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 2 

Samenvatting 

 

De belangrijkste vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is of mensen meer 

beloningsgevoelig worden wanneer ze op subtiele wijze (door middel van priming) merken dat een 

taak veel inspanning vereist. Anders gezegd, gaan mensen meer inspanning leveren wanneer de 

beloning hoog is en de taak meer inspanning vereist? Dit is getoetst door participanten inspannende 

plaatjes versus niet inspannende plaatjes te laten zien. De resultaten van Experiment 1 wijzen uit dat 

men harder gaat werken voor een hoge beloning in vergelijking met een lage beloning. De voorspelde 

interactie tussen beloning en vereiste inspanning werd echter niet gevonden. Het uitblijven van deze 

interactie zou kunnen komen doordat het concept „inspanning leveren‟ niet juist werd geprimed. Om 

deze reden is de vereiste inspanning in Experiment 2, door andere stimuli te gebruiken, op een andere 

manier subtiel gepresenteerd. Uit Experiment 2 bleek vervolgens dat de participanten inderdaad meer 

inspanning leverden wanneer zij geprimed werden met een hoge vereiste inspanning in vergelijking 

met een lage vereiste inspanning. De conclusie die men hieruit kan trekken is dat participanten harder 

gingen werken wanneer de vereiste inspanning hoog was, zelfs wanneer deze op subtiele wijze werd 

gepresenteerd. 
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1. Inleiding 

 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het voederen van leeuwen geen spectaculair 

schouwspel. Wanneer de verzorger een stuk vlees in de leeuwenkuil gooit lopen leeuwen hier vaak 

met een sukkeldrafje op af, wetend dat vlees uit zichzelf niet weg zal lopen. Leeuwen in dierentuinen 

verrichten over het algemeen zeer weinig inspanning om hun beloning (stuk vlees) op te halen. Echter, 

in het wild gaat dit er anders aan toe. Het zal de leeuw veel energie kosten om zijn prooi te kunnen 

grijpen. Hoewel de leeuw zeer snel is, wordt zelfs de leeuw wel eens moe en zal zijn kracht afnemen. 

De leeuw zal dus slim om moeten gaan met het spenderen van zijn energie. Vaak zal dit betekenen dat 

de leeuw de zwakste prooi uit de groep zal kiezen. Hij zal dus niet aan elke willekeurige prooi zijn 

energie verspillen. De baten moeten natuurlijk wel hoger zijn dan de kosten. Dat dieren slim omgaan 

met hun energie is bovendien getoetst in een experimentele studie (van den Bos, van der Harst, 

Jonkman, Schilders & Spruijt, 2006).  

Zoals uit het voorbeeld van de leeuw duidelijk wordt maken wij, ook als mensen, kosten om 

beloningen te verkrijgen. Immers, de meeste beloningen krijgen we niet voor niets. Zowel de 

beloningen als de kosten kunnen variëren in grootte. Als de kosten laag zijn dan is de grootte van de 

beloning minder van belang, want de lage kosten worden toch wel gedekt, ongeacht de hoogte van de 

beloning. Als de kosten hoger zijn dan is de grootte van de beloning wel van belang, want de hoge 

kosten moeten dan gecompenseerd worden. Het zijn dus niet de beloningen alleen die van belang zijn 

in het voorspellen van gemotiveerd gedrag, maar ook de kosten die gemaakt worden. De kosten 

worden in dit onderzoek ook wel aangeduid als de vereiste inspanning. Want hoe hoger de kosten, hoe 

meer inspanning er vereist wordt om de beloning te verkrijgen. 

In de literatuur is reeds veelvuldig aangetoond dat beloningen die buiten het bewustzijn 

worden aangeboden een effect hebben op gemotiveerd gedrag. Zo werd aangetoond dat hogere 

beloningen ervoor zorgen dat men meer inspanning levert, zelfs wanneer de beloning dus onbewust 

gepresenteerd wordt (Pessiglione et al., 2007; Bijleveld, Custers & Aarts, 2009). Het feit dat 

beloningen ook onbewust een effect hebben, suggereert dat het om een zeer basaal mechanisme gaat 

(Bargh & Morsella, 2008). Het zou dus kunnen zijn dat het basale mechanisme wat verantwoordelijk 
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is voor het strategisch omgaan met het leveren van inspanning (waarbij beloningen en vereiste 

inspanning in ogenschouw worden genomen) ook onbewust werkt. Maar dit is niet zeker. 

Bovenstaande onderzoeken zijn namelijk beperkt omdat er helemaal niet naar de vereiste 

inspanning wordt gekeken (Pessiglione et al., 2007) of omdat de vereiste inspanning alleen bewust 

wordt aangeboden (Bijleveld et al., 2009; Kool, McGuire, Rosen & Botvinick, 2010). Het huidige 

onderzoek vult op dit gebied een gat op in de wetenschap omdat de vereiste inspanning impliciet zal 

worden aangeboden. Dit is nog niet eerder gedaan. 

Samengevat, om gemotiveerd gedrag van mensen te voorspellen is het dus van belang om niet 

alleen naar de beloning te kijken. De vereiste inspanning die verricht moet worden kan niet los gezien 

worden van de beloning. De gemaakte kosten moeten de beloning namelijk compenseren. Het huidige 

onderzoek is een aanvulling op de bestaande literatuur, omdat de vereiste inspanning impliciet 

aangeboden zal worden. Priming zal als methode gebruikt worden om de vereiste inspanning impliciet 

te manipuleren. Door middel van foto´s van trappen zullen participanten worden geprimed met hoge of 

lage inspanningsvereisten. 

 

Hoge beloningen leiden tot grotere inspanningen in vergelijking met lage beloningen 

 Zoals hierboven staat beschreven zijn beloningen belangrijke voorspellers van gemotiveerd 

gedrag. Onderzoek naar het effect van beloningen op de mate van inspanning is reeds meerdere malen 

uitgevoerd (Crespi, 1942; Awasthi & Pratt, 1990; Smith, Ruiz & Uchino, 2000; Bonner & Sprinkle, 

2002; Schulz, 2006). Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt telkens weer dat men harder gaat 

werken en meer inspanning levert bij een hoge beloning in vergelijking met een lage beloning. Zo is 

het bijvoorbeeld goed voor te stellen dat kinderen in het basisonderwijs meer hun best doen wanneer 

ze weten dat hier een beloning, zoals in de vorm van een sticker, tegenoverstaat. 

