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Abstract

Eerder  onderzoek  suggereert  dat  positieve  stimuli  een  toenaderingstendens 

ontlokken terwijl negatieve stimuli een vermijdingstendens ontlokken. Deze affectief-

motivationele  gedragstendensen  kunnen  gemeten  worden  middels  een  Irrelevante 

Stimulus-Respons  Compatibiliteitstaak  (I-SRC  taak). Hierbij worden  deelnemers 

gevraagd symbolisch toenaderings- of vermijdingsgedrag te stellen afhankelijk van een 

taakrelevant stimuluskenmerk. In het huidig onderzoek betreft dit kenmerk de richting 

van  de  draaihoek  van  een  foto.  De  foto  varieert  eveneens  in  valentie,  waardoor 

compatibele (respons en valentie van de foto zijn compatibel) en incompatibele (respons 

en valentie zijn incompatibel)  trials onderscheiden kunnen worden. Valentie is  voor 

deelnemers  echter  een  'irrelevant'  kenmerk.  De  bevinding  dat  deelnemers  sneller 

reageren op compatibele dan op incompatibele trials wordt het  compatibiliteitseffect 

genoemd.  Onze hypothese luidt  dat  het  compatibiliteitseffect  beïnvloed kan worden 

door kenmerkspecifieke aandachtstoewijzing aan de evaluatieve stimulusdimensie. Dit 

zou  suggereren  dat  de  activering  van  deze  voorgenoemde  gedragstendensen  niet 

onvoorwaardelijk automatisch verloopt. De aandacht wordt in deze studie gericht door 

naast de I-SRC taak een evaluatieve of semantische categorisatietaak aan te bieden, 

respectievelijk  in de evaluatieve en neutrale conditie.  Het  huidige onderzoek omvat 

twee studies die verschillen in grootte van de draaihoek en aantal aangeboden trials. De 

resultaten  van  de  eerste  studie  lagen  in  de  lijn  van  onze  verwachtingen.  Een 

compatibiliteitseffect  werd  geobserveerd in  de evaluatieve,  maar niet  in  de neutrale 

conditie. Het verschil tussen beide condities was evenwel niet significant. De tweede 

studie toonde een omgekeerd compatibiliteitseffect in het eerste blok van de evaluatieve 

conditie  en  in  het  tweede  blok  van  de  neutrale  conditie.  In  de  discussie  worden 

verschillende verklaringen hiervoor besproken. 
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Het is een klassieke hypothese dat de valentie van een stimulus (i.e. positief vs. 

negatief) automatisch verwerkt wordt (Hermans, De Houwer, & Eelen, 2001; Zajonc, 

1980). In lijn met deze hypothese werd geobserveerd dat de valentie van een stimulus 

een automatische toenaderings-  of  vermijdingstendens kan uitlokken. Uit  voorgaand 

onderzoek (e.g., Chen & Bargh, 1999; Duckworth,  Bargh, Garcia, & Chaiken, 2002) 

bleek namelijk dat deelnemers sneller toenaderingsgedrag vertonen naar een positieve 

stimulus dan naar een stimulus met negatieve valentie. Recent onderzoek (e.g., Everaert, 

Spruyt, & De Houwer, 2011; Spruyt, De Houwer, & Hermans, 2009) heeft evenwel 

aangetoond dat automatische stimulusevaluatie afhankelijk is  van de mate waarin er 

aandacht aan besteed wordt. Wanneer, bijvoorbeeld, iemand valt op weg naar het station 

en zijn knie schaaft, zal de ervaren pijn afhankelijk zijn van de aandacht die aan de 

wonde besteed wordt. Wanneer de aandacht gericht wordt op het halen van de trein, zal 

de  persoon  minder  pijn  ervaren  dan  wanneer  de  aandacht  gericht  wordt  op  de 

schaafwonde. Het is dan ook vaak zo dat  de wonde 'meer pijn doet'  nadat de trein 

gehaald werd, en dus de aandacht hierop gericht wordt.

In  een  eerste  deel  van  deze  masterproef  wordt  nagegaan  of  deze 

stimulusevaluatie  wel  zo  automatisch  verloopt  als  voorgaand  onderzoek  reeds 

suggereerde.  Hierbij  wordt  ingegaan  op  het  evaluatieve  primingeffect  dat  vaak 

aangewend  wordt  om de  automatische  evaluatieve  verwerking  van  een  stimulus  te 

onderzoeken.  We betrekken  recent  onderzoek  dat  evidentie  biedt  voor  de idee  van 

contextafhankelijkheid van 'automatische stimulusevaluatie'. In een tweede deel wordt 

dieper  ingegaan  op  de  automaticiteit  van  gedragstendensen,  meer  specifiek  op 

toenaderings-  en  vermijdingsgedrag.  Hierbij  worden  recente  bevindingen  besproken 

alsook de taak die vaak gehanteerd wordt om deze tendensen te meten: de Irrelevante- 

Stimulus-Respons Compatibiliteitstaak (I-SRC taak). In deze sectie zal ook het klinisch 

belang van dergelijk onderzoek toegelicht worden. Ten slotte wordt in een derde deel 

het huidig onderzoek toegelicht. De hypothese die wordt vooropgesteld is dat het I-SRC 

effect beïnvloed kan worden door kenmerkspecifieke aandachtstoewijzing. In dit kader 

werd de aandacht in de ene conditie gericht op valentie (de evaluatieve conditie) terwijl 

dit in de andere conditie (de neutrale conditie) niet gebeurde. In de evaluatieve conditie 

werd  aan  deelnemers  de  opdracht  gegeven  een  evaluatieve  categorisatietaak  uit  te 

voeren.  In  de  neutrale  conditie  werd  aan  deelnemers de  opdracht  gegeven  een 
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semantische  categorisatietaak  uit  te  voeren.  Alle  deelnemers,  ongeacht  de  conditie, 

voerden een I-SRC taak uit. Tot slot volgt een bespreking van de resultaten met de 

implicaties die deze hebben op toekomstig onderzoek en de klinische praktijk.

Evaluatieve Primingeffect 

Vanuit een evolutionair standpunt is het voordelig een stimulus snel te kunnen 

beoordelen  in  termen  van  positief  of  negatief,  met  andere  woorden  in  termen  van 

valentie. Het is bijvoorbeeld nuttig om een snel naderende zwarte vlek op de muur vlug 

te  kunnen  evalueren  als  negatief  (spin)  waardoor  op tijd  kan  gereageerd  worden. 

Onderzoek toonde ook aan dat de affectieve evaluatie van een stimulus automatisch 

verloopt (Fazio, Sanbonmatsu, Powell, & Kardes, 1986; Hermans et al., 2001; Hermans 

&  Eelen,  1997;  Zajonc,  1980).  Zajonc (1980)  stelde zelfs  dat het  affectief  oordeel 

voorafgaat aan de cognitieve verwerking van een stimulus. Dit betekent dat eerst de 

valentie van een stimulus verwerkt wordt vooraleer andere betekeniselementen ervan 

geactiveerd  worden. Een  methode  die  vaak  aangewend  wordt  om de  automatische 

verwerking van valentie te onderzoeken is evaluatieve priming (Fazio et al., 1986).

Binnen (evaluatieve) priming is er sprake van een prime en een target. Een prime 

is een stimulus die in de tijd vooraf gaat aan een target. Deze stimulus behoeft geen 

respons van deelnemers en wordt typisch slechts korte tijd gepresenteerd. Deelnemers 

dienen  wel  te  reageren  met  een  bepaalde  respons  op  de  target  die  na  de  prime 

gepresenteerd wordt. Het evaluatieve primingeffect houdt in dat de reactie op een target 

met positieve valentie sneller tot stand komt indien deze vooraf gegaan wordt door een 

positieve prime dan wanneer deze vooraf gegaan wordt door een negatieve prime. Ook 

zal er sneller gereageerd worden op een negatieve target indien deze vooraf gegaan 

wordt door een negatieve prime dan wanneer deze prime positief zou zijn. Met andere 

woorden: indien prime en target  dezelfde valentie dragen (i.e.  een congruente trial) 

reageert  men sneller  dan wanneer  dit  niet  het  geval is  (i.e.  een incongruente  trial) 

(Hermans,  De  Houwer,  &  Eelen,  1994).  In  experimenten  waarbij  het  evaluatieve 

primingeffect geobserveerd werd, kon vastgesteld worden dat personen de valentie van 

een stimulus verwerkten ook wanneer dit niet noodzakelijk was voor het uitvoeren van 

de taak (Spruyt et al., 2009). Dit fenomeen werd eveneens geobserveerd in het kader 

van  de  emotionele  Stroop-taak  (voor  een  overzicht,  zie  Williams,  Mathews,  & 
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MacLeod,  1996). In  deze  taak  worden  affectief  geladen  woorden  gepresenteerd  in 

verschillende kleuren. Hierbij is het de opdracht om de inktkleur van het woord zo snel 

mogelijk uit te spreken. Wanneer het een negatief  geladen woord betreft, merkt men 

echter een tragere reactietijd op (Pratto & John, 1991). Zo zal 'oorlog' in gele inkt trager 

de gepaste respons 'geel' ontlokken dan wanneer dit woord 'boek' zou zijn. Dit biedt 

bijkomende evidentie voor de verwerking van valentie zelfs wanneer dit niet gevraagd 

wordt. Door de condities te onderzoeken waaronder dit fenomeen kan optreden, kan iets 

geleerd  worden  over  de  condities  waaronder  evaluatieve  informatie  verwerkt  kan 

worden.

