van de gevallen een handvat om het gewenste gedrag uit te voeren door middel van een 

implementatie intentie. Deze werd opgesteld volgens het principe van Gollwitzer (1999), “Als 

situatie X zich voordoet, dan doe ik Y”. Concreet betekende dit voor de helft van alle 

proefpersonen dat zij de implementatie intentie meekregen: ‘Als ik zin heb in iets lekkers, dan 

denk ik eraan dat ik op mijn gewicht wil letten’. Er werd gevraagd deze zin te herhalen en 

over te schrijven. De helft van de proefpersonen kreeg geen implementatie intentie mee, en 

diende als controlegroep. Wel werd gevraagd om op te schrijven waarom men het belangrijk 
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vindt om gezonde en verantwoorde tussendoortjes te eten, met als voorbeeld ‘om op mijn 

gewicht te letten’. Hierdoor werd het lijndoel bij alle proefpersonen genoemd, en werd het 

effect van het gebruik van de implementatie intentie direct bekeken. Bovendien was de 

motivatie tussen de condities gelijk. Zowel de instructies voor de experimentele, als de 

controle groep bevinden zich in Bijlage 4. 

Vragenlijsten. De restraint vragenlijst (Herman & Polivy, 1980) was toegevoegd om 

te meten in hoeverre de proefpersonen lijnintenties hebben.   

Ook werd gevraagd naar gewicht en lengte om de Body Mass Index (BMI) te kunnen 

berekenen van de participanten.  

Daarnaast waren er drie vragen die de mate van succes bij lijnen meten (Fischbach, 

Friedman & Kruglanski, 2003). In hoeverre de deelnemers succesvol zijn in gewicht verliezen 

en gewicht behouden. Deze vragen zijn: ‘Hoe goed lukt het je om op je gewicht te letten?’, 

‘Hoe goed lukt het je om af te vallen?’ en ‘Hoe moeilijk vind je het om in vorm te blijven?’. 

Tenslotte werden algemene vragen als de leeftijd van de participanten gesteld. De 

gehele vragenlijst bevindt zich in Bijlage 5. 

Verwerking dagboekgegevens. Een week na het uitdelen van het dagboek werd de 

participanten gevraagd deze in te leveren. Van alle opgeschreven snacks werd het totaal aantal 

snackmomenten geteld, met hierbij een verdeling tussen gezonde en ongezonde 

tussendoortjes.  

Resultaten 

 Allereerst zijn correlaties tussen de verschillende metingen bekeken om de samenhang 

hiertussen aan te geven. De samenhang tussen Body Mass Index (BMI), de gemiddelde score 

op de concern for dieting scale van de restraint vragenlijst en de vragenlijst die de mate van 

succes bij lijnen meet. De relatie tussen de gemiddelde score op de concern for dieting scale 

van de restraint vragenlijst (Herman & Polivy, 1980) en Body Mass Index (BMI) is 
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interessant om na te gaan of lijnen in relatie staat met overgewicht. Daarnaast kunnen de 

genoemde variabelen ook van invloed zijn op het aantal snackmomenten dat men in de 

onderzoeksweek heeft gehad.  

Uit de resultaten kwam naar voren dat BMI positief correleert met de gemiddelde 

score op de concern for dieting schaal. Er is een negatieve relatie tussen het totaal aantal 

aangegeven ongezonde snackmomenten en de lijnschaal. Deze gegevens tonen aan dat 

mensen die lijnen, minder ongezonde snackmomenten hebben gehad. Er is geen verband 

tussen succes of BMI met het aantal snackmomenten of het aantal gezonde/ongezonde 

snackmomenten.  

Het eten van tussendoortjes. Er is een herhaalde meting in een regressieanalyse in de 

General Lineair Model gebruikt om na te gaan of er een hoofdeffect was van de variabele 

conditie (implementatie intentie vs. geen implementatie intentie) en een hoofdeffect van de 

variabele lijnen op het aantal gezonde en ongezonde snackmomenten in de onderzoeksweek. 

Eveneens is er getoetst op een eventueel interactie-effect tussen de twee eerder genoemde 

variabelen op het aantal gezonde en ongezonde snackmomenten. Er was geen hoofdeffect 

voor de variabele conditie, F (1, 39) = .95, p = .34, of lijnen, F (1, 39) = .03, p = .86. 

Eveneens was er geen interactie-effect tussen deze twee variabelen, F (1, 39) = .00, p = .99. 

Wel was er een significant resultaat voor het interactie-effect tussen soort snack en lijnen,  

F (1, 39) = 8.5, p < .01. Dit betekende dat hoewel het gemiddeld aantal snacks gelijk was, er 

in verhouding meer ongezonde snacks werden gegeten door niet-lijners in vergelijking met 

lijners. De driewegsinteractie tussen de variabelen soort snack, condiite en lijnen bleek niet 

significant, F (1, 39) = 1.7, p = .2.  

 Uit een regressieanalyse die de variabelen conditie en lijnen op het aantal ongezonde 

snackmomenten toetste kwam geen hoofdeffect voor het al dan niet hebben gehad van een 

implementatie intentie, F (1, 39) = .00, p = .95. Er was wel een hoofdeffect voor lijnen, F (1, 
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39) = 4.73, p = .04. De verwachting dat er een interactie-effect zou zijn met de variabelen 

conditie en lijnen werd eveneens niet bevestigd, F (1, 39) = .82, p = .37.  

 Uit de toetsen welke het effect van conditie en lijnen bekeken op het aantal gezonde 

snackmomenten kwam geen hoofdeffect voor het al dan niet hebben gehad van een 

implementatie intentie, F (1, 39) = 2.1, p = .16. Er was ook geen hoofdeffect voor lijnen, F (1, 

39) = 2.72, p = .11. De verwachting dat er een interactie-effect zou zijn met de variabelen 

conditie en lijnen werd eveneens niet bevestigd, F (1, 39) = .63, p = .43. Implementatie 

intenties en lijnen hebben dus geen invloed gehad op het aantal gezonde snackmomenten die 

participanten hadden in de onderzoeksweek. 