 Sinds 2007 is er bovendien ontdekt dat men ook meer inspanning levert wanneer de beloning 

onbewust aan de participant wordt gepresenteerd (Pessiglione et al., 2007). Deze bevinding is 

meerdere malen gerepliceerd (Bijleveld et al., 2009, 2010; Zedelius, Veling, & Aarts, in druk). In het 

onderzoek van Pessiglione en collega‟s (2007) werd fysieke inspanning gemeten door middel van de 

kracht waarmee de participanten in een handvat knepen. Participanten knepen harder wanneer zij 
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daarmee een pound konden verdienen dan wanneer er een penny op het spel stond. Opmerkelijk is dat 

deze uitkomst werd gevonden onafhankelijk van de manier van aanbieden, subliminaal of 

supraliminaal, van het muntstuk. Subliminaal wil zeggen dat het muntstuk niet bewust gerapporteerd 

kon worden door de participanten. Supraliminaal betekent dat participanten het muntstuk wel bewust 

konden waarnemen. Dus, zelfs wanneer de hoge beloning onbewust werd aangeboden knepen 

participanten harder in het handvat in vergelijking met het onbewust aanbieden van een lage beloning. 

 Dat beloningen er ook onbewust voor zorgen dat men meer inspanning levert wordt nogmaals 

bevestigd in de recente literatuur (Custers & Aarts, 2010). Het bewustzijn van beloningen is geen 

vereiste om een doel na te streven (Custers & Aarts, 2010). Signalen van beloningen worden door 

hetzelfde hersensysteem geanalyseerd als motivatie voor cognitie en actie (Custers & Aarts, 2005). 

Hier kan men uit opmaken dat een beloning een belangrijke rol speelt in het nastreven van een doel, 

ook onbewust (Custers & Aarts, 2005). Want, wanneer men een doel heeft dat men graag wil behalen 

(bijvoorbeeld vanwege de beloning) wordt dit onbewust geassocieerd met een positief label. Het geeft 

namelijk een goed gevoel om een gesteld doel te behalen. Dit positieve label, dat eigenlijk op zichzelf 

al werkt als beloning, zorgt er vervolgens voor dat er (onbewust) inspanning wordt geleverd om het 

doel te behalen (Aston-Jones & Cohen, 2005; Dijksterhuis & Aarts, 2010). 

Samengevat, bewust en onbewust aangeboden beloningen zijn belangrijke voorspellers van 

gemotiveerd gedrag. Echter, zoals eerder gezegd zijn niet alleen beloningen hierin van belang. De 

vereiste inspanning die men moet leveren is eveneens van grote voorspellende waarde. 

 

Een hoge vereiste inspanning leidt tot vermijding van de taak of het leveren van extra inspanningen 

 Wat wordt er eigenlijk verstaan onder vereiste inspanningen? De vereiste inspanning betreft 

een veeleisende taak op gebied van fysieke (Hull, 1943) of cognitieve (Bijleveld et al., 2009; 

Botvinick & Rosen, 2009) inspanning. Deze taak kan variëren in een lage of hoge vereiste inspanning, 

respectievelijk een makkelijke of moeilijke taak. Maar hoe gaat men om met een veeleisende taak? Bij 

een moeilijke taak, bijvoorbeeld als men één dag voor een tentamen alle tentamenstof nog moet leren, 

kan dit leiden tot twee mogelijke gevolgen. Men kan er voor kiezen om alles op alles te zetten en toch 
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nog zoveel mogelijk te leren of men kan ervoor kiezen om het op te geven en voor het hertentamen te 

gaan. 

Het anticiperen van vereiste inspanning (een veeleisende taak) op gemotiveerd gedrag heeft 

twee functies (Botvinick & Rosen, 2009). Ten eerste kan het leiden tot vermijding van de taak. Dat wil 

zeggen, wanneer men de keuze heeft tussen een taak met een lage vereiste inspanning en een taak met 

een hoge vereiste inspanning, dan vermijdt men de taak met de hoge vereiste inspanning (Botvinick & 

Rosen, 2009). Dat men een ook een cognitief moeilijke taak in sommige gevallen vermijdt, wordt 

bevestigd in de recente literatuur (Kool et al., 2010). Kort gezegd, men kiest voor de weg van de 

minste weerstand. Dit gegeven is reeds eerder vastgesteld door Hull (1943). In zijn law of least effort 

wordt gesteld dat wanneer men kan kiezen uit twee gedragingen die leiden tot dezelfde beloning, het 

gedrag wat de minste inspanning kost gekozen zal worden (Hull, 1943). Dit is ook terug te lezen in het 

voorbeeld van de leeuw. De leeuw zal namelijk in het wild vaak de makkelijkste, en veelal de zwakste, 

prooi uitkiezen. 

Ten tweede kunnen inspanningsvereisten ook leiden tot het leveren van meer inspanning 

wanneer dit nodig is (Botvinick & Rosen, 2009). Dit wil zeggen, wanneer men toch kiest voor de taak 

met een hoge vereiste inspanning (bijvoorbeeld vanwege de beloning) spant men zich extra in om de 

taak te voltooien. Zo werd bevestigd dat tijdens het uitvoeren van een taak met een hoge vereiste 

inspanning de pupil vergroot werd in vergelijking met het uitvoeren van een taak met een lage vereiste 

inspanning (Bijleveld et al., 2009). De pupilgrootte is namelijk een indicatie van de hoeveelheid 

inspanning die er geleverd wordt (Kahneman, 1973). 

 Zoals eerder genoemd zijn de inspanningsvereisten in experimenten tot nu toe altijd bewust 

aangeboden, dan wel constant gehouden. In het experiment van Bijleveld en collega‟s (2009) was de 

manipulatie van de taak „drie cijfers onthouden‟ (lage vereiste inspanning) versus „vijf cijfers 

onthouden‟ (hoge vereiste inspanning). De participanten waren, tijdens het experiment, bewust van de 

manipulatie van de vereiste inspanning. Ze wisten vooraf en bewust hoeveel inspanning ze moesten 

gaan leveren en waren dus bewust van de moeilijkheid van de trial. Of, zoals in de taak van Richter & 

Gendolla (2006, 2007), waar participanten items moesten onthouden, werd de moeilijkheid van de 
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taak in elke trial gelijk gehouden. Dus, ook hier konden participanten bewust anticiperen op de 

hoeveelheid inspanning die ze moesten leveren. 