Automaticiteit van het evaluatieve primingeffect.

Het evaluatieve primingeffect wordt als bewijs gezien voor de idee dat mensen 

beschikken over een mechanisme dat automatisch stimuli evalueert. Dit is een evaluatief 

beslissingsmechanisme waardoor  stimuli  automatisch  kunnen beoordeeld worden op 

hun affectieve waarde (Hermans & Eelen, 1997; Zajonc, 1980). Om beter te begrijpen 

wat deze automatische verwerking betekent  is  het  noodzakelijk  te weten wat  onder 

automaticiteit begrepen wordt. In de visie van Pessoa, Kastner, en Ungerleider (2003) 

wordt  een  proces  automatisch  genoemd  wanneer  deze  niet  beïnvloed  wordt  door 

aandacht, cognitieve  resources en/of taakeigenschappen. Dit strookt met de  capacity  

view van automaticiteit die vooropgesteld wordt in verschillende studies zoals in het 

onderzoek  naar  de  automaticiteit  van  het  leesproces (Laberge  &  Samuels,  1974), 

onderzoek naar geheugenprestaties bij verschillende populaties (Hasher & Zacks, 1979) 

en  onderzoek naar  informatieverwerking (Shiffrin  & Schneider,  1977).  De  capacity 

view stelt  dat  processen  als  automatisch  worden  gezien  in  de  mate  waarin  ze 

onafhankelijk van aandacht functioneren. Dit betekent dus dat wanneer gesteld wordt 

dat het evaluatieve primingeffect automatisch verloopt, tegelijk aangenomen wordt dat 

dit plaatsvindt onafhankelijk van aandacht en andere top-down processen. Moors en De 

Houwer (2006) stelden evenwel een decomposed begrip van automaticiteit voorop. Zij 

benaderden  automaticiteit  als  een  paraplubegrip  dat uit  verschillende  kenmerken 

bestaat. Deze kenmerken omvatten onder andere bewustzijn, intentionaliteit, snelheid en 

efficiëntie  (omvat  aandacht).  In  de  definitie  van  automaticiteit  door  Moors  en  De 

Houwer (2006) wordt een continuüm vooropgesteld waarbij in meer of mindere mate 

3



sprake kan zijn van automaticiteit. Een belangrijke implicatie hiervan is dat een proces 

automatisch kan genoemd worden gebaseerd op bepaalde kenmerken, zoals snelheid en 

efficiëntie,  maar  desondanks  afhankelijk  kan  zijn  van  andere  kenmerken  zoals 

vooropgestelde doelen etc. Vermits deze definitie van automaticiteit ook verder in de 

tekst  zal  gehanteerd  worden,  zal  in  wat  volgt  dieper  ingegaan  worden  op  de 

verschillende kenmerken van automaticiteit.

Invloeden op Automaticiteit

Bewustzijn.

In eerder onderzoek werd veelal aangenomen dat wanneer een proces onbewust 

verloopt  dit  eveneens  automatisch  verloopt,  hierdoor  werden  deze  termen  vaak 

inwisselbaar gebruikt  (e.g.,  Jacoby, 1991; Kihlstrom, 1987).  Tzelgov (1997; zie ook 

Tzelgov, Porat, & Henik, 1997) gaf in een theoretische paper aan dat deze visie niet 

houdbaar is en pleitte ervoor deze termen te scheiden. Dit zou betekenen dat een proces 

bewust kan verlopen terwijl het tegelijk automatisch verloopt. Een voorbeeld hiervan 

vindt men in het bestaan van het Stroop-effect (Stroop, 1935). Bij de Stroop-taak is het 

de opdracht de inktkleur van het gepresenteerde woord te benoemen. Dit woord kan het 

inktkleur zelf zijn (congruente trial) of een andere kleur (incongruente trial). Concreet 

betekent  dit  dat  het  woord 'groen'  in  groene inkt  kan  verschijnen (congruente  trial, 

deelnemer moet  'groen'  zeggen) of  in rode inkt  kan verschijnen (incongruente trial, 

deelnemer moet  'rood'  zeggen).  De bevinding dat  deelnemers trager  de inktkleur  in 

incongruente trials benoemen kan als bewijs gezien worden voor de automaticiteit van 

het lezen van woorden. Tzelgov et al. (1997) veronderstelden dat wanneer automatische 

verwerking eerder bewust dan onbewust zou verlopen, de mate waarin het Stroop-effect 

wordt gevonden in verband zou staan met de mate waarin personen het woord ook nog 

konden benoemen. In hun twee experimenten gingen zij een Stroop-taak aanbieden. Er 

werden  zowel  kleurwoorden  (zoals  groen)  als  neutrale  woorden  (zoals  leeuw) 

aangeboden  waarbij  het  de  opdracht  was  de  inktkleur van  deze  woorden  zo  snel 

mogelijk  te  benoemen.  In  zeven procent  van  de trials  werd  gevraagd om naast  de 

inktkleur ook het woord te benoemen. Uit de resultaten bleek dat het vinden van het 

Stroop-effect  gecorreleerd  was  met  de  mate  waarin  deelnemers  het  woord  konden 

benoemen.  Dit  betekent  dus  dat  de automatische verwerking eerder  bewust  verliep 
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aangezien  het  Stroop-effect  werd  teruggevonden  wanneer  het  woord  eveneens  kon 

benoemd worden. 

Wong  en  Root  (2003)  stelden  dat  het  evaluatieve  primingeffect  zowel  bij 

bewuste  als  onbewuste  waarneming van  de  prime zou  geobserveerd  worden.  Deze 

onderzoekers hanteerden droevige of blije gezichten als prime waarbij  de target een 

chinees teken was. De deelnemers dienden dit chinees teken te beoordelen op een schaal 

gaande  van 'het  teken vind  ik  helemaal  niet  leuk'  tot  'dit  teken vind  ik  leuk'.  Het 

primingeffect werd gemeten door de gelijkenis tussen de evaluatieve waarde van het 

gezicht (blij vs. droef) en de beoordeling van het teken te koppelen. De onderzoekers 

onderscheidden twee condities: één waarbij de prime kortdurend werd aangeboden (17 

ms; onbewuste conditie) en één waarbij de prime langdurig werd aangeboden (1000 ms; 

bewuste conditie). Beide condities bestonden eveneens uit twee blokken. Hierdoor kon 

opgemerkt  worden  dat  bij  onbewuste  waarneming  van  de  prime  het  evaluatieve 

primingeffect  in  het  eerste  blok  optrad,  maar  afnam in  het  tweede  blok.  De 

onderzoekers stelden ook vast dat bij bewuste waarneming van de prime het evaluatieve 

primingeffect zich in beide blokken manifesteerde. De onderzoekers suggereerden dat 

verschillende processen aan  het  werk  worden gezet  afhankelijk  van  de bewuste  of 

onbewuste waarneming van de prime. Dit biedt verdere ondersteuning voor de idee dat 

(on)bewustzijn geen voldoende voorwaarde is om te spreken van automaticiteit. 

Intentionaliteit.

Intentionaliteit betekent dat de persoon ertoe gedreven wordt zich te richten op 

een doel. Dit staat los van het feit of dit doel daadwerkelijk bereikt wordt (Moors & De 

Houwer, 2006). Enkele studies (e.g., Klauer & Teige-Mocigemba, 2007, experiment 1; 

Teige-Mocigemba & Klauer, 2008) toonden echter aan dat het evaluatieve primingeffect 

onderhevig  is  aan  vooropgestelde  doelen  of  verwachtingen.  Klauer  en  Teige-

Mocigemba (2007) veronderstelden in hun eerste studie dat  de verwachting van de 

deelnemer een impact zou hebben op het evaluatieve primingeffect. Alle deelnemers 

kregen een affectief geladen prime te zien waarna ze een target gepresenteerd kregen. 

Het was de opdracht zo snel mogelijk aan te geven of deze target positief of negatief 

was. De personen in de experimentele conditie werden verteld dat een positieve (poes) 

of negatieve (agressieve hond) primefoto meestal gevolgd zou worden door een target 
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met tegengestelde valentie. Personen in de controleconditie kregen deze informatie niet 

te horen. Deelnemers in de experimentele conditie hadden zo een bepaalde verwachting 

van de valentie van de target die zou volgen terwijl de personen in de controleconditie 

dit niet hadden. De resultaten toonden aan dat het evaluatieve primingeffect voor de 

personen in de experimentele conditie geëlimineerd of gedeeltelijk omgedraaid was. Dit 

betekent dat  de verwachting van de valentie van de target  meer invloed had op de 

reactietijden dan de congruentie tussen prime en target. Teige-Mocigemba en Klauer 

(2008) repliceerden dit resultaat in een studie waarbij ze gebruik maakten van foto's van 

Arabieren als negatieve prime en foto's van bekendheden als positieve prime. Nadien 

werden affectief geladen targets gepresenteerd waarbij het de opdracht was de valentie 

van deze target zo snel mogelijk te evalueren. Een deel van de deelnemers kreeg net 

zoals bij Klauer en Teige-Mocigemba (2007) te horen dat het merendeel van de primes 

gevolgd werd door een evaluatief incongruente target. Uit de resultaten bleek dat het 

evaluatieve  primingeffect  niet  werd  gevonden.  Deelnemers  reageerden  sneller  op 

incongruente trials (bijvoorbeeld een positieve target die volgde op een afbeelding van 

een Arabier)  wat  bijkomende evidentie biedt  voor  de hypothese dat  het  evaluatieve 

primingeffect intentioneel gecontroleerd kan worden.