 De effecten van succes. Wanneer in een herhaalde meting het General Lineair Model 

de mate van succes in combinatie met conditie als voorspellers voor het aantal gezonde en 

ongezonde snackmomenten wordt meegenomen lijken dezelfde resultaten uit te komen. Er is 

geen hoofdeffect voor conditie,  F (1, 39) = .76, p = .34. Ook is er geen hoofdeffect voor de 

mate van succes, F (1, 39) = .0, p = .99. Een interactie-effect tussen beide variabelen levert 

ook geen effecten op, F (1, 39) = 1.3, p = .26. De driewegsinteractie tussen de variabelen 

soort snack, conditie en lijnen bleek niet significant, F (1, 39) = 1.4, p = .24. 

Een onderscheid tussen ongezonde en gezonde snackmomenten brengt een ander 

perspectief op de resultaten. Een toetsing naar een hoofdeffect voor conditie, succes of een 

interactie-effect op het aantal gezonde snackmomenten die men kent eveneens geen 

verschillen tussen conditie, F (1, 39) = 1.79, p = .19 of mate van succes bij lijnen, F (1, 39) = 

.79, p = .38. Ook is er geen interactie-effect tussen beide variabelen, F (1, 39) = .00, p = .97. 

Er is dus geen effect van conditie of succes op het aantal gezonde snackmomenten in de 

onderzoeksweek. 

Een toetsing naar een hoofdeffect voor conditie, succes of een interactie-effect op het 

aantal ongezonde snackmomenten die men in de onderzoeksweek heeft gehad laat zien dat er 
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wel degelijk invloed is van de variabelen. Er is geen hoofdeffect voor conditie, F (1, 39) = 

.03, p = .86, of succes, F (1, 39) = 1.06, p = .31. Er is wel een marginaal significant interactie-

effect tussen conditie en succes op het aantal ongezonde snackmomenten, F (1, 39) = 3.26, p 

= .08. Dit betekent dat de variabelen conditie en succes gezamenlijk van invloed zijn op het 

aantal ongezonde snackmomenten. Het gemiddeld aantal ongezonde en gezonde 

snackmomenten per conditie voor succesvolle en niet-succesvolle lijners zijn weergegeven in 

Tabel 4. Deze geven aan dat mensen die succesvol zijn bij lijnen meer ongezonde 

snackmomenten hebben gekend dan succesvolle mensen uit de controle conditie. Het 

omgekeerde is zichtbaar bij mensen die niet succesvol zijn bij lijnen. Zij hadden gemiddeld 

minder ongezonde snackmomenten in de conditie met implementatie intentie in vergelijking 

met de controle conditie.  

Verdere analyses binnen het aantal ongezonde snackmomenten laten zien dat het 

verschil tussen implementatie intentie en geen implementatie intentie binnen de succesvolle 

mensen niet significant is, F (1, 39) = 1.56, p = .22. Eveneens het verschil tussen deze 

groepen binnen de niet succesvolle mensen is niet significant, F (1, 39) = 1.78, p = .19. 

 Wanneer enkel gekeken wordt binnen de conditie met implementatie intentie is er 

geen effect van succes, dit verschil is dus niet significant, F (1, 20) = .53, p = .48.  

 Ook binnen de controleconditie is het verschil niet significant, F (1, 19) = .32, p = .58. 

 Analyses bevestigen de trend dus niet. Wellicht is dit toe te wijzen aan het beperkt 

aantal participanten, wat een lage power tot gevolg heeft.  

Discussie 

 De verwachting dat lijnen van invloed zou zijn op het aantal tussendoortjes dat werd 

gegeten is niet bevestigd. Ook in interactie met het al dan niet hebben van een implementatie 

intentie heeft lijnen geen invloed. Wel is er gevonden dat het aantal ongezonde 

snackmomenten wordt verklaard door zowel de conditie waarin men zich bevond en de mate 
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van succes bij lijnen. Dit betekent specifiek dat mensen die niet succesvol zijn bij lijnen baat 

hebben bij het gebruik van een implementatie intentie, wat zich uit in minder ongezonde 

snackmomenten. Opvallend is dat er geen effect is voor het aantal gezonde snackmomenten. 

Er kan dus gezegd worden dat het actief maken van het lijndoel door middel van een 

implementatie intentie leidt tot meer gezonde snacks. Dit is voor alle participanten in alle 

condities hetzelfde. Het actief maken van het lijndoel leidt niet tot meer gezonde 

snackmomenten, maar tot een vermindering van het aantal ongezonde snackmomenten. 

Gezien de vorm van de implementatie intentie is dit logisch. Er wordt in de implementatie 

intentie verwezen naar het ‘opletten op het gewicht’ wanneer men ‘zin heeft in iets lekkers’.  

 Uit de resultaten kan verder worden afgeleid dat het doel dat wordt nagestreefd door 

middel van de implementatie intentie moet aansluiten bij de persoon die deze methode 

gebruikt. Mensen die succesvol waren in lijnen hebben de implementatie intentie niet nodig 

om hun doel (afvallen) te bereiken. Alleen bij de mensen die niet succesvol waren in lijnen 

had een implementatie intentie effect. Dit komt overeen met hetgeen al eerder onderzocht is 

door Sheeran, Webb & Gollwitzer (2005). Hun participanten werden geprimed met een doel 

waarna een implementatie intentie werd getoond. Uit de resultaten bleek dat de prestaties 

enkel beter werden in de conditie waar de implementatie intentie relevant was voor het doel 

dat bereikt moest worden. Het is dus niet zo dat implementatie intenties simpelweg altijd bij 

iedereen werken. Het gewenste gedrag van de implementatie intentie moet aansluiten bij de 

intentie en daardoor de motivatie om het doel te bereiken.  