 De vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is of de vereiste inspanning (net als beloningen) 

ook werkt wanneer deze impliciet wordt aangeboden aan de participanten. Dus, levert men ook meer 

inspanning bij een taak met hoge inspanningsvereisten wanneer deze onbewust worden aangeboden? 

Dit is tot nu toe nog niet wetenschappelijk getoetst. Hier zijn echter wel een aantal aanwijzingen voor 

(Profitt, 2006; Albarracín et al., 2008; Kool et al., 2010). 

Zo lieten Kool en collega‟s (2010) bijvoorbeeld zien dat participanten, volgens de theorie van 

law of least effort, kozen voor de makkelijkste taak wanneer ze de keuze hadden. Achteraf werd 

gevraagd of de participanten hebben opgemerkt dat de ene taak moeilijker was dan de andere. 

Sommigen gaven aan dat zij een verschil opmerkten anderen gaven aan dat ze geen verschil hadden 

opgemerkt. De resultaten in dit onderzoek laten zien dat zelfs de participanten die het verschil niet 

opmerkten vaker kozen voor de makkelijkste taak. Dus, zelfs wanneer de participanten niet bewust 

waren van de moeilijkheid van de taak kozen zij toch vaak voor de makkelijkste optie. Een andere 

aanwijzing kan gevonden worden in het onderzoek van Profitt (2006). De verwachte inspanning 

informeert mensen, zelfs onbewust, over de mogelijkheden om een doel te behalen, maar ook over de 

eventuele kosten van de bijbehorende actie (Profitt, 2006). De eventuele kosten worden automatisch 

meegenomen in de beslissing. Participanten schatten een berg bijvoorbeeld steiler in wanneer zij een 

zware rugzak op hebben, dan wanneer zij deze niet op hebben (Profitt, 2006). De laatste aanwijzing 

komt uit het onderzoek van Albarracín en collega‟s (2008). Hier werden participanten impliciet 

gemanipuleerd met woorden gerelateerd aan actief zijn (bijvoorbeeld „actief‟ en „gaan‟) of inactief zijn 

(bijvoorbeeld „rust‟ en „stop‟). Resultaten wezen uit dat participanten meer inspanning leverden 

wanneer zij, onbewust, de actieve woorden te zien kregen in vergelijking met de inactieve woorden 

(Albarracín et al., 2008). 

Zoals uit het bovenstaande duidelijk wordt, is zowel de beloning als de vereiste inspanning een 

belangrijke determinant in het voorspellen van gemotiveerd gedrag. Maar wat is de samenhang tussen 

beloning en vereiste inspanning? 
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De samenhang tussen beloningen en vereiste inspanning 

 De samenhang of interactie tussen beloningen en vereiste inspanning is het best uit te leggen 

aan de hand van het eerder genoemde voorbeeld van de leeuw. Inspanning werd alleen vereist wanneer 

de leeuw in het wild (hoge inspanningsvereisten) een grote prooi (hoge beloning) wilde veroveren. 

Samengevat, inspanning wordt alleen vereist als de beloning hoog is en de taak moeilijk is. 

Het onderzoek van Brehm & Self (1989) geeft ondersteuning voor bovenstaande bevinding. 

Hier wordt namelijk een onderscheid gemaakt in beloningen en vereiste inspanning (moeilijkheid van 

de taak). Het betreft een onderscheid in potential motivation (de hoeveelheid inspanning die men 

maximaal wil leveren, deze wordt bijvoorbeeld bepaald door beloningen) en motivational intensity (de 

hoeveelheid inspanning die men daadwerkelijk levert, deze wordt bepaald door de moeilijkheid van de 

taak). De potential motivation en de motivational intensity zorgen samen voor de hoeveelheid 

inspanning die geleverd moet worden (Brehm & Self, 1989). De interactie tussen beide begrippen 

zorgt voor een hogere inspanning van participanten (Brehm & Self, 1989; Wright, 2008). Dit wil 

zeggen dat de inspanning die geleverd moet worden hoger wordt naarmate de taak moeilijker wordt, 

tot uiteindelijk een punt wordt bereikt waarop de participant beslist dat de beloning de inspanning niet 

meer waard is (Brehm & Self, 1989; Wright, 2008). 

 De interactie tussen vereiste inspanning en beloningen werd bovendien bevestigd in recent 

wetenschappelijk onderzoek (Bijleveld et al., 2009). Participanten kregen in dit onderzoek een reeks 

van drie of vijf getallen te horen. De opdracht was om deze getallenreeks te onthouden en na vier 

seconden weer op te noemen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het effect van beloningen 

op de inspanning die geleverd moet worden (pupilgrootte) afhankelijk is van de moeilijkheid van de 

taak. Dit wil zeggen dat er alleen veel inspanning wordt geleverd wanneer de taak moeilijk was, vijf 

getallen onthouden (versus drie getallen) en de beloning hoog was, 50 cent (versus 1 cent) (Bijleveld 

et al., 2009). 

Zoals uit onderzoek van Bijleveld en collega‟s (2009) blijkt, betekent het strategisch inzetten 

van inspanning dus niet dat deze meteen moet worden ingezet bij het verschijnen van een hoge 

beloning. Strategisch gebruik van inspanning betekent dat energie alleen wordt ingezet wanneer dit 

nodig is. Inspanning wordt dus alleen geleverd als de beloning hoog is en de taak moeilijk is. 
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Hoewel de beloning in dit huidige onderzoek door het gehele experiment heen bewust zal 

worden aangeboden is dit niet het geval voor de moeilijkheid van de taak (vereiste inspanning). Deze 

laatst genoemde zal door middel van priming impliciet gemanipuleerd worden. 

 

Priming als methode voor het manipuleren van de vereiste inspanning 

 Zoals eerder is vastgesteld werden beloningen, in onderzoek hieraan gerelateerd, gevarieerd 

aangeboden. Sommige keren bewust (Crespi, 1942; Awasthi & Pratt, 1990; Smith, Ruiz & Uchino, 

2000; Bonner & Sprinkle, 2002; Schulz, 2006) andere keren onbewust (Aarts et al., 2008; Bijleveld et 

al., 2009, 2010). De vereiste inspanning werd eerder in een aantal gevallen gelijk gehouden (Richter & 

Gendolla, 2006, 2007) of bewust aangeboden (Bijleveld et al., 2009). In het huidige onderzoek wordt 

de beloning door middel van plaatjes bewust aangeboden. De vereiste inspanning wordt echter door 

middel van priming  impliciet aangeboden.. 