Wanneer  het  over  de  invloed  van  intentionaliteit  op het  evaluatieve 

primingparadigma gaat is het belangrijk niet enkel te kijken naar de mate waarin het 

evaluatieve primingeffect kan gecontroleerd worden door een bepaald doel voorop te 

stellen zoals dit het geval is bij Teige-Mocigemba en Klauer (2008; Klauer & Teige-

Mocigemba, 2007, eerste experiment). Het is eveneens van belang te onderzoeken of 

het hebben van een doel een invloed heeft op de verwerking van de valentie van een 

stimulus.  In  dit  kader  verrichtten  Moors en De Houwer  (2001;  zie ook Moors,  De 

Houwer,  &  Eelen,  2004)  een  studie  waarbij  gebruik  gemaakt  werd  van  intrinsiek 

neutrale  primes.  Er  wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  intrinsieke  valentie  en 

motivationele  valentie.  Dit  eerste  betekent  dat  een prikkel  intrinsiek  een  bepaalde 

valentie  draagt,  onafhankelijk  van  de  huidige  doelen  van  de  persoon.  Het  woord 

'gelukkig'  draagt  bijvoorbeeld  een  positieve  valentie,  onafhankelijk  van  de  huidige 

doelen van de persoon. Motivationele valentie houdt in dat een prikkel een bepaalde 

valentie met zich meedraagt in functie van het doel dat de persoon nastreeft. Zo geven 

Moors et al. (2004) het voorbeeld dat regen een positieve valentie kan dragen voor een 
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boer, terwijl dit een negatieve valentie kan dragen voor iemand die wil zonnen. In het 

eerste experiment van Moors en De Houwer (2001) werd aan het begin van elke trial 

een  'spelregel'  getoond.  Deze  gaf  aan  of  'geel'  punten  opleverde of  'blauw'  punten 

opleverde. Nadien werden snel na elkaar de letters G en B getoond. De persoon diende 

dan op de spatiebalk te duwen wanneer de voor hem beloonde letter verscheen. Hierna 

werd  een  intrinsiek  neutrale  prime  getoond  (XXXXX)  in  gele  of  blauwe inkt.  De 

inktkleur gaf aan of de deelnemer juist had geduwd of niet. Wanneer een persoon dus 

juist heeft geduwd (i.e. op G heeft geduwd wanneer hij punten zou krijgen voor 'geel') 

verschijnt de prime in de corresponderende inktkleur (in dit voorbeeld: geel). In realiteit 

werd  dit  experimenteel  gemanipuleerd  waardoor  personen  evenveel  juist  als  fout 

duwden. Wanneer de primekleur en de beloonde kleur correspondeerden kreeg de prime 

zodoende  een  positieve  motivationele  valentie,  wanneer  deze  niet  overeenkwamen 

kreeg de prime een negatieve motivationele valentie. Nadien werd een intrinsiek valente 

target getoond, waarna de persoon zo snel mogelijk de valentie van deze target diende te 

benoemen. Er konden dus congruente trials (i.e. motivationele valentie en valentie van 

de target komen overeen) en incongruente trials (i.e. motivationele valentie en valentie 

van de target komen niet overeen) onderscheiden worden. Uit de resultaten bleek dat 

personen sneller reageerden wanneer de valentie van target en prime overeenkwamen. 

Moors en De Houwer (2001) boden zo enige evidentie ter ondersteuning van het niet-

intentionele karakter van het verwerken van de motivationele valentie. De verworven 

valentie van de prime beïnvloedde de respons op de target, ondanks dat dit niet van 

belang was voor de opdracht. Vermits de valentie van de prime deelnemers informeerde 

over  hun  prestatie  om  op  het  juiste  moment  op  de  spatiebalk  te  duwen,  kan  dit 

deelnemers  er  echter  toe  hebben  aangezet  de  motivationele  valentie  van  de  prime 

intentioneel  te  verwerken.  Dit  zorgt  voor  een  nuancering  van  het  niet-intentionele 

karakter van de verwerking van motivationele valentie.

Snelheid.

Evidentie  voor  de  automaticiteit  van  het  evaluatieve  primingeffect  werd 

gevonden in studies die de Stimulus Onset Asynchrony (SOA) manipuleren. Dit is het 

tijdsinterval  tussen  de  aanbieding  van een  prime en de  uiteindelijke  target  waarop 

gereageerd moet worden. Voorgaand onderzoek (Fazio et  al.,  1986; Hermans et  al., 
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2001)  baseerde  zich  hierop  om  te  concluderen  dat  het  evaluatieve  primingeffect 

automatisch verloopt. De onderzoekers kwamen tot dit besluit vermits dit effect enkel 

voorkomt wanneer de SOA klein is (< 300 ms). Bargh, Chaiken, Govender, en Pratto 

(1992) besloten dat “given the SOA of 300 ms, then, if presentation of an attitude object 

prime influences response time to a target  adjective, it  can only be attributed to an 

automatic, unintentional activation of the corresponding attitude” (p. 894). Hermans et 

al.  (2001)  waarschuwden  dat  de  resultaten  bekomen  door  studies  waarin  de  SOA 

gemanipuleerd  werd,  niet  gezien  mogen  worden  als  algemene  indicator  van 

automaticiteit. Dit wil zeggen dat men enkel op basis van dergelijke studies niet kan 

besluiten dat een proces automatisch verloopt. Dit sluit aan bij de visie van Moors en De 

Houwer  (2006)  die  snelheid  eveneens  als  slechts  één van  de  kenmerken  van 

automaticiteit beschouwden. 

Efficiëntie. 

Aandacht speelt in verschillende definities van automaticiteit een belangrijke rol 

(e.g., Moors & De Houwer, 2006; Hasher & Zacks, 1979; Laberge & Samuels, 1974; 

Pessoa et  al.,  2003).  In  eerder  onderzoek werd vaak aangenomen dat  automatische 

processen in de afwezigheid van aandacht en dus efficiënt verlopen. Vooreerst is het 

belangrijk een onderscheid te maken tussen intentionaliteit en efficiëntie. Intentionaliteit 

betekent dat de aandacht ergens naartoe wordt gericht, namelijk naar een bepaald doel. 

Efficiëntie omvat de hoeveelheid aandacht die ergens aan besteed wordt (Moors & De 

Houwer, 2006). Een proces wordt als efficiënt gezien, in de mate dat dit onafhankelijk 

van  aandacht  verloopt  of  kan  verlopen.  Daarom wordt in  onderzoek  vaak  gebruik 

gemaakt  van  een secundaire taak  die ervoor  zorgt  dat  de deelnemer  slechts  weinig 

aandacht  over  heeft  voor  de  primaire  taak.  Klauer  en  Teige-Mocigemba  (2007, 

experiment 2) gingen op die manier de efficiëntie van het evaluatieve primingeffect na. 

De studie bestond uit twee blokken waarbij deelnemers in het tweede blok naast een 

evaluatieve primingtaak een secundaire taak dienden uit te voeren. Deze bestond eruit 

dat zes cijfers werden getoond gedurende twee seconden, waarna deze cijfers vervangen 

werden door asterisken.  Hierna werd een evaluatieve primingtaak afgenomen,  zoals 

deze in de eerste studie van Klauer en Teige-Mocigemba (2007). Nadat de respons werd 

gegeven, werden twee cijfers getoond. Het was de opdracht te beslissen welk cijfer niet 
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in  de voordien aangeboden cijferreeks stond.  Deelnemers kregen in  het  eerste blok 

dezelfde trials als in het tweede blok aangeboden. De cijferreeks, die in het tweede blok 

deel uitmaakt van de secundaire taak, werd hier vervangen door een uitroepingsteken. 

De deelnemers dienden een willekeurige toets in te drukken wanneer zij  normaliter 

zouden moeten beslissen over welk cijfer reeds werd getoond. Vermits de onderzoekers 

de  prestatie  op  deze  taak  wilden  nagaan  met  de  capaciteit  van  het  werkgeheugen 

dienden deelnemers naast deze evaluatieve primingtaak eveneens twee andere taken te 

doen. De eerste taak bestond eruit  dat  zij  een zin gepresenteerd kregen waarvan zij 

dienden te beoordelen of deze juist of fout was, bijkomend dienden zij steeds het laatste 

woord van deze zin te onthouden. Op het einde van het blok (i.e. vijf zinnen) was het de 

opdracht zoveel mogelijk van deze woorden in de juiste volgorde te noteren. De tweede 

taak was analoog aan deze eerste maar dan met getallen waarbij deelnemers dienden te 

oordelen  over  de  juistheid  van  een  som  of  aftrekking.  De  uitkomst  diende  dan 

onthouden  te  worden.  Op  het  einde  van  het  blok  (i.e.  vijf  reeksen)  dienden  de 

deelnemers eveneens zoveel mogelijk getallen in de juiste volgorde op te schrijven. Uit 

de resultaten bleek dat de belasting van het geheugen door deze secundaire taak een 

invloed had op  het  primingeffect.  Zij  stelden  namelijk  vast  dat  de primingeffecten 

versterkt werden wanneer de deelnemers bijkomend belast werden door de secundaire 

taak en wanneer de capaciteit van het werkgeheugen kleiner was.

In  wat  volgt  zal  dieper  ingegaan  worden  op  'kenmerkspecifieke 

aandachtstoewijzing'  vermits  dit  in  het  huidige  onderzoek  centraal  staat. 