Algemene discussie 

 Met het huidige onderzoek is het onderliggende mechanisme van eetgedrag 

bestudeerd. Zo zijn nieuwe inzichten aan het licht gekomen rond lijngedrag en op welke 

manier deze succesvol is. 
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 Studie 1 liet zien dat bij blootstelling aan een browniegeur sneller werd gereageerd op 

hedonische woorden dan op neutrale woorden. Dit geeft aan dat hedonische gedachten 

toegankelijker zijn na het ruiken van de eetcue browniegeur. Opvallend, en niet in 

overeenstemming met de verwachting, was dat lijnen geen invloed had op de activatie van 

hedonische gedachten. Zowel lijners als niet-lijners activeren hedonische gedachten na de 

geurcue.  

 Studie 2 liet wel een effect van lijnen zien. Hierbij werd echter gekeken naar het 

gedrag van lijners en niet-lijners. Wanneer lijners werden blootgesteld aan eetcues, aten zij 

meer dan niet-lijners. Er wordt niet meer aan hun doel om af te vallen gedacht, maar de hapjes 

worden gegeten. Door middel van priming van het lijndoel is gebleken dat het toegeven aan 

de verleiding van hapjes te voorkomen is. Saillantie van het lange termijn doel om af te vallen 

leidde tot het eten van minder hapjes door lijners. Het effect is echter alleen gevonden bij 

mannen. Dit effect is te verklaren door de wetenschap dat mannen vleeseters zijn en deze 

voedselsoort een verleiding voor hen is, maar niet voor vrouwen (Turrell, 1997). 

 Tenslotte gaf Studie 3 aan dat implementatie intenties bijdragen aan het lijngedrag van 

mensen die niet succesvol zijn in lijnen. Door middel van deze implementatie intenties wordt 

het lijndoel direct geactiveerd bij het waarnemen van een eetcue. De implementatie intentie 

resulteerde in minder ongezonde snackmomenten bij mensen met weinig succes bij lijnen in 

vergelijking met personen uit de controle conditie. 

Implicaties  

Met de gedane studies is het Conflict Model of Eating (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut 

& Kruglanski, 2008) ondersteund. Om succes te hebben in het nastreven van het lange 

termijndoel ‘afvallen’, moeten gedachten en gedragingen met betrekking tot eten van lekker 

eten worden geinhibeerd. Het is tegelijkertijd zo dat eetcues juist hedonische gedachten en 

gedragingen opwekken.  
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In Studie 1 kwam het echter niet overeen dat hedonische woorden alleen bij lijners 

toegankelijker zijn na eetcues. Het bleek dat bij alle deelnemers hedonische woorden 

toegankelijker waren in vergelijking met neutrale woorden. Dit komt niet overeen met eerder 

onderzoek (bijv. Papies, Stroebe & Aarts, 2007). Belangrijk verschil tussen de eerder 

verrichte onderzoeken en het huidige onderzoek is de eetcue. Waar de eetcue (bij het 

onderzoeken naar cognitieve activatie van hedonische woorden/gedachten) een plaatje was of 

een woord is in het huidige onderzoek de eetcue geur gebruikt. Doordat reuk het enige zintuig 

is dat direct met het limbische systeem in verbinding staat wordt aan de geur direct een emotie 

en gevoel aan gekoppeld (Kay & Sherman, 2007). Woorden en plaatjes worden semantisch 

verwerkt. Een verklaring voor het gevonden resultaat kan dus zijn, dat door de manier van 

verwerking van de cue hedonische gedachten bij iedereen optreden. 

In de tweede studie is echter wel een verschil tussen lijners en niet-lijners gevonden op 

het eetgedrag. Het blijkt dus dat ondanks het niet toegankelijker zijn van hedonische woorden 

bij lijners, het uiteindelijke gedrag wel wordt beïnvloed. Er wordt meer gegeten door lijners 

dan niet-lijners wanneer de verleiding van een schaal met lekkere hapjes lonkt. Waardevol is 

het resultaat dat dit te voorkomen is door middel van een poster die het lijndoel activeert.  

De derde studie laat zien dat mensen die niet succesvol zijn bij lijnen geholpen zijn 

wanneer zij gebruik maken van een implementatie intentie om hun lijndoel te primen. 

Zelfregulatie is dus mogelijk door middel van een implementatie intentie. Hierdoor wordt het 

lijndoel actief bij een specifieke omgevingscue (in de huidige studie ‘wanneer ik zin heb in 

iets lekkers’). Deze studie liet echter geen effect van lijnen zien. Dit werd niet verwacht, maar 

is te verklaren door de participantengroep die is gekozen. Alle participanten waren vrouwelijk 

en lid van een dansvereniging. Hierdoor is dit niet een generaliseerbare groep naar de 

gemiddelde persoon. Het feit dat zij (meerdere malen per week) intensief bezig zijn met hun 

lijf kan hen een voorsprong geven op de saillantie van het lijndoel. Het is dan ook niet 
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onverwacht dat de mate van succes bij lijnen wél van invloed bleek in combinatie met het al 

dan niet gebruiken van een implementatie intentie. De mate van succes is in deze groep naar 

alle waarschijnlijkheid meer divers dan lijnen. 

Het onderzoek heeft dus veel toe te voegen voor zowel de wetenschap als voor de 

lijners en zij die hier mee van doen hebben (bijv. diëtisten). De wetenschap heeft meer inzicht 

gekregen in het werken van doelen bij lijners, maar ook in het algemeen. Het proces gevonden 

bij lijngedrag kan namelijk overeenkomen met andere vormen van zelfregulatie als alcohol en 

drugs. Er zou een overeenkomst kunnen zijn in het conflict tussen verleidingen en het 

nastreven van lange termijn doelen.  