 Maar wat is priming en hoe werkt het? Priming betekent dat bij het zien van stimuli het brede 

concept hierachter wordt geactiveerd. Dus bijvoorbeeld bij het zien van een appel, wordt ook het 

concept fruit geactiveerd. Toegankelijkheid is het mechanisme waar priming mee werkt (Fiske & 

Taylor, 2008). Priming beïnvloedt niet alleen cognitie, maar ook emotie en gedrag (Fiske & Taylor, 

2008). 

Het primen van een categorie activeert een mentale representatie die hieraan gerelateerd is 

(Bargh & Chartrand, 2000 in Aarts & Dijksterhuis, 2003). Wanneer de categorie bibliotheek 

bijvoorbeeld wordt geactiveerd, wordt tevens het concept „stil zijn‟ geactiveerd. Want, normatief 

gedrag wordt mentaal sterk geassocieerd met een specifieke omgeving waarin dit gedrag wordt 

toegepast (Harvey & Enzle, 1981). Tussen „bibliotheek‟ en „stil zijn‟ heerst bijvoorbeeld een sterke 

mentale associatie. De situationele norm activeert als het ware het normatieve bijbehorende gedrag 

(Aarts & Dijksterhuis, 2003). Dus, situationele normen refereren naar representaties van hoe correct te 

gedragen in een bepaalde omgeving (Aarts & Dijksterhuis, 2003). 

In het experiment van Aarts & Dijksterhuis (2003) werd de categorie „bibliotheek‟ mentaal 

geactiveerd door een plaatje van een bibliotheek te laten zien. In het huidige onderzoek worden 
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participanten ook impliciet geprimed door middel van plaatjes. In dit geval betreft het plaatjes van 

trappen. 

 

Toepassing van priming in het huidige onderzoek 

 In het huidige onderzoek wordt vereiste inspanning geprimed door middel van plaatjes van 

trappen aan de participanten aan te bieden. In Experiment 1 zal de ene helft van de trappen van een 

onderaanzicht te zien zijn en de andere helft van een bovenaanzicht. Op dezelfde manier dat 

bibliotheek mentaal geassocieerd wordt met „stil zijn‟, zal „traplopen‟ mentaal geassocieerd worden 

met „inspanning leveren‟. Echter, omdat het oplopen van een trap meer energie kost dan het aflopen 

van een trap zal een trap naar verwachting van onderaf gezien een hoge vereiste inspanning primen. In 

tegenstelling tot een trap van bovenaf gezien, die een lage vereiste inspanning zal primen. 

Door een onverwacht resultaat in Experiment 1 wordt in Experiment 2 naar een verklaring 

gezocht voor dit feit. Tijdens de analyse van Experiment 1 kwam aan het licht dat de positie ten 

opzichte van de trap geen significant effect geeft. Dit wordt geprobeerd om op te lossen door in 

Experiment 2 gebruik te maken van een controleconditie met foto‟s van trappen waarbij men geen 

inspanning levert, namelijk roltrappen. 

 

Verwachtingen van het huidige onderzoek 

In Experiment 1 wordt verwacht dat participanten zich meer inspannen (harder werken) 

wanneer de beloning hoog is (10 cent), vergeleken met een lage beloning (1 cent). Dit is in lijn met 

eerder onderzoek naar het effect van inspanning op beloningen (Crespi, 1942; Awasthi & Pratt, 1990; 

Smith et al., 2000; Bonner & Sprinkle, 2002; Schulz, 2006). 

Vervolgens wordt verwacht dat participanten zich meer inspannen wanneer zij een trap van 

onderaf zien in vergelijking met een trap van bovenaf. Dit wil zeggen dat men, net als in Bijleveld en 

collega‟s (2009) en Botvinick & Rosen (2009) meer inspanning zal moeten leveren bij een hoge 

vereiste inspanning in vergelijking met een lage vereiste inspanning. Met als uitzondering op 

bovengenoemde onderzoeken dat de vereiste inspanning hier impliciet geprimed wordt. 
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De derde en belangrijkste verwachting is dat participanten de meeste inspanning vertonen 

wanneer de beloning hoog is en zij de trap van onderaf zien. Er wordt dus, volgens onderzoek van 

Brehm & Self (1989) en Bijleveld (2009), een interactie-effect verwacht van beloning en vereiste 

inspanning. 

 

2. Experiment 1 

 

2.1. Methode 

 

2.1.1. Proefpersonen en design 

 In totaal namen vijfendertig proefpersonen deel aan dit experiment. Doordat zes proefpersonen 

het experiment niet volledig afmaakten, zijn er negenentwintig proefpersonen meegenomen in de 

analyse. Het experiment omvatte in totaal 64 trials, 16 herhalingen per conditie. Het experiment 

bestond uit een 2 (positie t.o.v. de trap: onder vs. boven) x 2 (beloning: 1 cent vs. 10 cent) binnen-

proefpersonendesign. De proefpersonen verdienden, afhankelijk van hun prestaties, tussen de €4 en 

€7,5. 

 

2.1.2. Procedure 

De proefpersonen werkten individueel achter een computer. In de instructie werd vermeld dat 

de proefpersonen binnen 3,5 seconden 25 keer op de G-toets dienden te drukken (dit gold voor zowel 

links- als rechtshandige proefpersonen). Tegelijkertijd moesten de rechtshandige proefpersonen met 

een vinger van de andere hand de A-toets constant ingedrukt houden (voor de linkshandige 

proefpersonen was dit de L-toets). Op het scherm zagen de proefpersonen hun vorderingen door 

middel van een balk midden op het scherm. Op deze balk stonden 25 rondjes die veranderden in 

kruisjes wanneer de proefpersonen op de G-toets drukten. 

Een voorbeeld van een trial is schematisch weergegeven in Figuur 1. In het begin van elke trial 

was midden op het scherm gedurende 1000 milliseconden een fixatiekruis te zien. Hierna volgde in de 

helft van de trials een plaatje van 1 cent en in de andere helft een plaatje van 10 cent. Het muntstuk 
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werd 1000 milliseconden lang aangeboden. Na het muntstuk volgde wederom een fixatiekruis, 

gedurende 500 milliseconden. 

Daarna volgde een plaatje van een trap kort daarna (na 500 ms) gevolgd door de „tap-balk‟. Het plaatje 

van de trap bleef tijdens het verschijnen van de „tap-balk‟ nog duidelijk zichtbaar op de achtergrond. 