Kenmerkspecifieke aandacht houdt in dat de aandacht van de deelnemer gericht wordt 

op een bepaald (specifiek) kenmerk van de stimulus. Dit kan bijvoorbeeld de valentie 

van een stimulus zijn.  De invloed van kenmerkspecifieke aandachtstoewijzing werd 

bijvoorbeeld door Spruyt  et  al.  (2009) onderzocht  in een evaluatieve primingstudie. 

Deze  onderzoekers  onderzochten  in  hun  derde  experiment  de  invloed  van 

kenmerkspecifieke aandacht op evaluatieve priming. De deelnemers dienden zowel een 

benoemingstaak als een categorisatietaak uit te voeren. De categorisatietaak vormde de 

cruciale manipulatie vermits deze de aandacht van de deelnemers in de ene conditie 

naar valentie richtte en in de andere niet. De benoemingstaak werd gebruikt omdat deze 

semantisch neutraal is en dus niet interfereert met de experimentele manipulatie van 

aandacht.  Deze  taak  bestond  eruit  zo  snel  mogelijk  het  woord  uit  te  spreken  dat 
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verscheen op het scherm, tenzij een groen kader rond het woord stond. Indien dit het 

geval was, diende men de categorisatietaak uit te voeren. In de eerste conditie bestond 

75% van de trials uit evaluatieve categorisatie, waarbij de persoon het woord diende te 

categoriseren als positief of negatief, en 25% benoemingstrials. In de tweede conditie 

bestond 75% van de trials uit niet-evaluatieve categorisatie, met de categorieën 'object' 

of 'persoon', en 25% benoemingstrials. De onderzoekers verwachtten dat de aandacht 

die gegeven werd aan valentie een invloed zou uitoefenen op het primingeffect. De 

voorspelling werd bevestigd en Spruyt et al. (2009) stelden vast dat het primingeffect 

varieerde naargelang aandacht werd gegeven aan een specifieke stimulusdimensie. Uit 

de  resultaten  bleek  een  significante  niet-evaluatieve  priming  wanneer  een  niet-

evaluatieve  categorisatie  vereist  was  en  omgekeerd: wanneer  een  evaluatieve 

categorisatie vereist was, werd een significant evaluatief primingeffect vastgesteld. Bij 

dit experiment werd een SOA van 250 ms gebruikt, wat volgens Bargh et al. (1992) 

betekent dat de mogelijke effecten dan enkel te wijten kunnen zijn aan automatische 

activatie. Door de bevinding dat specifieke aandachtstoewijzing een invloed had op het 

primingeffect  kon  men  besluiten  dat  dit  proces  niet onvoorwaardelijk  automatisch 

verloopt.

De gevonden resultaten van Spruyt et al. (2009) stroken met de bevindingen van 

Spruyt, De Houwer, Hermans, en Eelen (2007) die concludeerden dat “reliable affective 

priming of nonaffective semantic categorization responses can be obtained if attention is 

assigned to the affective stimulus dimension” (p. 49). Daarnaast veronderstelden Kiefer 

en  Martens  (2010;  Spruyt,  De  Houwer,  Everaert,  &  Hermans,  2012)  dat  top-down 

processen een impact zouden hebben op de verwerking van prikkels die aangeboden 

worden onder de subjectieve waarnemingsdrempel. Spruyt et al. (2012) onderzochten de 

invloed van kenmerkspecifieke aandacht op de evaluatieve verwerking van onbewust 

waargenomen primes. Het design waarmee ze dit onderzochten is gelijkend op dat van 

Spruyt  et  al.  (2009).  De  aandacht  werd  op  dezelfde  manier  toegewezen  aan  de 

(niet-)evaluatieve  stimulusdimensie.  Deelnemers  dienden  75%  van  de  targets  te 

categoriseren en 25% van de targets te benoemen. Afhankelijk van de conditie betrof dit 

een  evaluatieve  of  niet-evaluatieve  categorisatie  (object  vs.  persoon).  Deze  studie 

maakte  echter  gebruik  van  gemaskeerde  primes  (onder de  subjectieve 

waarnemingsdrempel). In hun onderzoek bleek dat de affectieve relatie tussen prime en 
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target een invloed had op de reactietijd op de target, maar alleen wanneer de deelnemer 

aandacht diende te schenken aan deze evaluatieve stimulusdimensie. Deze bevinding 

liet Spruyt  et  al.  (2012) toe te besluiten dat de semantische activatie bij  primes die 

aangeboden  werden  onder  de  waarnemingsdrempel  afhankelijk  is  van  de 

kenmerkspecifieke aandachtstoewijzing.

Aandacht  kan  op  verschillende  manieren  toegewezen  worden  naar  een 

stimulusspecifiek kenmerk. In het onderzoek van Spruyt et al. (2009, 2012) werd de 

proportie evaluatieve en niet-evaluatieve trials gewijzigd afhankelijk van de conditie om 

de aandacht toe te wijzen aan de evaluatieve stimulusdimensie. In het onderzoek van 

Kiefer en Martens (2010) werd een inductietaak, meer specifiek een categorisatietaak, 

ingevoerd teneinde de aandacht  naar  een specifiek  stimuluskenmerk te richten.  Een 

andere manier om kenmerkspecifieke aandacht toe te wijzen is door het gebruik van 

fillertrials. Fillertrials zijn trials die samen aangeboden worden met experimentele trials, 

maar die niet opgenomen worden in de analyses. Deze trials worden gebruikt om een 

contextmanipulatie door te voeren en zijn dus verschillend in beide condities. De trials 

die  geanalyseerd  worden  zijn  zodoende gelijk  in  beide  condities.  In  de studie  van 

Everaert et al. (2011) werd de invloed van kenmerkspecifieke aandacht op evaluatieve 

stimulusverwerking nagegaan door de context te wijzigen met behulp van fillertrials. 

Naargelang  de  conditie  waren  de  fillertrials  affectief  geladen  of  neutraal.  De 

onderzoekers gingen er van uit dat hoe meer evaluatieve trials aangeboden werden, hoe 

groter de kans was dat de deelnemers hun aandacht zouden richten op de evaluatieve 

stimulusdimensie.  De  resultaten  toonden  dat  het  evaluatieve  primingeffect  van  de 

benoemingstaak meer uitgesproken was in de eerste conditie, waarbij ook de fillertrials 

affectief waren. Uit deze studie konden de onderzoekers met andere woorden besluiten 

dat een subtiele manipulatie, zoals de aandacht op een impliciete manier toewijzen, een 

duidelijke impact had op de automatische semantische stimulusverwerking. 

Conclusies inzake Automaticiteit

Er  kan  ter  besluit  gesteld  worden  dat  volgens  sommige  onderzoekers  het 

evaluatieve primingeffect automatisch verloopt aangezien mensen verondersteld zijn te 

beschikken  over  een  evaluatief  beslissingsmechanisme  (Hermans  &  Eelen,  1997; 

Zajonc,  1980).  Het  is  echter  belangrijk  in  acht  te  nemen  dat  enkel  de  aan-  of 
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afwezigheid  van  één automaticiteitskenmerk  zoals  snelheid  (Hermans et  al.,  2001), 

bewustzijn (Tzelgov, 1997), intentionaliteit (Moors & De Houwer, 2001) of aandacht 

(Spruyt et al., 2009) onvoldoende is teneinde te concluderen dat dit proces automatisch 

verloopt. Zoals hierboven vermeld werd kan automaticiteit niet begrepen worden vanuit 

een alles-of-niets-gedachte (Logan, 1985; Moors & De Houwer, 2006). Moors en De 

Houwer (2006) stelden voorop dat men enkel kan besluiten tot een automatisch proces 

wanneer  naar  de  aanwezigheid  van  verschillende  kenmerken  wordt  gekeken. 

Automaticiteit  blijkt  zodoende een breed begrip te zijn dat  verschillende kenmerken 

omvat. Bijgevolg dringt zich een meer genuanceerde visie op waarbij moeilijker kan 

gesproken worden over een volledig automatisch proces. Men kan wel aan de hand van 

deze kenmerken (tegen)evidentie verzamelen over de onvoorwaardelijke automaticiteit 

van een proces. Recente studies (e.g.,  Kiefer & Martens, 2010;  Spruyt  et al.,  2012) 

bieden ondersteuning  aan  de hypothese  dat  evaluatieve  stimulusverwerking  niet  zo 

onvoorwaardelijk automatisch verloopt als voorheen werd aangenomen. 

Activering van Motivationele Gedragstendensen als Consequent van Automatische 

Stimulusevaluatie

Everaert, Spruyt, en De Houwer (2013) veronderstelden dat kenmerkspecifieke 

aandacht niet enkel een invloed uitoefent op automatische stimulusverwerking, maar 

ook ruimer: op de consequenten hiervan. In hun studie focusten deze onderzoekers zich 

op één van deze consequenten:  spatiale aandachtstoewijzing zoals  gemeten door de 

emotionele Stroop-taak (eerste experiment) en de dot probe taak (tweede experiment). 