Daarnaast is er een andere vorm van implementatie intenties dan gebruikelijk getoetst 

(Gollwitzer, 1999). Waar normaal het gewenste gedrag heel specifiek wordt benoemd, is er in 

de derde studie voor gekozen om enkel het lijndoel te noemen in de vorm ‘… dan denk ik er 

aan op mijn gewicht te letten’. Het bleek dat deze vorm ook zijn uitwerking had op het 

gedrag.  

Door middel van dit onderzoek hebben lijners een manier om verleidingen uit de 

omgeving te weerstaan. Hoewel een poster niet altijd bij de hand is, is een implementatie 

intentie dat wel. Zo primen de lijners zichzelf.  

Vervolgonderzoek  

Voortbordurend op het primen van de lijners door zichzelf is het interessant om na te 

gaan of lijners zichzelf ook kunnen primen door objecten. Zou het wellicht helpen om een 

armband te dragen welke wordt geassocieerd met het lijndoel. Net zoals bij een implementatie 

intentie primen lijners zichzelf met iets dat altijd en overal aanwezig is. Deze vorm wordt 

bijvoorbeeld gebruikt door schaatser Shani Davis. Door een foto van zijn rivaal op de koelkast 

kiest hij een sinaasappel in plaats van een koekje wanneer hij trek heeft. De prime maakt dat 
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het lange termijndoel om op het gewicht te letten wordt geactiveerd in plaats van de 

verleiding van lekker eten op de korte termijn. 

 Ook het effect van geur op lijners en niet-lijners is interessant. Is het werkelijk zo dat 

deze eetcue zorgt voor activatie van hedonische gedachten bij iedereen of is er een 

onderliggend mechanisme wat maakt dat zowel lijners als niet-lijners erop reageren? 

Belangrijk is eveneens het vervolg, heeft de geur wél verschillende effecten op het eetgedrag 

tussen lijners en niet-lijners. Dit is in eerste instantie wel bevestigd in eerder onderzoek (bijv. 

Fedoroff, Polivy & Herman, 2003), hoewel dit dus cognitief niet is bevestigd in het huidige 

onderzoek (Studie 1).  

Tenslotte is het interessant om verder te kijken naar het gevonden effect in studie 2. 

De poster die het lijndoel heeft geprimed leidde tot minder eten dan wanneer er geen poster 

hing. Dit effect werd echter alleen gevonden bij mannen. Dit zou betekenen dat enkel bij 

voedsel dat als verleiding wordt gezien effecten op treden. Betekent dit dan ook dat er een 

effect gevonden zou worden bij vrouwen, wanneer een zoete verleiding als chocolade als 

eetcue werd gebruikt? Wellicht zal ook deze verleiding kunnen worden weerstaan door 

middel van het primen van het lijndoel.  

 Hoewel huidig onderzoek nieuwe perspectieven en handvatten heeft geboden is 

vervolgonderzoek van essentieel belang. In een samenleving waarin het gemiddelde BMI 

steeds hoger wordt en als gevolg daarvan steeds meer mensen lijnen, is adequate hulp 

noodzakelijk. 
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 Tabellen 

 

Tabel 1. Correlaties tussen verschillende metingen (Experiment 1). 
 

 1 2 3 4 5 6 

1. Concern for dieting scale -      

2. BMI  .27* -     

3. DEBQ – totaal  .17 -.05 -    

4. DEBQ – extern  .04 -.07  .34** -   

5. DEBQ – diffuse emoties  .09 -.04  .71** .49** -  

6. DEBQ – lijnen  .74**  .42**  .18 -.14 .03 - 

7. Mate van succes bij lijnen -.32* -.26* -.16 -.08 -.26* -.14 

  (* p < .05  en  ** p < .01) 
 

 

 

Tabel 2. Correlaties tussen verschillende metingen (Experiment 2). 
 

 1 2 3 4 5 

1. Concern for dieting schaal -     

2. BMI  .39 * -    

3. Succes -.23 -.56* -   

4. Totale tijd in winkel  .06   .05  .03 -  

5. Aantal hapjes gegeten  .08 -.03  .04  .15* - 

   (* p < .01) 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Correlaties tussen verschillende metingen (Experiment 3). 

 
 1 2 3 4 5 6 

1. Concern for dieting scale -      

2. BMI  .30* -     

3. mate van succes bij lijnen -.23 -.26 -    

4. Aantal snackmomenten -.03 -.24  .02 -   

5. Gezonde snackmomenten  .26 -.07 -.17  .77** -  

6. Ongezonde snackmomenten -.34* -.25  .26  .62**  .03 - 

  (* p < .05, ** p < .01) 
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Tabel 4. Gemiddeld aantal ongezonde snackmomenten voor succesvolle en niet 

succesvolle mensen bij lijnen, per conditie (Experiment 3). 
 

Mate van succes Conditie Aantal ongezonde 
snackmomenten 

Aantal gezonde 
snackmomenten 

Implementatie 
intentie 

11.9 7.6 succesvol 

geen  9.5 5.0 

Implementatie 
intentie 

 7.3 9.3 niet succesvol 

geen 11.9 6.8 
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Figuren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 1. Intensiteit van de browniegeur (1.25%) op tijdsmomenten. (Pilotstudie) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Reactietijden op hedonische en huisgerelateerde woorden in de geur  

en niet-geur conditie (Experiment 1). 
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Figuur 3. Gemiddeld aantal hapjes lijners en niet-lijners in de condities met en zonder 

prime, voor vrouwen en mannen (Experiment 2). 
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Bijlage 1 Vragenlijst Experiment 1 

Beste deelnemer, 

Ter aanvulling willen we vragen of je onderstaande vragenlijst wilt invullen! Omcirkel 

bij de meerkeuzevragen het antwoord dat op jou het meest van toepassing is.  
 

Allereerst hebben we een aantal vragen over dit moment.  
 