De tijd dat de foto en de „tap-balk‟ in beeld bleven was afhankelijk van de prestatie (snelheid) van de 

proefpersoon. 

   Ready?       Fixatie         Beloning             Fixatie                  Foto                   Feedback           Bedrag 

 

 

 

           1000                    1000    500             3000                      2000 

Fig. 1. Schematische weergave van een trial. De getallen in deze figuur refereerden naar presentatietijden in 

milliseconden. In figuur 1 was een beloning van 1 cent te zien. Behalve 1 cent is ook een plaatje van 10 cent in 

de helft van de trials gebruikt.  In figuur 1 was een foto te zien van een  normale trap vanuit een onderaanzicht. 

Behalve deze trap werden in Experiment 1 ook foto‟s van een normale trap vanuit een bovenaanzicht vertoond. 

De balk die in de foto te zien was verscheen 500 ms na het verschijnen van de foto. 

 

Op het einde van elke trial kregen de proefpersonen een feedbackscherm over hun prestaties te 

zien. Dit scherm bestond uit de tekst “te langzaam”, wanneer er langer dan 3,5 seconden over de trial 

werd gedaan of “goed”, wanneer er 3,5 seconden of minder over de trial werd gedaan. Bovendien 

werd in dit scherm ook de exacte tijd van de trial vermeld (bijvoorbeeld 3.21 sec). Na het 

feedbackscherm verscheen er een scherm met een cumulatieve score van het, tot dan toe, verdiende 

geld. 

De stimuli waren plaatjes van normale trappen. In de helft van de trials betrof dit een 

bovenaanzicht en in de andere helft een benedenaanzicht. Het doel voor de proefpersonen was dus om 

25 keer zo snel mogelijk op de G-toets te drukken. 

 

 

Druk op de A-

toets en houd 

deze vast om 

te beginnen 
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2.2. Resultaten 

Om de hypothese te toetsen dat de prestatie (snelheid) van de proefpersonen afhing van de 

positie ten opzichte van de trap en de beloning analyseerde ik de gemiddelden per conditie met een 2 

(positie t.o.v. de trap: onder vs. boven) x 2 (beloning: 1 cent vs. 10 cent) ANOVA voor herhaalde 

metingen. 

Er bleek een significant hoofdeffect te zijn van „beloning‟, F(1, 29) = 14.66, p = .001. Dit 

wilde zeggen dat proefpersonen in de „10 cent‟ conditie sneller waren op de taak dan de proefpersonen 

in de „1 cent‟ conditie. Bovendien bleek uit de analyse dat er geen significant hoofdeffect van „positie 

ten opzichte van de trap‟ was gevonden, F(1, 29) = .70, p = .79. Het maakte voor de prestatie dus niet 

uit of de proefpersonen een trap van een onderaanzicht of een bovenaanzicht zagen. Als laatst werd uit 

de analyse duidelijk dat er geen significant interactie-effect van „beloning x positie trap‟ was 

gevonden, F(1,29) = .80, p = .38. De gemiddelden zijn weergegeven in Figuur 2. 
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Fig. 2. Resultaten van Experiment 1 met op de Y-as de gemiddelde snelheid in milliseconden (ms) en op de X-as 

de beloning onderverdeeld in „1 cent‟ en ‟10 cent‟. Bovendien is er onderscheid gemaakt in de positie ten 

opzichte van de trap („van onder‟ en „van boven‟).  
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2.3. Discussie 

 Samengevat, uit Experiment 1 is alleen een significant hoofdeffect van beloning gebleken. De 

hypothese van een significant hoofdeffect van positie ten opzichte van de trap werd niet bevestigd. 

Eveneens werd het verwachtte significante interactie-effect van beloning x positie ten opzichte van de 

trap niet gevonden. 

 Waarom kwamen deze laatste twee hypotheses niet uit? Het antwoord hierop kan zijn dat er 

geen significant hoofdeffect van positie ten opzichte van de trap werd gevonden, doordat de mentale 

representatie van een trap, ongeacht de positie ten opzichte hiervan, zorgt voor het activeren van het 

concept „inspanning leveren‟. Het maakte hierbij dus niet uit of het een plaatje van een trap met een 

onderaanzicht of een bovenaanzicht betrof. Want, zo kan men redeneren, in beide gevallen kost het 

gebruik van de trap namelijk energie. 

 Experiment 2 is bedoeld om bovenstaand idee te toetsen. In Experiment 2 werd namelijk een 

controleconditie toegevoegd waar wel trappen aanwezig waren, maar waaraan men geen energie 

hoefde te spenderen. Oftewel, in Experiment 2 zijn roltrappen toegevoegd. Het idee hierachter is dat 

normale trappen hoge inspanningsvereisten primen en roltrappen lage inspanningsvereisten primen. 

Verder heeft Experiment 2 veel overlap met Experiment 1. 

 

3. Experiment 2 

 

3.1. Methode 

 

3.1.1. Proefpersonen en design 

In totaal namen veertig proefpersonen deel aan dit experiment. Doordat 1 proefpersoon het 

experiment niet volledig afmaakte, zijn er negenendertig proefpersonen meegenomen in de analyse.  

Het experiment omvatte in totaal 64 trials, 16 herhalingen per conditie. Het experiment bestond uit een 

2 (type trap: normale trap vs. roltrap) x 2 (positie t.o.v. de trap: onder vs. boven) binnen-

proefpersonendesign. De proefpersonen kregen een vast bedrag van €6 voor dit experiment. 
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3.1.2. Procedure 

De proefpersonen werkten individueel achter een computer. In de instructie werd vermeld dat 

de proefpersonen binnen 3,5 seconden 25 keer op de G-toets (dit gold voor zowel links- als 

rechtshandige proefpersonen) dienden te drukken. Tegelijkertijd dienden de rechtshandige 

proefpersonen met een vinger van de andere hand de A-toets constant ingedrukt te houden (voor 

linkshandige proefpersonen was dit de L-toets). Op het scherm zagen de proefpersonen hun 

vorderingen door middel van een balk midden op het scherm. In deze balk werden 25 rondjes 

weergegeven. Elke keer dat de proefpersonen op de G-toets (of L-toets voor linkshandige 

proefpersonen) drukten, veranderde een rondje in een kruisje. 