De dot probe taak (MacLeod, Mathews, & Tata, 1986) bestaat eruit dat deelnemers eerst 

twee  stimuli  te  zien  krijgen  op  twee  verschillende  schermlocaties.  Een  hiervan  is 

negatief geladen, de andere is neutraal. Nadat deze stimuli verdwijnen wordt een andere 

neutrale  stimulus  (zoals  een  vierkant)  op  één  van  deze  twee  schermlocaties 

gepresenteerd. Het is de opdracht zo snel mogelijk aan te geven op welke locatie deze 

zich bevindt.  Uit  voorgaand onderzoek bleek reeds dat  personen sneller  reageerden 

wanneer dit  vierkant  zich op dezelfde plaats bevond als de plaats  waar de negatief 

geladen foto zich bevond. Dit suggereert dat de aandacht naar de negatieve stimulus 

werd getrokken. In beide experimenten van Everaert et al. (2013) werd gebruik gemaakt 

van een inductietaak om de aandacht toe te wijzen aan evaluatieve of niet-evaluatieve 
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stimulusinformatie.  In  de  evaluatieve  conditie  dienden  deelnemers  foto's  te 

categoriseren als positief of negatief, terwijl deelnemers in de niet-evaluatieve conditie 

foto's dienden te categoriseren als object of persoon.  Uit de resultaten bleek dat het 

emotionele  Stroop-effect  (i.e.  een tragere  benoeming van de inktkleur  van  negatief 

geladen woorden) en het dot probe effect sterker tot uiting kwamen in de evaluatieve 

conditie. Dit betekent dat deze effecten niet onvoorwaardelijk voorkomen, maar enkel 

wanneer  hier  kenmerkspecifieke  aandacht  aan  geschonken  wordt.  Verder  stelden 

Everaert et al. (2013) dat “because automatic affective stimulus processing is dependent 

on FSAA [Feature Specific Attention Allocation], one can expect that attentional and 

other consequences of automatic evaluation are also contingent upon FSAA” (p. 3). Dit 

is cruciaal vermits dit betekent dat verwacht wordt dat kenmerkspecifieke aandacht een 

ruimere  invloed  uitoefent  op  onder  andere  de  activering  van  motivationele 

gedragstendensen. 

Motivationele Gedragstendensen en Stimulus- Respons Compatibiliteitstaak

Relatie tussen stimulusevaluatie en motivationele gedragstendensen.

Over  het  algemeen wordt  in  de literatuur  aangenomen dat  gedragstendensen 

automatisch geactiveerd worden (Chen & Bargh, 1999; Krieglmeyer, De Houwer, & 

Deutsch, 2013; Solarz, 1960). In dit kader stelde Lewin (1935) dat er tussen de evaluatie 

van een stimulus en de gedragstendensen, zoals toenaderen of vermijden, een directe 

relatie  bestaat.  Solarz  (1960)  bevestigde  deze  hypothese  en  omschreef  deze 

gedragstendensen als 'evaluatieve reacties'. Deze omvatten onder andere het toenaderen 

en vermijden, maar ook het wegduwen en het naar zich toe trekken. De bevindingen van 

Krieglmeyer  et  al.  (2013)  sloten  hierbij  aan.  Deze  onderzoekers  besloten  dat 

toenaderings- en vermijdingsgedrag op een automatische manier geactiveerd worden 

door de evaluatie van een stimulus. Hierbij wordt toenaderingsgedrag gedefinieerd als 

gedrag dat gericht is naar positieve stimuli en vermijdingsgedrag als gedrag dat gericht 

is om weg te gaan van negatieve stimuli (Elliot, 2008). Zo ook vonden Chen en Bargh 

(1999; Duckworth et al., 2002) dat de automatische classificatie van stimuli als goed of 

slecht een directe gedragstendens tot gevolg heeft. In hun tweede experiment dienden de 

deelnemers  ongeacht  de stimulus  in  een  eerste  deel  altijd  de hendel  naar  zich  toe 

trekken, en in een tweede deel de hendel altijd van zich weg duwen, of omgekeerd. 
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Hierbij kon men congruente trials, waarbij de deelnemer de hendel naar zich toetrok bij 

een  positieve  stimulus  of  de  hendel  wegduwde  bij  een  negatieve  stimulus, 

onderscheiden van incongruente trials waarbij de deelnemer de hendel naar zich toetrok 

terwijl  de stimulus negatief was of de hendel wegduwde terwijl  de stimulus positief 

was. Ondanks het feit dat de respons steeds dezelfde was, zagen de onderzoekers toch 

dat bij congruente trials de deelnemers sneller reageerden. Met het huidig onderzoek 

trachten we aan te tonen dat de activering van deze motivationele gedragstendensen niet 

zo onvoorwaardelijk automatisch verloopt zoals deze onderzoeken indiceren. Er werd 

reeds aangetoond dat kenmerkspecifieke aandacht automatische stimulusevaluatie kon 

beïnvloeden (e.g., Everaert et al., 2011; Spruyt et al., 2007, 2009, 2012). Men kan ook 

verwachten  dat  kenmerkspecifieke  aandacht  de  consequenten  van  automatische 

stimulusevaluatie  zal  beïnvloeden  (Everaert  et  al., 2013).  Aangezien  er  wordt 

verondersteld  dat  de  activering  van  gedragstendensen  een  consequent  zijn  van 

automatisch  stimulusevaluatie,  kunnen  we  ook  verwachten  dan  kenmerkspecifieke 

aandacht  een  invloed  uitoefent  op  de  activering  van affectief-motivationele 

gedragstendensen. 

Taken die motivationele gedragstendensen meten.

Er kan opgemerkt worden dat er globaal drie methoden zijn teneinde symbolisch 

toenaderings- of vermijdingsgedrag uit te voeren in een computertaak. Enerzijds kan 

gebruik gemaakt worden van een joystick. Hierbij kan de joystick naar voor of naar 

achter bewogen worden, waarbij dit symbool staat voor respectievelijk het toenaderen 

of vermijden van een stimulus (Chen & Bargh, 1999). Een tweede methode bestaat eruit 

dit te combineren met feedback waarbij de stimulus als reactie op het bewegen van de 

joystick groter of kleiner wordt (Rinck & Becker, 2007; Klein, Becker, & Rinck, 2011). 

Een derde methode betreft het gebruik van een mannetje dat boven -of onderaan de foto 

verschijnt. Deelnemers dienen dan aan de hand van bepaalde toetsen dit mannetje te 

bewegen naar de foto (i.e. toenaderen) of weg van de foto (i.e. vermijden) (e.g., De 

Houwer et al., 2001; Field, Caren, Fernie & De Houwer, 2008; Mogg, Bradley, Field, & 

De Houwer, 2003; Spruyt et al.,  2013). Op basis van de studie van Krieglmeyer en 

Deutsch (2010) kan een voorkeur gegeven worden voor het werken met het mannetje, 

daar deze het meest sensitief is teneinde automaticiteit van gedragstendensen te meten.
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Gedragstendensen kunnen zodoende indirect via een computertaak onderzocht 

worden. Hoewel binnen de literatuur frequent twee methoden aangetroffen worden, met 

name de Approach and Avoidance Task (AAT) en de SRC taak, zijn deze in principe 

gelijk aan elkaar. Vermits de AAT eveneens gaat over de compatibiliteit tussen stimulus 

(zoals een afbeelding) en respons (motivationeel gedrag) kan de AAT als een SRC taak 

begrepen worden. Omwille van de fundamentele gelijkenis tussen beide taken, zal in 

wat volgt steeds gesproken worden van de SRC taak. De SRC taak doet beroep op de 

idee  dat de  beweging  van  symbolisch  toenaderingsgedrag  gerelateerd  is  aan  een 

positieve valentie en dat de beweging van symbolisch vermijdingsgedrag gerelateerd is 

aan een negatieve valentie van de prikkel. Op die manier kunnen twee soorten trials 

onderscheiden worden: één waarbij motivationele tendens en valentie van de stimulus 

overeenkomen en één waarbij deze niet overeenkomen. Meer specifiek betekent dit dat 

bij de eerste soort trial vermijdend gedrag gesteld wordt ten aanzien van een negatieve 

stimulus  of  toenadering  gesteld  wordt  ten  aanzien  van  een  positieve  stimulus 

(compatibele trial) en dat bij deze tweede soort trial vermijdend gedrag gesteld wordt 

ten aanzien van een positieve stimulus of toenadering gesteld wordt ten aanzien van een 

negatieve stimulus (incompatibele trial). Een SRC taak houdt met andere woorden in 

dat de comptabiliteit tussen stimuluskenmerk en respons gemanipuleerd wordt.

Er  dient  een  onderscheid  gemaakt  te  worden  tussen  een  Relevante  en  een 

Irrelevante SRC taak. In de Relevante SRC taak (R-SRC taak) wil men de toenadering 

of  vermijding  ten  aanzien  van  een  bepaald  stimuluskenmerk  onderzoeken  door 

deelnemers symbolisch motivationeel gedrag (toenaderings- of vermijdingsgedrag) te 

laten  stellen  afhankelijk  van  de aan-  of  afwezigheid  van dat  stimuluskenmerk. Dit 

kenmerk is zodoende een taakrelevant kenmerk.  De R-SRC taak wordt, bijvoorbeeld, 

gebruikt in het werk van  Mogg et  al.  (2003). In deze studie werden de deelnemers 

opgedeeld in  rokers  en niet-rokers.  De onderzoekers verwachtten  dat  rokers  sneller 

zouden toenaderen naar rookstimuli dan naar rook-ongerelateerde stimuli omwille van 

hun motivationele waarde voor roken. Zowel rokers als niet-rokers dienden in de ene 

conditie toe te naderen naar rookstimuli  en vermijdend gedrag te stellen naar rook-

ongerelateerde stimuli. In de tweede conditie was dit omgekeerd: toenaderen naar rook-

ongerelateerde  stimuli  en  vermijdend  gedrag stellen naar  rookstimuli.  Deze stimuli 

werden  centraal  gepresenteerd  en  deelnemers  dienden een  mannetje  ernaar  toe  te 
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bewegen (i.e. toenaderen) of ervan weg te bewegen (i.e. vermijden) aan de hand van de 

pijltjestoetsen.  Dit  mannetje  kon  boven  of  onder  de gepresenteerde  stimulus 

verschijnen. De voorspelling werd bevestigd: rokers waren sneller om toe te naderen 

naar rookstimuli dan om deze te vermijden. Dit effect was tevens groter voor rokers dan 

niet-rokers. 