Hoe lang is het geleden dat je voor het laatst iets hebt gegeten? Omcirkel het best passende 

antwoord! 
 

direct voor dit onderzoek / minder dan één uur geleden / 1 à 2 uur geleden /  2 à 3 uur geleden / > 3 uur geleden 

 

 Hoeveel honger heb je op dit moment? Helemaal geen 
honger 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel erg veel honger 

 Hoeveel zin heb je op dit moment om 
iets te eten? 

                
Helemaal geen 

zin 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

              
Heel veel zin 

 Hoeveel zin heb je op dit moment om 
iets lekkers te eten? 

                
Helemaal geen 

zin 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

              
Heel veel  zin 

 Hoeveel zin heb je op dit moment om 
iets gezonds te eten? 

                
Helemaal geen 

zin 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

              
Heel veel  zin 

 Hoeveel zin heb je op dit moment in 
chocola? 

                
Helemaal geen 

zin 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

              
Heel veel  zin 

 

 

Dan volgen nu nog een aantal afsluitende vragen over je leefstijl en eetgewoontes in het 

algemeen.  

 

[1] Ik lijn…        
nooit 

       
zelden 

        
soms 

       
vaak 

       
   altijd 

[2] Ik voel me schuldig nadat ik te veel gegeten heb. nooit soms vaak altijd Ik eet nooit 
teveel 

[3] Ik eet beheerst in het bijzijn van anderen maar ga me te 
buiten aan eten zodra ik alleen ben. nooit soms vaak altijd 

[4] Ik besteed te veel aandacht en tijd aan voedsel. nooit soms vaak altijd 
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[5] Hoeveel kilo ben je maximaal in 1 maand afgevallen? 0-2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10 kilo  
of meer 

[6] Hoeveel kilo ben je maximaal in 1 week aangekomen? 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5 kilo  
of meer 

[7] Zou een gewichtsschommeling van 2.5 kilo je manier van 
leven beïnvloeden? 

helemaal 
niet een beetje enigszins sterk 

[8] Hoe sterk schommelt je gewicht gewoonlijk door de week 
heen? 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5 kilo  

of meer 

[9] Hoe bewust ben je je van wat je eet? helemaal 
niet een beetje redelijk extreem 

bewust 

[10] Wat is het gewicht dat je graag zou willen wegen? …. kg 

[11] Wat is het hoogste gewicht dat je ooit hebt gewogen 
(uitgezonderd zwangerschap)? …. kg  

[12] Hoeveel weeg je nu? …. kg 

[13] Hoe lang ben je? …. cm 

[14] Hoe belangrijk is het voor jou om slank 
te zijn? 

 
Helemaal niet 

belangrijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel belangrijk 

[15] Hoe belangrijk is het voor jou om op je 
gewicht te letten? 

 
Helemaal niet 

belangrijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel belangrijk 

[16] Hoe goed lukt het je om op je gewicht te 
letten? 

 
Helemaal niet 

goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel goed 

[17] Hoe goed lukt het je om af te vallen? Helemaal niet 
goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel goed 

[18] Hoe moeilijk vind je het om in vorm te 
blijven? 

Helemaal niet 
moeilijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel moeilijk 

[19] Hoe goed lukt het je om van lekker eten 
af te blijven als je aan de lijn wilt doen? 

Helemaal niet 
goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel goed 

[20] Volg je op dit moment een dieet met als 
doel om gewicht te verliezen? 

                
nee 

                     
 een beetje 

  
ja 

 
 

[21] Als je geïrriteerd bent, heb je dan zin om iets te eten? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[22] Als het eten je goed smaakt, eet je dan meer dan je gewend 
bent? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 



  Bij de neus genomen 
 

47

[23] 
 
Als je niets te doen hebt, krijgt je dan zin om iets te eten?  
 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[34] Als je wat zwaarder bent geworden, eet je daarna dan minder 
dan je gewend bent? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[25] 
Als je teneergeslagen of ontmoedigd bent, heb je dan zin om 
iets te eten?  
 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[26] Als het eten lekker ruikt en er goed uitziet, neem je dan een 
grotere portie dan je gewend bent? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[27] Hoe vaak sla je aangeboden eten en drinken af omdat je aan 
je gewicht wilt denken? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[28] Als je je alleen voelt, heb je dan zin om iets te eten? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[29] Als je iets lekkers ziet of ruikt, krijg je dan trek? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[30] Als je je in de steek gelaten voelt, heb je dan zin om iets te 
eten? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[31] Komt het voor dat je tijdens de maaltijden minder probeert te 
eten dan je zou lusten? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[32] Als je iets lekkers hebt, eet je het dan meteen op? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[33] Als je boos bent, heb je dan zin om iets te eten? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[34] Let je er precies op hoeveel je eet?  
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[35] Als je langs een bakker loopt, krijg je dan zin om iets lekkers te 
kopen? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[36] Als je iets onprettigs te wachten staat, heb je dan zin om iets te 
eten? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[37] Eet je met opzet dingen, die goed zijn voor de lijn? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[38] Als je andere mensen ziet eten, krijgt je dan ook zin? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[39] Als je teveel hebt gegeten, eet je de dag daarna dan minder 
dan je gewend bent? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[40] Als je ongerust, bezorgd of gespannen bent, heb je dan zin om 
iets te eten? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[41] Kun je van lekkere dingen afblijven? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 
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[42] Eet je om niet dikker te worden met opzet wat minder? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[43] Als er iets tegenzit of verkeerd gaat, heb je dan zin om iets te 
eten? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[44] Als je langs een snackbar of cafetaria loopt, krijg je dan zin om 
iets lekkers te kopen? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[45] Als je opgewonden bent, heb je dan zin om iets te eten?  
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[46] Hoe vaak probeer je tussen de maaltijden door niets te eten 
omdat je aan de lijn doet? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[47] Eet je meer dan je gewend bent, als je anderen ziet eten? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[48] Als je je verveelt, of rusteloos voelt, heb je dan zin om iets te 
eten? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[49] Hoe vaak probeer je in de loop van de avond niets te eten 
omdat je aan de lijn doet? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

[50] Als je angstig bent, krijg je dan zin om iets te eten? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[51] Houd je met eten rekening met je gewicht? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[52] Als je je teleurgesteld voelt, heb je dan zin om iets te eten? 
        

nooit 
       

zelden 
         

soms 
        

vaak 
        

heel 
vaak 

[53] Ben je geneigd om tijdens het bereiden van een maaltijd alvast 
wat te proeven? 

        
nooit 

       
zelden 

         
soms 

        
vaak 

        
heel 
vaak 

 
 

Ga door op de volgende pagina!
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Wat denk je waar dit onderzoek over ging en wat wij proberen uit te vinden met dit onderzoek?  