Een voorbeeld van een trial is schematisch weergegeven in Fig. 3. In het begin van elke trial 

was midden op het scherm, gedurende 1500 milliseconden, een fixatiekruis te zien. Hierna kwam, net 

als in Experiment 1, een plaatje van een trap in beeld. Deze werd kort daarna (na 500 ms) gevolgd 

door de „tap-balk‟. Het plaatje van de trap bleef tijdens het verschijnen van de „tap-balk‟ nog duidelijk 

zichtbaar op de achtergrond. De tijd dat de foto en de „tap-balk‟ in beeld bleven was afhankelijk van 

de prestatie (snelheid) van de proefpersoon. Op het einde van elke trial kregen de proefpersonen een 

feedbackscherm te zien over hun prestaties. Dit scherm bestond uit de tekst “te langzaam”, wanneer er 

langer dan 3,5 seconden over de trial werd gedaan of “goed”, wanneer er 3,5 seconden of minder over 

de trial werd gedaan. Bovendien werd in dit scherm ook de tijd van de trial vermeld (bijvoorbeeld 3.21 

sec). 

      Ready?          Fixatie    Foto    Feedback 

 

 

 

            1500          3000 

Fig. 3.  Schematische weergave van een trial. De getallen in deze figuur refereerden naar presentatietijden in 

milliseconden. In figuur 1 was een foto te zien van een  normale trap vanuit een onderaanzicht. Behalve deze 

foto werden er in Experiment 2 ook foto‟s getoond van normale trappen (bovenaanzicht) en van roltrappen 

(onder- en bovenaanzicht). De balk die in de foto te zien was verscheen 500 ms na het verschijnen van de foto. 
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Tevens werd in de instructie aan de proefpersoon vermeld dat er op de achtergrond foto‟s uit 

alledaagse situaties worden getoond. Daarbij werd gezegd dat de proefpersonen hier verder niks mee 

hoefden te doen. De foto‟s bestonden uit 16 verschillende normale trappen en 16 verschillende 

roltrappen. De proefpersonen kregen alle trappen zowel van een bovenaanzicht als een 

benedenaanzicht te zien. Het doel voor de proefpersonen was dus net als in Experiment 1 om 25 keer 

zo snel mogelijk op de G-toets te drukken. 

 

3.2. Resultaten 

Om de hypothese te toetsen dat de prestatie (snelheid) van de proefpersonen afhing van de 

positie ten opzichte van de trap en de beloning analyseerde ik de gemiddelden per conditie met een 2 

(type trap: normale trap vs. roltrap) x 2 (positie t.o.v. roltrap: onder vs. boven) ANOVA voor 

herhaalde metingen. 
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Fig. 4. Resultaten van Experiment 2 met op de Y-as de gemiddelde snelheid in milliseconden en op de X-as het 

type trap onderverdeeld in „normale trap‟ en „roltrap‟. Bovendien is er onderscheid gemaakt in de positie ten 

opzichte van de trap („van onder‟ en „van boven‟). 
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Uit de analyse bleek een significant hoofdeffect van „type trap‟, F(1, 38) = 4.52, p = .04. Dit 

betekende dat participanten in de „normale trap‟ conditie sneller waren op de taak dan participanten in 

de „roltrap‟ conditie. Verder bleek er geen significant hoofdeffect van „positie ten opzichte van de 

trap‟, F(1,38) = 1.58, p = .22. Dit betekende (net als in Experiment 1) dat het voor de prestatie op de 

taak dus niet uitmaakte of de proefpersonen een trap van een onderaanzicht of een bovenaanzicht 

zagen. Tevens werd er in deze analyse geen significant interactie-effect gevonden van „type trap x 

positie ten opzichte van de trap‟, F(1,38) = .21, p = .65. De gemiddelden zijn weergegeven in Figuur 4. 

 

3.3. Discussie 

 De reden dat Experiment 2 werd uitgevoerd was om te kijken of het type trap (normale trap 

versus roltrap) de juiste vereiste inspanning kon activeren. Dit is inderdaad het geval, want in 

Experiment 2 is een hoofdeffect van „type trap‟ gevonden. Proefpersonen leverden meer inspanning 

wanneer zij een normale trap zagen in vergelijking met een roltrap. 

 

4. Discussie 

 

In Experiment 1 werden drie hypotheses getoetst. De meest belangrijke was dat mensen meer 

beloningsgevoelig worden wanneer ze op een subtiele manier (door middel van priming) merken dat 

een taak veel inspanning vereist. Met andere woorden, gaan mensen meer inspanning leveren wanneer 

de beloning hoog is en de taak moeilijk is? Dit is nieuw in de wetenschappelijke literatuur omdat de 

vereiste inspanning nog niet eerder op een subtiele manier werd aangeboden. 

Deze hypothese werd in het huidige onderzoek echter niet bevestigd. In Experiment 1 werd 

alleen een effect van beloning gevonden. Hiermee werd aangetoond dat participanten zich meer 

inspanden voor een hoge beloning in vergelijking met een lage beloning. Zou het kunnen zijn dat de 

impliciete theorie over de beloningsgevoeligheid en vereiste inspanning niet klopt? Dit zou een 

mogelijkheid kunnen zijn, echter hiervoor is wel veel bewijs gevonden door Bijleveld en collega´s 

(2009). Een andere mogelijkheid is dat het ligt aan de manipulatie van de vereiste inspanning. Is een 
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benedenaanzicht van een trap versus een bovenaanzicht wel een goede prime voor het concept 

´inspanning leveren´? 

 Dit is inderdaad niet het geval. In Experiment 1 is namelijk geen effect van positie ten 

opzichte van de trap gevonden. Dus, de verwachting dat participanten meer inspanning zouden 

leveren, wanneer zij de trap van een onderaf zagen dan wanneer zij deze van bovenaf zagen, werd niet 

bevestigd. Men zou dit kunnen verklaren door te stellen dat het niet uitmaakt of je de trap van onderaf 

of van boven betrad. Want, in beide gevallen zou men immers inspanning moeten leveren. 