In de studie van Spruyt et al. (2013) werd de relatie tussen alcoholverslaving en 

automatisch toenaderings- of vermijdingsgedrag ook nagegaan door middel van de R-

SRC taak. In plaats van zware drinkers te vergelijken met lichte drinkers, zoals dit bij 

Field et al. (2008; zie ook Field, Caren, Fernie, & De Houwer, 2011) gebeurde, richtte 

men zich op personen die vroeger veel dronken, maar zich daar nu van onthouden. 

Hierdoor kon men nagaan of de automatische gedragsneigingen van personen die zich 

onthouden van alcohol zich aanpasten in functie van de vooropgestelde doelen. Verder 

werd gebruik gemaakt van de R-SRC taak om na te gaan of men hierdoor herval kon 

voorspellen. Men zag dat het R-SRC effect negatief was voor de groep die vroeger 

alcohol dronken maar dit nu niet meer doen. Dit  wil zeggen dat deze personen een 

sterkere neiging vertoonden om alcohol te vermijden dan de controlegroep. Bovendien 

werd ook een verband gevonden tussen de R-SRC taak en herval: men zag dat er meer 

herval  was  voor  degenen  die  sneller  symbolisch  vermijdingsgedrag  stelden  op 

alcoholgerelateerde stimuli. Terwijl Spruyt et al. (2013) het negatieve R-SRC effect, in 

een populatie die zich onthield van alcohol, toeschreven aan de vooropgestelde doelen 

kan  een  alternatieve  verklaring  gevonden  worden  in  de  studie  van  Vollstädt-Klein, 

Loeber, von der Goltz, Mann, en Kiefer (2009). Deze onderzoekers stelden dat personen 

in het begin van de behandeling een actieve vermijdingsstrategie hanteren en dus hun 

aandacht  weg  zullen  richten  van  alcoholgerelateerde stimuli.  Dit  geeft  aan  dat 

verschillende factoren een invloed kunnen hebben op 'automatische' gedragstendensen.

De essentie van een I-SRC taak (De Houwer, 2003) bestaat erin dat deelnemers 

worden gevraagd om bij de presentatie van een stimulus te reageren met een respons die 

compatibel/incompatibel is met een stimuluskenmerk dat irrelevant is voor de taak zelf. 

In onze studies was de opdracht om symbolisch toenaderings- of vermijdingsgedrag te 

stellen op basis van de richting van de draaihoek van de gepresenteerde foto terwijl de 

foto's daarnaast ook van elkaar verschilden in valentie. Valentie is vanuit het perspectief 

van de deelnemer een irrelevant kenmerk, aangezien zij dit niet in beschouwing dienen 
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te nemen om de taak uit te voeren. Dit betekent met andere woorden dat de respons die 

de  deelnemers  dienden  te  stellen,  met  name  symbolisch  toenaderings-  of 

vermijdingsgedrag, afhankelijk was van de richting van de draaihoek. Deze respons kon 

tegelijk  compatibel  of  incompatibel  zijn  met  een  kenmerk  dat  voor  de  deelnemers 

irrelevant was, met name valentie. Op voorwaarde dat de valentie van prikkels verwerkt 

wordt kan bij beide varianten van de SRC taak kortere reactietijden en minder fouten 

verwacht worden bij de compatibele trials in vergelijking met de incompatibele trials, 

en kan dus het SRC effect gevonden worden. 

De  I-SRC  taak  wordt  bijvoorbeeld  gebruikt  in  de  studie  van  De  Houwer, 

Crombez, Baeyens, en Hermans (2001). Zij voorspelden dat het langer zou duren om 

vermijdend  gedrag  te  stellen  ten  aanzien  van  een  woord  met  positieve  valentie 

(incompatibele  trial)  dan  toenaderend  gedrag  te  stellen  ten  aanzien  van  datzelfde 

positieve woord (compatibele trial), en omgekeerd, ook al was het niet de opdracht om 

op  valentie  te  reageren.  Dit  onderzochten  ze  in  hun vierde  experiment  waarbij  ze 

gebruik maakten van zelfstandige naamwoorden en adjectieven. Deze woorden waren, 

los van hun grammaticale dimensie, ook positief of negatief geladen. De taak was om 

een mannetje op basis van deze lexicale categorisatie naar het woord te doen bewegen 

of er weg van te bewegen. Hun voorspelling werd bevestigd door significant kortere 

reactietijden in de compatibele trials. Het SRC effect kan dus ook gevonden worden 

wanneer valentie geen taakrelevant kenmerk vormt. 

Voorgaande studies (e.g., Spruyt et al., 2009, 2012) toonden reeds aan dat het 

evaluatieve primingeffect beïnvloed kan worden door kenmerkspecifieke aandacht. Men 

kan  bijgevolg  redeneren  dat  de  activering  van  gedragstendensen,  die  net  als  het 

evaluatieve  primingeffect  een  gevolg  zijn  van  automatische  stimulusverwerking, 

eveneens  beïnvloed  kunnen  worden  door  kenmerkspecifieke  aandachtstoewijzing 

(Everaert  et al.,  2013). Dit  vormt de basis voor het huidig onderzoek en zal verder 

onderzocht worden.

Klinisch belang.

Het klinisch belang van de onvoorwaardelijkheid van automaticiteit  van deze 

affectief-motivationele  gedragstendensen  kwam  reeds in  het  verslavingsdomein  aan 

bod. Zoals reeds vermeld zijn de AAT en de SRC taak in essentie hetzelfde. In wat volgt 
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zal dus steeds gesproken worden van de SRC taak hoewel de betrokken onderzoekers de 

andere  benaming  hanteerden.  Wiers,  Rinck,  Kordts,  Houwen,  en  Strack  (2010) 

onderzochten  of  automatische  motivationele  gredragstendensen  gewijzigd  kunnen 

worden en of deze wijziging eventueel een effect heeft op effectief (drink)gedrag. De 

deelnemers  dienden een R-SRC taak uit  te  voeren  waarbij  men in  de ene conditie 

alcoholgerelateerde stimuli diende weg te duwen en in de andere conditie diende toe te 

naderen naar deze stimuli. De voorspelling van Wiers et al. (2010) werd bevestigd. De 

deelnemers die alcoholgerelateerde stimuli dienden weg te duwen, dronken erna ook 

minder  alcohol.  Zij  vonden tevens  dat  er  geen verschil  was  met  betrekking tot  de 

subjectieve beleving van alcohol. Dit betekent dat hoewel de evaluatie van de stimulus 

onveranderd  bleef,  het  effectieve  gedrag  wel  veranderde.  Dit  is  een  belangrijke 

bevinding aangezien men in de klinische praktijk veelal de evaluatie van de stimulus 

tracht  te  veranderen  teneinde  een  impact  te  hebben  op  het  effectieve  gedrag.  De 

bevinding van Wiers et al. (2010) toont zo aan dat een herevaluatie niet noodzakelijk is. 

Wiers,  Eberl,  Rinck,  Becker,  en  Lindenmeyer  (2011;  zie  ook  Eberl  et  al.,  2013) 

repliceerden deze studie in een klinische populatie. Het is hierbij van belang dat deze 

populatie bestaat uit 'zware drinkers' en niet uit 'lichte drinkers'. Zoals de studie van 

Field  et  al.  (2011)  aanhaalde,  bleek  dat  enkel  bij  deze  personen  alcohol  een 

automatische  toenaderingstendens  uitlokte.  Deze  'SRC  trainingen'  die  uitgevoerd 

worden op de computer en gehanteerd worden voor klinische doeleinden, worden in de 

klinische literatuur omschreven als Cognitive Bias Modification (CBM). Wiers et al. 

(2011) onderzochten of deze methode ertoe zou leiden dat de toenaderingsbias voor 

alcohol zou veranderen en gingen na of dit een effect had op de behandelingsuitkomst. 

Alle deelnemers ongeacht hun conditie ontvingen cognitieve gedragstherapie. Wegens 

ethische  redenen  werd  geen  experimentele  conditie  toegevoegd  waarin  deelnemers 

consistent dienden toe te naderen naar alcoholgerelateerde stimuli. De studie bestond uit 

twee experimentele condities waarbij deelnemers consistent vermijdend gedrag dienden 

te  stellen  bij  alcoholgerelateerde  stimuli.  Daarnaast  werden  twee  controlecondities 

toegevoegd waarbij deelnemers geen training ontvingen of een 'schijntraining' kregen. 

Dit laatste hield in dat men evenveel diende toe te naderen of vermijden naar alcohol als 

naar frisdranken. De resultaten bevestigden de voorspelling: voor de deelnemers in de 

experimentele  condities  wijzigde  de  toenaderingsbias  naar  alcohol  in  een 
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vermijdingsbias naar alcohol. Bijkomend bleek uit de resultaten dat deze methode een 

effect had op de behandelingsuitkomst. De onderzoekers vonden dat significant minder 

personen uit de experimentele conditie hervielen binnen het eerste jaar in vergelijking 

met  degenen uit  de controleconditie.  Eberl  et  al.  (2013)  repliceerden recentelijk  dit 

resultaat waar eveneens een lager herval werd gerapporteerd voor de personen met een 

alcoholproblematiek die naast cognitieve gedragstherapie ook CBM kregen. 