 

................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Algemene vragen 

1. Wat is je geslacht?   man / vrouw (omcirkelen wat van toepassing is) 

2. Welke studie doe je?  

  1. Psychologie 

  2. Een andere studie binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen 

  3. Een andere studie buiten de Faculteit Sociale Wetenschappen 

  4. Een HBO-studie 

  5. Voortgezet Onderwijs 

  6. Ik ben medewerker van de Universiteit Utrecht 

  7. Anders 

3. In welk jaar ben je begonnen met je studie? ............. 

4. Ben je rechts- of linkshandig?  rechtshandig / linkshandig / beide 

5. Is Nederlands je moedertaal? ja / nee 

7. Wat is je leeftijd?  ...... jaar 

8. Ben je op dit moment verkouden? ja / nee / een beetje 

9. Hoe vaak doe je ongeveer mee aan onderzoek?  … keer per jaar / …keer per maand / …..keer per week  

10. Doe je aan dit onderzoek mee voor geld of een (half) proefpersoonuur? 

  Geld / (half) proefpersoonuur/ weet nog niet 

 

Tot slot willen we je vragen om niet met andere mensen over dit onderzoek te praten. 

Bedankt voor je begrip! 

 

Dit is het einde van de vragenlijst! Je kunt de vragenlijst nu terug in de envelop doen en aan 

de proefleider geven. Bedankt! 
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Bijlage 2 Prime Experiment 2 

NIEUW!! 
 
 
 
 
Recept van de week van uw poelier 

 
 
 

Goed-voor-de lijn-recept!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook met gewicht bezig? 
Vraag binnen naar ons receptidee!! 
 
 

Weinig 
calorieën 

Ideaal om af 
te vallen 
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Bijlage 3 Vragenlijst Experiment 2 

 

Beste deelnemer, 

Alvast bedankt voor het invullen van onderstaande vragenlijst. Lees de vragen goed door en omcirkel 
bij de meerkeuzevragen het antwoord dat op uw gedrag het meest van toepassing is. De gegevens 

die u in deze vragenlijst invult worden anoniem verwerkt.  

[1] Ik lijn…        
nooit 

       
zelden 

        
soms 

       
vaak 

       
   altijd 

[2] Ik voel me schuldig nadat ik te veel gegeten heb. nooit soms vaak altijd 
Ik eet 
nooit 
teveel 

[3] Ik eet beheerst in het bijzijn van anderen maar ga me te 
buiten aan eten zodra ik alleen ben. nooit soms vaak altijd 

[4] Ik besteed te veel aandacht en tijd aan voedsel. nooit soms vaak altijd 

[5] Hoeveel kilo bent u maximaal in 1 maand afgevallen? 0-2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10 kilo  
of meer 

[6] Hoeveel kilo bent u maximaal in 1 week aangekomen? 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5 kilo  
of meer 

[7] Zou een gewichtsschommeling van 2.5 kilo uw manier 
van leven beïnvloeden? 

helemaal 
niet een beetje enigszins sterk 

[8] Hoe sterk schommelt uw gewicht gewoonlijk door de 
week heen? 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5 kilo  

of meer 

[9] Hoe bewust bent u zich van wat u eet? helemaal 
niet een beetje redelijk extreem 

bewust 

[10] Wat is het gewicht dat u graag zou willen wegen? …. kg 

[11] Wat is het hoogste gewicht dat u ooit hebt gewogen 
(uitgezonderd zwangerschap)? …. kg  

[12] Hoeveel weegt u nu? …. kg 

[13] Hoe lang bent u? …. cm 

[14] Hoe lang geleden heeft u voor het laatst iets gegeten? 
            

… uur 

[15] Volgt u op dit moment een dieet met als doel om gewicht 
te verliezen? 

               
nee 

                   
 een beetje 

  
ja 

[16] Hoeveel honger heeft u op dit moment? 
Helemaal 

geen 
honger 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Heel 
erg 

honger 

[17] Hoeveel hapjes pakt u normaal gesproken van de 
toonbank?  ….   hapjes 

[18] Hoe vaak komt u normaal gesproken naar deze winkel? 
2 of meer 
keer per 

week 

1 keer per 
week 

1 keer in 
de 2 

weken 

1 keer 
per 

maand 

Minder 
vaak 

[19] Is er u iets speciaals opgevallen toen u de deur van de 
winkel opende?  

[16] Hoe goed lukt het je om op je gewicht te letten? 
 

Helemaal 
niet goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel 
goed 
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[17] Hoe goed lukt het je om af te vallen? 
          

Helemaal 
niet goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

        
Heel 
goed 

[18] Hoe moeilijk vind je het om in vorm te blijven? 
          

Helemaal 
niet 

moeilijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

        
Heel 

moeilijk 

[20] Wat is uw geslacht? Man Vrouw 

[21] Wat is uw leeftijd (in jaren)? … jaar 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 

 
Bijlage 4 Manipulatie Experiment 3 
 
Informatie voorafgaand aan deze week: (Experimentele conditie) 

 

We maken allemaal goede voornemens, maar het is vaak moeilijk om deze in praktijk te 

brengen. Zoals een brief die gepost moet worden, maar steeds blijft liggen. Er is een methode die het 

naar alle waarschijnlijkheid makkelijker maakt om het gewenste gedrag ook daadwerkelijk te doen. 