 Om bovenstaande verklaring te toetsen is Experiment 2 opgezet. In Experiment 2 is getracht 

om het concept „inspanning leveren‟, door middel van andere stimuli te gebruiken, op een andere 

manier subtiel te beïnvloeden. Experiment 2 is, afgezien van de stimuli, voor een groot gedeelte 

hetzelfde als Experiment 1. In Experiment 2 werd er gekeken naar het verschil tussen normale trappen 

en roltrappen. Hierbij zouden normale trappen een prime zijn voor een hoge vereiste inspanning en 

roltrappen een prime voor een lage vereiste inspanning. Want, bij roltrappen hoeft men 

vanzelfsprekend geen inspanning te leveren. Dit in tegenstelling tot normale trappen. Uit Experiment 2 

is gebleken dat „type trap‟ inderdaad effect heeft op de geleverde inspanning van de participanten. Dit 

betekende dat participanten zich meer inspanden wanneer zij geprimed werden met een normale trap 

in vergelijking met een roltrap. Dit is geheel volgens de verklaring, want zoals eerder gezegd, bij een 

normale trap kost het energie om de trap te betreden, terwijl men op een roltrap gewoon stil kan staan. 

 Wat kan men uit beide experimenten concluderen? De theorieën over beloningen worden in 

Experiment 1 bevestigd. Men spant zich meer in voor een hoge beloning dan voor een lage beloning. 

In dit experiment is echter gebleken dat de positie ten opzichte van de trap niet de juiste vereiste 

inspanning primed. Hierdoor is gebleken dat participanten ook niet meer beloningsgevoelig werden als 

zij geprimed werden met deze (onjuiste) vereiste inspanning. In Experiment 2 is om die reden een 

andere manipulatie toegepast om wel de juiste vereiste inspanning, namelijk ´inspanning leveren´, te 

primen. Deze manipulatie, van normale trappen versus roltrappen, had wel een effect op de vereiste 

inspanning. Want, participanten leverden meer inspanning wanneer zij geprimed werden met normale 

trappen in vergelijking met roltrappen. Dit laatste effect levert een belangrijke bijdrage aan de 

wetenschap, omdat de vereiste inspanning hier op subtiele wijze werd aangeboden. 
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Echter, niet alle verwachtingen worden bevestigd. De meest belangrijke hypothese, dat men 

meer beloningsgevoelig wordt wanneer men subtiel merkt dat de taak veel inspanning vereist, kan niet 

worden bevestigd. Waar zouden de mogelijke oorzaken eventueel kunnen liggen? 

 

Is het activeren van een doel nodig voor het impliciet manipuleren van vereiste inspanning? 

 Een mogelijke oorzaak kan liggen in het feit dat het activeren van een doel nodig is voor de 

manipulatie van de vereiste inspanning. Zoals in de inleiding is vermeld, wordt door middel van 

priming een categorie hieraan gerelateerd geactiveerd (Bargh & Chartrand, 2000 in Aarts & 

Dijksterhuis, 2003). Bovendien werd gesteld dat gedrag mentaal sterk geassocieerd wordt met een 

specifieke omgeving waarin dit gedrag wordt toegepast (Harvey & Enzle, 1981). Zoals in het 

onderzoek van Aarts & Dijksterhuis (2003) het plaatje van een bibliotheek sterk geassocieerd wordt 

met „stil zijn‟, mag men er vanuit gaan dat het plaatje van een trap geassocieerd wordt met „inspanning 

leveren‟. 

 Echter, er zijn twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil een plaatje van een 

omgeving in staat zijn om automatisch een mentale representatie te activeren van het gedrag in deze 

omgeving (Aarts & Dijksterhuis, 2003). Ten eerste is nodig dat, bij het zien van het plaatje van de 

omgeving, de participant het doel moet hebben om deze omgeving te gaan bezoeken. In het huidige 

onderzoek hadden participanten niet de intentie om de omgeving (trappen) te bezoeken. Er is wel een 

verschil in het onderzoek van Aarts & Dijksterhuis (2003) en het huidige onderzoek. Want, in het 

eerstgenoemde moet het geprimede concept (bibliotheek, of eigenlijk de norm om stil te zijn) nog na 

de priming taak actief zijn. De lexicale beslissingstaak, waarin de afhankelijke variabele werd 

gemeten, kwam pas na de priming taak. In het huidige onderzoek is dit niet het geval. De plaatjes van 

de omgeving (trappen) zijn namelijk nog zichtbaar tijdens het afnemen van de taak. Dit wordt ook 

ondersteund door de resultaten. Want, zo blijkt uit Experiment 2 dat de participanten sneller zijn op de 

taak wanneer zij een normale trap zien in vergelijking met een roltrap. Dus het activeren van het doel 

om de omgeving te bezoeken is in het huidige onderzoek niet perse nodig. 

 Ten tweede stellen Aarts & Dijksterhuis (2003) dat er een sterke associatie moet bestaan 

tussen de omgeving en het gedrag wat hierbij hoort. Dus, een trap zou sterk geassocieerd moeten 



 20 

worden met „trap lopen‟ en dus „energie spenderen‟. Experiment 1 liet zien dat het plaatje van een trap 

van onderaf in vergelijking met plaatje van een trap van bovenaf niet de representatie van „inspanning 

leveren‟ activeerde. Kennelijk maakte het niet of men naar boven of beneden loopt. In beide gevallen 

moest men namelijk inspanning leveren. Wat wel de representatie van „inspanning leveren‟ activeert is 

een normale trap in vergelijking met een roltrap. Uit Experiment 2 werd namelijk duidelijk dat 

participanten meer inspanning leverden wanneer zij een normale trap zagen in vergelijking met een 

roltrap. 

 

Priming, embodiment of beide? 

 De methode die in het huidige onderzoek gebruikt wordt om de vereiste inspanning subtiel te 

manipuleren wordt aangeduid met de term priming. Echter, hoewel priming wel zorgt voor het 

activeren van een breder concept op semantisch niveau, heeft priming in mindere mate te maken met 

het leveren van inspanning op lichamelijk niveau. Embodiment zou hier misschien beter bij passen. 

Met embodiment wordt namelijk bedoeld dat objecten die we waarnemen op een manier worden 

verwerkt in het brein zodat er tegelijkertijd sensomotorische gebieden in het lichaam worden 

geactiveerd (Fiske & Taylor, 2008). Het activeren van dit soort gebieden zorgt ervoor dat we klaar zijn 

om in actie te komen wanneer dit nodig is (Fiske & Taylor, 2008). Dus, zo kan het zien van een plaatje 

van een trap ervoor zorgen dat bepaalde spiergroepen worden voorbereid om de trap daadwerkelijk te 

betreden. Ook in eerder aangehaald onderzoek van Profitt (2006) wordt er gesproken over embodied 

perception. Alles wat men ziet en doet wordt beïnvloed door fysiologische processen (Profitt, 2006). 