Zoals  reeds  vermeld  zal  in  het  huidig  onderzoek  onderzocht  worden  of  de 

activering  van  de  affectief-motivationele  gedragstendensen  (toenaderings-  en 

vermijdingsgedrag)  onvoorwaardelijk  automatisch  verloopt.  Het  resultaat  hiervan  is 

eveneens van belang voor de klinische praktijk. Indien effecten afhankelijk zijn van de 

aandachtstoewijzing moet hiermee rekening gehouden worden zodat de behandeling in 

bijvoorbeeld  de  verslavingscontext  efficiënter  kan  gemaakt  worden.  Men  zou 

bijvoorbeeld  bij  het  aanbieden  van  CBM eveneens  moeten  denken  aan  de  context 

waarin deze training plaatsvindt. De aandacht van de persoon kan bijvoorbeeld meer 

gericht worden op alcohol of drinken in het algemeen door hen af en toe een reclame te 

laten zien waarin gedronken wordt.  Hierdoor zou men betere resultaten zou kunnen 

verkrijgen  indien  kenmerkspecifieke  aandacht  een  invloed  uitoefent  op  deze 

gedragstendensen. Men echter redeneren dat wanneer personen deze training krijgen in 

het kader van behandeling, de aandacht reeds voor een deel toegewezen werd op de 

alcoholproblematiek. 

De Huidige Studie

In het huidig onderzoek werd gebruik gemaakt van een I-SRC taak waarbij de 

aandacht afhankelijk van de conditie al dan niet gericht werd naar een stimulusspecifiek 

kenmerk,  namelijk  valentie.  Binnen  de  I-SRC  taak  kan  een  onderscheid  gemaakt 

worden  tussen  de  taakrelevante  en  de  taak-irrelevante  stimulusdimensie.  De 

taakrelevante stimulusdimensie was de richting van de draaihoek van een foto. Deze 

kon klokwijs of tegenklokwijs georiënteerd zijn. De taak-irrelevante stimulusdimensie 

was valentie; foto's konden los van de richting van de draaihoek eveneens positief (zoals 

dolfijn) of negatief (zoals geweer) zijn.

De computertaak bestond uit twee between-subject condities. In beide condities 

werden deelnemers geïnstrueerd om symbolisch vermijdingsgedrag te stellen indien de 
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foto klokwijs gedraaid stond en symbolisch toenaderingsgedrag te stellen indien de foto 

tegenklokwijs  gedraaid  stond. Naast  deze experimentele  taak werd een inductietaak 

toegevoegd.  Beide  soorten  trials  werden  random  afwisselend  aangeboden.  De 

inductietaak bestond uit een woord categorisatietaak. Deze inductietrials zijn eigenlijk 

fillertrials vermits ze niet meegenomen worden in de analyse en enkel gebruikt worden 

om een manipulatie door te voeren. De fillertrials verschilden per conditie waardoor de 

instructies die de deelnemers kregen met betrekking tot de I-SRC taak hetzelfde was, 

maar verschilde met betrekking tot de categorisatietaak van de woorden. De aandacht 

van  de  deelnemers  werd  in  de  eerste  conditie  (verder  in  de  tekst  benoemd als  de 

evaluatieve conditie) toegewezen aan valentie doordat de fillertrials affectief geladen 

woorden waren, dit vormde de cruciale manipulatie. De deelnemers dienden hier een 

evaluatieve categorisatietaak uit te voeren. Zij konden op de linker pijltjestoets drukken 

wanneer een woord negatief was en op de rechter pijltjestoets drukken wanneer deze 

positief was. De aandacht van de deelnemers in de tweede conditie (verder in de tekst 

benoemd  als  de  neutrale  conditie)  kregen  neutrale  fillertrials  aangeboden.  De 

deelnemers dienden hier een semantische categorisatietaak uit te voeren. Zij konden op 

de linker pijltjestoets drukken wanneer het woord een object betrof en op de rechter 

pijltjestoets  drukken  wanneer  dit  woord  een  persoon was.  Doordat  hetgeen 

gemanipuleerd werd, namelijk aandachtstoewijzing door middel van manipulatie van de 

fillertrials, niet meegenomen werd in de analyse, wordt exact hetzelfde geanalyseerd 

voor alle deelnemers. Op deze manier kunnen de reactietijden van de deelnemers in de 

evaluatieve conditie vergeleken worden met de reactietijden van de deelnemers in de 

neutrale conditie.

Gezien de manipulatie veronderstellen we dat wanneer de aandacht gevestigd 

wordt op de evaluatieve stimulusdimensie (valentie), de responsen voor de compatibele 

trials sneller zullen gegeven worden dan wanneer de aandacht hier niet op gevestigd 

wordt. Met andere woorden betekent dit dat we een sterker I-SRC effect zullen vinden 

in  de  evaluatieve  conditie  dan  in  de  neutrale  conditie  waardoor  we  het 

compatibiliteitseffect enkel in de evaluatieve conditie verwachten vast te stellen. Dit zou 

suggereren dat het compatibiliteitseffect enkel teruggevonden wordt wanneer aandacht 

gegeven wordt aan de evaluatieve stimulusdimensie. In de veronderstelling dat er een 

causaal  verband  is  tussen  de  evaluatieve  verwerking van  een  stimulus  en  de 
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motivationele  gedragstendens,  kan  men  verwachten  dat  wanneer  kenmerkspecifieke 

aandachtstoewijzing een invloed heeft op de evaluatie, deze eveneens een invloed zal 

hebben op de activering van de gedragstendens. 

Studie 1

Methode

Deelnemers.

Er namen 52 personen deel aan de studie. Hun leeftijd varieerde tussen 18 en 61 

jaar  oud  (M  = 22.77,  SD  = 5.97). De steekproef  bestond uit  een  meerderheid  van 

vrouwen  (73.08%).  De  deelnemers  werden  gerekruteerd in  het  kader  van  betaalde 

experimenten die georganiseerd worden door de Universiteit Gent. Veertien deelnemers 

werden  vrij  gerekruteerd  en  gevonden  in  de  kennissenkring  van  de  auteur.  Elke 

deelnemer kreeg vier euro in ruil voor zijn deelname. De deelnemers gaven voor de 

aanvang van de computertaak hun geïnformeerde toestemming.

Apparatuur en materiaal.

In deze computertaak werd gebruik gemaakt van vier positieve foto's en vier 

negatieve foto's (zie bijlage 1). Deze hadden een hoogte van 246 pixels en een breedte 

van 328 pixels. Deze foto's werden met een draaihoek van twee graden klokwijs of 

tegenklokwijs centraal op het computerscherm geprojecteerd. Het mannetje dat gebruikt 

diende te worden bij de experimentele trials was 51 pixels breed en 79 pixels hoog. Er 

werd gebruik gemaakt van een 19 inch computer monitor (100Hz) met schermresolutie 

van 1024 x 768. De I-SRC taak werd uitgevoerd door middel van Affect 4.0 (Spruyt, 

Clarysse, Vansteenwegen, Baeyens, & Hermans, 2010).

De stimuli die gebruikt werden als fillertrials (zie bijlage 1) werden eveneens 

centraal op het scherm gepresenteerd in witte letters op een zwarte achtergrond. Deze 

konden zestien affectief geladen woorden zijn of zestien neutrale woorden (object of 

persoon).  Zowel  op  de  experimentele  als  op  de  fillertrials  dienden  de  deelnemers 

gebruik te maken van de pijltjestoetsen. Teneinde te reageren op de fillertrials dienden 

zij  gebruik  te  maken  van  de  horizontale  pijltjestoetsen.  Om  te  reageren  op  de 

experimentele trials konden zij gebruikmaken van de verticale pijltjestoetsen. 
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Procedure.

De deelnemers werden beurtelings aan een conditie toegewezen. Er werd hen 

verteld dat het onderzoek een reactietijd-experiment was waarbij men tegelijk zo goed 

en zo snel mogelijk diende te antwoorden. De persoon kon vervolgens plaatsnemen op 

ongeveer veertig centimeter  van het  computerscherm waarbij  ze het  klavier  konden 

verschuiven  zodat  deze  op  een  aangename  afstand  stond  voor  hen.  De  instructies 

werden  mondeling  uitgelegd  waarna  ze  deze  nog  eens  konden  nalezen  op  het 

computerscherm. Hierna werd de kamer verduisterd waarbij  de experimentator links 

achter de deelnemer aan een andere tafel zat.

De computertaak bestond uit twee blokken. Het eerste was een oefenblok en 

omvatte acht trials. Het tweede blok was het experimentele blok. In totaal werden 128 

trials aangeboden. Hiervan waren 64 experimentele trials waarbij het de opdracht was 

symbolisch toenaderings- of vermijdingsgedrag te stellen als respons op de richting van 

de draaihoek van de gepresenteerde foto. Naast de draaihoek van de foto verschilden 

deze  ook  in  valentie.  Deze  konden generisch  positieve (zoals  dolfijn)  of  generisch 

negatieve foto's (zoals geweer) zijn. Wanneer de foto tegenklokwijs georiënteerd was, 

dienden de deelnemers toenadering (mannetje bewegen naar de foto) te stellen. Wanneer 

de foto klokwijs gedraaid stond, dienden de deelnemers vermijdend gedrag (mannetje 

bewegen weg van de foto) te stellen, ongeacht de inhoud van de foto. Dit mannetje kon 

bovenaan of onderaan de foto verschijnen wat ervoor zorgde dat het bovenste pijltje niet 

steeds overeenkwam met toenaderen (en vice versa, zie ook  Krieglmeyer & Deutsch, 

2010). Teneinde het mannetje te bewegen kon de pijltjestoets lang ingedrukt worden of 

konden afzonderlijke tikken gegeven worden. Een volgende trial werd pas aangeboden 

wanneer het mannetje het einde van het scherm bereikt had. 