Dit is het precies plannen van wat je gaat doen. Door zo specifiek mogelijk de situatie en het gewenste 

gedrag te benoemen, zal het makkelijker zijn om in de genoemde situatie het gedrag te vertonen (‘In 

situatie X, handel ik Y’). 

 

Bijvoorbeeld: ‘Wanneer ik vanavond de hond uitlaat, stop ik bij de                                                    

brievenbus en gooi de brief in de brievenbus.’  

 

Zo willen we u deze week ook vragen om gezonde en verantwoorde tussendoortjes te eten. Lees 

daarom onderstaande zin goed door, herhaal het een keer en schrijf op de stippellijn de zin over.  

 ‘Wanneer ik zin heb in iets lekkers, dan denk ik eraan dat ik op mijn gewicht wil letten. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Probeer deze week in de genoemde situatie, volgens het principe te handelen. 

 

U vindt in het gekregen ‘dagboek van tussendoortjes’ de verdere instructies en per dag een 

invullijst. 
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Informatie voorafgaand aan deze week: (Controle conditie) 

 

We maken allemaal goede voornemens, maar het is vaak moeilijk om deze in praktijk te 

brengen. Zoals een brief die gepost moet worden, maar steeds blijft liggen. Ook met eten geldt vaak 

dat we een heel ander gedrag voor ogen hebben dan we daadwerkelijk doen.  

 

We willen u deze week vragen om gezonde en verantwoorde tussendoortjes te eten. Het kan 

hierbij helpen om te denken waarom je het belangrijk vindt om dit te doen. 

 

Bijvoorbeeld:    ‘Om op mijn gewicht te letten.’  

 

 

Geef hieronder aan waarom u het belangrijk vindt om gezonde en verantwoorde tussendoortjes te eten: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

U vindt in het gekregen ‘dagboek van tussendoortjes’ de verdere instructies en per dag een 

invullijst. 
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Bijlage 5 Vragenlijst Experiment 3       Nummer 
 

Beste deelnemer, 

Alvast bedankt voor het invullen van onderstaande vragenlijst. Lees de vragen goed door en omcirkel 

bij de meerkeuzevragen het antwoord dat op uw gedrag het meest van toepassing is. De gegevens 

die u in deze vragenlijst invult worden anoniem verwerkt.  

[1] Ik lijn…        
nooit 

       
zelden 

        
soms 

       
vaak 

       
   altijd 

[2] Ik voel me schuldig nadat ik te veel gegeten heb. nooit soms vaak altijd 
Ik eet 
nooit 
teveel 

[3] Ik eet beheerst in het bijzijn van anderen maar ga me te buiten 
aan eten zodra ik alleen ben. nooit soms vaak altijd 

[4] Ik besteed te veel aandacht en tijd aan voedsel. nooit soms vaak altijd 

[5] Hoeveel kilo bent u maximaal in 1 maand afgevallen? 0-2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10 kilo  
of meer 

[6] Hoeveel kilo bent u maximaal in 1 week aangekomen? 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5 kilo  
of meer 

[7] Zou een gewichtsschommeling van 2.5 kilo uw manier van leven 
beïnvloeden? 

helemaal 
niet een beetje enigszins sterk 

[8] Hoe sterk schommelt uw gewicht gewoonlijk door de week heen? 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5 kilo  
of meer 

[9] Hoe bewust bent u zich van wat u eet? helemaal 
niet een beetje redelijk extreem 

bewust 

[10] Wat is het gewicht dat u graag zou willen wegen? …. kg 

[11] Wat is het hoogste gewicht dat u ooit hebt gewogen 
(uitgezonderd zwangerschap)? …. kg  

[12] Hoeveel weegt u nu? …. kg 

[13] Hoe lang bent u? …. cm 

[14] Hoe belangrijk is het voor u om slank te zijn? 
 

Helemaal niet 
belangrijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel belangrijk 

[15] Hoe belangrijk is het voor u om op uw gewicht te 
letten? 

 
Helemaal niet 

belangrijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel belangrijk 

[16] Hoe goed lukt het u om op uw gewicht te letten? 
 

Helemaal niet 
goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Heel goed 

[17] Hoe goed lukt het u om af te vallen? Helemaal niet 
goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel goed 

[18] Hoe moeilijk vind u het om in vorm te blijven? Helemaal niet 
moeilijk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel moeilijk 

[19] Hoe goed lukt het u om van lekker eten af te 
blijven als u aan de lijn wilt doen? 

Helemaal niet 
goed 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 Heel goed 

[20] Volgt u op dit moment een dieet met als doel om 
gewicht te verliezen? 

                  
nee 

 
een beetje 

 
ja 

[21] Wat is uw leeftijd (in jaren)? … jaar 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!  
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Bijlage 6 

Stageverslag interne onderzoeksstage 
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Stageverslag interne onderzoeksstage 

 Binnen mijn interne onderzoeksstage werd de invloed van verleidingen uit de 

omgeving op interne doelen bestudeerd. Het onderliggende proces en het uiteindelijke gedrag 

werd bekeken bij lijners en niet-lijners. In dit verslag zal worden ingegaan op de verschillende 

werkzaamheden die gedaan zijn in de periode van de stage. Er zal gereflecteerd worden op de 

werkzaamheden door middel van het beschrijven van mijn keuze voor deze stageplek, 

leerdoelen en de daarbij horende leerervaringen en de bijdrage van de stage voor de toekomst. 

Motivatie & leerdoelen 

 Tijdens de bachelorfase van de studie kreeg ik steeds meer interesse in het onderzoek 

binnen de sociale psychologie. De effecten van een manipulatie als priming is iets wat mij 

fascineert. Zo is gedrag te beïnvloeden door middel van een kleine aanpassing in de context. 