Want, wanneer participanten een zware rugzak droegen, schatten zij een berg veel steiler in dan 

wanneer zij geen zware rugzak droegen. Waar priming dus vooral betrekking heeft op het semantische 

niveau, heeft embodiment juist meer betrekking op het lichamelijke inspanningsniveau. 

 

Vereiste inspanning of actie primes? 

Hoewel in de inleiding staat vermeld dat de actie primes van Albarracin en collega‟s (2008) 

hetzelfde zijn als de vereiste inspanning in het huidige onderzoek, is dit misschien toch niet helemaal 

het geval. Er zijn namelijk een aantal verschillen tussen beide onderzoeken op te merken. Het eerste 
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verschil heeft met name betrekking op de inhoud van de primes. In het artikel van Albarracin en 

collega‟s (2008) worden primes gebruikt met woorden als „actie‟ en „gaan‟. In het huidige onderzoek 

primen de trappen niet per definitie actie. Op de plaatjes van de trappen is immers geen actie te zien. 

Blijkbaar is het primen van actie niet eens nodig om mensen meer te laten inspannen. Want, huidig 

onderzoek wijst uit dat het primen van een normale trap ten opzichte van een roltrap voldoende is om 

mensen meer inspanning te laten leveren. Alleen een prime van de omgeving waarin inspanning 

normaal gesproken vereist wordt is dus al genoeg om mensen harder te laten werken. 

Het tweede verschil is op methodologisch niveau en heeft te maken met het design. In 

Albarracin en collega‟s (2008) worden participanten in de „actie woorden groep‟ ingedeeld of in de 

niet-actie woorden groep‟. Echter, in het huidige onderzoek is het experiment zo opgezet dat 

participanten zowel de trials met hoge inspanningsvereisten uitvoeren als de trials met lage 

inspanningsvereisten. Het huidige onderzoek toont hiermee aan dat de participant direct anticipeert op 

de vereiste inspanning, zelfs wanneer deze dus impliciet wordt gemanipuleerd. Het is dus niet zo dat 

de vereiste inspanning meerdere malen moet worden gepresenteerd aan de participant voordat deze 

hier op anticipeert. 

Dus, hoewel de actie primes uit Albarracín en collega‟s (2008) en de inspanningsvereisten uit 

het huidige onderzoek veel op elkaar lijken zijn er wel degelijk verschillen op te merken. 

 

Beloningen en vereiste inspanning beide onbewust aanbieden 

In het huidige onderzoek is voor het eerst aangetoond dat mensen meer inspanning leveren 

wanneer de vereiste inspanning subtiel wordt aangeboden. De beloningen zijn hier altijd bewust 

aangeboden. In eerder onderzoek is echter aangetoond dat mensen ook meer inspanning leveren 

wanneer de beloningen onbewust worden aangeboden (Pessiglione et al., 2007; Bijleveld et al., 2009, 

2010; Zedelius, Veling, & Aarts, in druk). Een interessante vraag is dan ook welk effect het zou 

hebben als beiden onbewust worden aangeboden? Dus, zouden mensen bij een onbewuste beloning 

nog steeds beloningsgevoeliger worden als ook de vereiste inspanning onbewust wordt aangeboden? 

Wanneer deze vraag met „ja‟ beantwoordt zou worden, zal dit ervoor kunnen pleiten dat het 

om een onderliggend basaal mechanisme gaat. Want, het werkt immers onbewust. Het zou dus 
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ondersteuning zijn voor het feit het strategisch omgaan met het leveren van inspanning ook onbewust 

werkt. 

Echter, wanneer gevonden wordt dat mensen niet meer beloningsgevoelig worden zou dit 

kunnen betekenen dat het bewustzijn nodig is voor de integratie van beloning en vereiste inspanning 

(Baars, 2002). Ondersteuning hiervoor komt uit de global workspace theory. Hierin wordt beschreven 

dat het bewustzijn nodig is om verschillende brein functies, die op zichzelf wel onafhankelijk en 

onbewust werken, met elkaar te integreren (Baars, 2002). Het zou dus zo kunnen zijn dat het brein wel 

kan anticiperen op een onbewust beloningssignaal en een onbewust signaal voor vereiste inspanning. 

Maar alleen wanneer deze los van elkaar gezien kunnen worden. Wanneer beide geïntegreerd moeten 

worden is de rol van het bewustzijn noodzakelijk. 

 

Een mogelijke vervolgstudie 

Uit de resultaten van Experiment 1 en 2 is, respectievelijk, gebleken dat participanten meer 

inspanning leveren voor een hoge beloning in vergelijking met een lage beloning. Bovendien bleek uit 

de resultaten dat participanten meer inspanning leveren bij een hoge vereiste inspanning in 

vergelijking met een lage vereiste inspanning. Interessant zou zijn om deze twee variabelen in één 

onderzoek toe te passen. Mogelijk zou hier uit voort kunnen komen dat mensen beloningsgevoeliger 

worden wanneer zij subtiel merken dat de taak een hoge inspanning vereist. Dit wordt verwacht, 

omdat nu bekend is wat de componenten (beloning en type trap) zijn. 

Vervolgonderzoek zou kunnen bestaan uit een 2 (beloning: 1 cent vs. 10 cent) x 2 (type trap: 

normale trap vs. roltrap) binnen-proefpersonendesign. Hier wordt net als in Experiment 1 verwacht dat 

participanten meer beloningsgevoelig worden als zij worden geprimed met een hoge vereiste 

inspanning. Participanten zullen dus de meeste inspanning leveren, en dus het snelst op de taak zijn, 

wanneer zij geprimed worden met een hoge vereiste inspanning (normale trappen) in combinatie met 

een hoge beloning (10 cent). Hieruit zou men dan kunnen concluderen dat de bestaande theorie over 

beloningsgevoeligheid en vereiste inspanning ook opgaat wanneer de vereiste inspanning impliciet 

gepresenteerd wordt. 
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De waarde van het huidige onderzoek mag echter ook niet onderschat worden. Want, mensen 

op een subtiele manier in aanraking laten komen met inspanningsvereisten was nog niet eerder in 

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Het gevonden effect zou bovendien betekenen dat wanneer 

mensen subtiel in aanraking komen met een inspannende situatie dit ervoor zorgt dat ze meer 

inspanning leveren. Zelfs wanneer ze dus niet bewust zijn van inspanning die vereist wordt. 
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