Een interne onderzoeksstage was een logisch vervolg. Wat mij aansprak bij het project was 

het bekijken van onbewuste processen en onbewuste beïnvloeding door de omgeving. Er werd 

niet enkel gekeken naar het onderliggende proces, maar ook naar een middel om er voor te 

zorgen dat lijners hun lange-termijn doelen bereiken, ook als er aantrekkelijke korte-termijn 

verleidingen zijn.  

 Mijn leerdoel was om mijn onderzoeksvaardigheden uit te breiden. Alle fases van 

onderzoek zijn in eerdere cursussen aan bod gekomen, maar door de onderzoeksstage hoopte 

ik dit uit te diepen en ook samen te brengen. Een specifiek aandachtspunt hierbij was het 

opzetten van verschillende studies en zo met de mogelijkheden die er waren een vernieuwend, 

maar kwalitatief goed onderzoek neer te zetten. Een tweede leerdoel betreft het rapporteren 

van gegevens. Tijdens de afgelopen studiejaren is er niet heel concreet aandacht geschonken 

aan het schrijven van stukken en onderzoeksverslagen. In de onderzoeksstage wilde ik mijn 

vaardigheden op dit gebied vergroten. Mede door feedback van de begeleider wilde ik een 
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goed stuk neerzetten, waarin op een wetenschappelijke en pakkende manier geschreven 

wordt. 

Werkzaamheden & leerervaring 

 In de interne onderzoeksstage heb ik alle facetten van onderzoek doorlopen. Zo is een 

literatuurstudie gedaan om meer inzicht te krijgen in het onderzoek naar de invloed van geur 

op cognitie en gedrag. Hierdoor heb ik geleerd kritisch te kijken naar studies. Zo had ik in het 

begin nogal de neiging om alle onderzoeken als ‘de waarheid’ te zien, zonder verder te kijken. 

Niet elk onderzoek is op de juiste wijze uitgevoerd. Zo kan een onjuiste methode ertoe leiden 

dat het gewenste effect niet wordt onderzocht. Zo was er bijvoorbeeld een onderzoek waar 

gepretendeerd werd dat er implementatie intenties gebruikt werden, maar na een grondige blik 

bleek het om een dagboekplanning te zijn.  

 Daarnaast heb ik ook drie onderzoeken opgezet, wat mij brengt naar het leerdoel om 

hierin vernieuwend te zijn. In het begin van de stage denk ik dat ik daarin wat minder 

bedreven was. Hoe meer ik heb gelezen en uitgevoerd, hoe creatiever ik werd. Ik heb daarin 

geleerd om niet vanuit een kader te denken, maar juist daarbuiten. Het bedenken van de 

veldexperimenten is hier een mooi voorbeeld van. Maanden geleden had ik nooit kunnen 

bedenken dat juist bij een natuurlijke setting als een winkel, wetenschappelijk onderzoek 

mogelijk was. Het uitvoeren van veldstudies brengt andere obstakels met zich mee dan een 

labexperiment. Een labexperiment is meer gecontroleerd dan een veldexperiment. Aan mij 

was de taak als onderzoeker om dit verschil te verkleinen. Aan de andere kant geldt dat een 

veldexperiment meer nadert tot de werkelijkheid. Niet alleen de natuurlijke setting, maar ook 

de participantengroep leidde tot een grotere generaliseerbaarheid naar het ‘echte leven’. 

 Het uitvoeren van de experimenten vond ik één van de leukste dingen in de 

onderzoeksstage. Vooral in de veldexperimenten was het gedrag van de participanten direct 

zichtbaar. Het was een uitdaging om de uiteindelijke resultaten te analyseren. Heeft de 
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manipulatie die in theorie geheel ondersteund is effect gehad? Ik heb gelukkig veelvuldig ‘ja’ 

kunnen antwoorden op die vraag. In het analyseren van de onderzoeksgegevens heb ik veel 

geleerd. Hoewel er nog veel te leren valt, heb ik mij SPSS redelijk eigen kunnen maken.  

 Naast het bedenken, uitvoeren en analyseren van de experimenten, was één van de 

belangrijkste facetten van het onderzoek het maken van een onderzoeksverslag. Ik heb het als 

erg positief gezien om dit in kleine stapjes te doen. Het overzicht ging niet verloren en al in 

een vroeg stadium werden eventuele misstappen zichtbaar. Door vooraf aan het experiment de 

methode te schrijven leerde ik om kritisch te kijken naar mijn eigen voorstellen. Op die 

manier werd een ontbrekend deel in de procedure snel zichtbaar. Met behulp van de feedback 

van mijn begeleider kon ik telkens een stapje verder gaan in het bereiken van een goed stuk. 

Op die manier heb ik geleerd om wetenschappelijk te schrijven. Zo ondervond ik bijvoorbeeld 

dat mijn schrijfstijl soms iets te informeel is. Een kleine wijziging in woordkeuze kan dan al 

voldoende zijn om de tekst naar een hoger niveau te tillen. 

De toekomst 

 Terugkijkend op de onderzoeksstage heb ik geen spijt van mijn keuze hiervoor. Ik heb 

alle facetten van het onderzoek doen doorlopen op een rustige, leerzame manier. Natuurlijk 

maakt deze stage mij geen volleerd onderzoeker, maar juist vanuit een organisatie als de 

Universiteit Utrecht heb ik kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau. 

Belangrijke ervaringen die ik meeneem naar de toekomst zijn het hebben van een kritische 

blik,  flexibiliteit en zelfstandigheid. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek vooral erg leuk 

en leerzaam. Het geeft de mogelijkheid om naar de praktijk te kijken vanuit theoretisch 

oogpunt. Ook heb ik ervaring gekregen om in een organisatie te werken en om te gaan met 

collega-onderzoekers.  

 