Zoals  reeds  vermeld  verschilden  de  twee  condities  met  betrekking  tot  de 

fillertrials,  i.e.  de woord categorisatietaak. Op die manier werd de aandacht van de 

deelnemers in de evaluatieve conditie gericht  op valentie.  De deelnemers kregen in 

beide  condities  64  fillertrials  aangeboden.  In  de  evaluatieve  conditie  dienden  de 

deelnemers  deze (evaluatieve)  stimuli  te  categoriseren als  positief  (zoals  succes)  of 

negatief (zoals haat). In de neutrale conditie kregen de deelnemers neutrale woorden te 

zien waarbij ze deze dienden te categoriseren als objecten (zoals spons) of personen 

(zoals bediende). De linker pijltjestoets kwam voor de deelnemers in de evaluatieve 
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conditie  overeen  met  'negatief'  en  in  de  neutrale  conditie  met  'object'.  De  rechter 

pijltjestoets kwam voor de deelnemers in de evaluatieve conditie overeen met 'positief' 

en in de neutrale conditie met 'persoon'. De fillertrials en experimentele trials werden 

random afwisselend aangeboden. Het intertrial interval varieerde van 500 ms tot 1500 

ms met een gemiddelde van 1000 ms. Bij een foutieve respons, bijvoorbeeld toenaderen 

wanneer de foto klokwijs georiënteerd stond, kregen de deelnemers een aversieve toon 

te  horen.  Voor  de  aanvang  van  het  experiment  werd  hen  gevraagd  na  een  foutief 

antwoord te corrigeren. Na de computertaak konden ze het geld in ontvangst nemen.

Resultaten

De data van twee personen werden niet  meegenomen in de analyse wegens 

verschillende redenen. Voor elke persoon werd een gemiddelde reactietijd berekend, 

waarna het algemeen gemiddelde van deze gemiddelden werd genomen. De deelnemers 

wiens gemiddelde reactietijd meer dan 2.5 SD van dit algemeen gemiddelde lagen (RT 

> 2130 milliseconden) werden niet meegenomen in de analyses. Dit betrof één persoon 

uit  de neutrale conditie.  Dezelfde procedure werd uitgevoerd met betrekking tot het 

aantal gemaakte fouten. Ook hier betrof het één persoon (uit de evaluatieve conditie) die 

zich meer dan 2.5 SD van het algemeen gemiddelde bevond (error-rate > 56%).  Op 

trialniveau werd  de  impact  van  outliers  gereduceerd door  alle  trials  waarbij  de 

reactietijd apart voor compatibele en incompatibele trials meer dan 2.5 SD boven het 

gemiddelde lag te elimineren (1.81%). Bijkomend werden alle trials waarbij een fout 

werd gemaakt geëlimineerd (15.17%). Hierna werd de I-SRC score berekend. Voor elke 

deelnemer werd de gemiddelde reactietijd voor  compatibele trials afgetrokken van de 

gemiddelde reactietijd voor incompatibele trials.

Een 2 (Compatibiliteit: Compatibel vs. Incompatibel) x 2 (Conditie: Evaluatief 

vs. Neutraal) Repeated Measures ANOVA werd uitgevoerd op de reactietijden van de 

deelnemers.  Vooreerst  werd  een  significant  hoofdeffect  van  het  I-SRC  effect 

waargenomen,  F(1, 48) = 4.60,  p  = .037. Zoals kan gezien worden in Tabel 1 is de 

gemiddelde I-SRC score positief  (i.e. 40 ms), wat erop wijst dat deelnemers sneller 

reageerden op compatibele trials (M = 1101) dan op incompatibele trials (M = 1141). De 

interactie tussen de conditie en het I-SRC effect was niet significant,  F < 1. Dit geeft 

aan dat het richten van de aandacht geen (statistisch significante) invloed had op het I-
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SRC effect.  Ondanks  het  feit  dat  er  geen  significante  interactie  bestond  tussen  de 

conditie en het compatibiliteitseffect, werden de I-SRC effecten in elke conditie toch 

afzonderlijk  geanalyseerd.  In  lijn  met  de  verwachtingen  bleek  het  I-SRC  effect 

betrouwbaar te zijn in de evaluatieve conditie,  t(24) = 7.58,  p = .011, maar niet in de 

neutrale conditie, t < 1.

Tabel 1

Reactietijden (ms) op compatibele en incompatibele trials over condities heen en in de 
afzonderlijke condities. Standaardfouten staan tussen haken.

Conditie Trials I-SRC effect

Compatibel Incompatibel
Algemeen 1101 (303) 1141 (344) 40*
Evaluatief 1090 (270) 1155 (329) 65**
Neutraal 1112 (339) 1127 (366) 15
Nota: *p ≤ .05. **p ≤ .01.

Verwacht werd dat  deelnemers minder  fouten zouden maken op compatibele 

trials dan op incompatibele trials. Hiervoor werden dezelfde analyses uitgevoerd met de 

foutendata. Geen enkel effect bereikte significantie, F ≤ .56, p ≥ .46.

Discussie

We  verwachtten  dat  door  de  manipulatie  van  kenmerkspecifieke 

aandachtstoewijzing  het  compatibiliteitseffect  in  de  evaluatieve  conditie  zou 

teruggevonden  worden  en  in  de  neutrale  conditie  niet.  Op  basis  van  de  verrichtte 

ANOVA kon geen interactie-effect weerhouden worden. Echter, wanneer afzonderlijke 

t-toetsen werden uitgevoerd voor de I-SRC effecten binnen elke conditie, suggereerden 

de resultaten dat het compatibiliteitseffect werd gevonden in de evaluatieve conditie en 

niet in de neutrale conditie.  Als mogelijke verklaring voor dit  resultatenpatroon zou 

kunnen  aangevoerd  worden  dat  de  hoge  gemiddelde  reactietijden  en  hoge 

standaardfouten een rol hebben gespeeld (zie Tabel 1). Deze gegevens zorgen voor een 

bemoeilijking om statistisch significante resultaten te verkrijgen. Een mogelijk effect 

hiervan is dat  subtiele verschillen tussen beide groepen niet  gevonden werden. Een 

eventuele verklaring voor deze hoge reactietijden en hoge variabiliteit  is de subtiele 

manipulatie van de draaihoek. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat de taak te moeilijk 
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was om deze snel en accuraat uit te voeren. Omwille van deze reden zal in een tweede 

studie de draaihoek vergroot worden tot vijf graden. Dit laat toe het verschil tussen een 

klokwijze en tegenklokwijze oriëntatie makkelijker op te merken, waardoor hopelijk 

eveneens  een  snellere  reactie  zal  ontlokt  worden.  Er  zullen  eveneens  meer  trials 

aangeboden worden wat zorgt voor een hogere kans om het effect te observeren.

Studie 2

Methode

Deelnemers.

Er namen in totaal 55 personen deel aan de studie. Hun leeftijd varieerde tussen 

18 en 47 jaar oud (M = 22. 05, SD = 5.24). In deze steekproef was het merendeel vrouw 

(81.82%). De deelnemers werden gerekruteerd in het kader van betaalde experimenten 

die georganiseerd worden door de Universiteit Gent. Elke deelnemer kreeg vijf euro in 

ruil voor zijn deelname. De deelnemers gaven voor de aanvang van de computertaak 

hun geïnformeerde toestemming.

Apparatuur en materiaal.

Hetzelfde materiaal en apparatuur werd gebruikt,  met de uitzondering dat de 

draaihoek van de foto's gewijzigd werd. Deze bedroeg vijf graden in plaats van twee 

graden.

Procedure.

De procedure was gelijk aan de procedure van de eerste studie, behalve dat er in 

dit experiment een totaal van 256 trials werd gebruikt. Dit betekent 128 experimentele 

trials en 128 fillertrials in totaal, evenredig opgedeeld in twee blokken. Zowel het eerste 

als het tweede blok bestond zo uit 64 experimentele trials en 64 fillertrials. 

Resultaten

De data  van  vier  personen  werden  niet  meegenomen  in de analyse  wegens 

verschillende  redenen.  Dezelfde  procedure  die  in  de eerste  studie  werd  gehanteerd 

teneinde personen te elimineren die te veel afweken van het globale gemiddelde, werd 

opnieuw gebruikt. Omwille van een te hoge gemiddelde reactietijd (RT > 2220 ms) 
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werd één persoon (evaluatieve conditie) niet meegenomen in de analyses. De overige 

drie personen vertoonden een combinatie van een hoge gemiddelde reactietijd en een 

grote spreiding (SD > 1665) van de reactietijden over alle trials heen. Van deze drie 

deelnemers zaten twee in de evaluatieve conditie en één in de neutrale1. Een bepaalde 

deelnemer heeft bijvoorbeeld op elf trials een reactietijd van meer dan 4000 ms (op één 

trial > 9000 ms) terwijl zijn gemiddelde reactietijd 2193 ms was. Op trialniveau werd de 

impact  van  outliers  gereduceerd  door  alle  trials  waarbij  de  reactietijd  apart  voor 

compatibele en incompatibele trials  meer  dan 2.5 SD boven het  gemiddelde lag te 

elimineren  (2.14%).  Bijkomend  werden  alle  trials  waarbij  een  fout  werd  gemaakt 

geëlimineerd (7.29%)

Er werd een 2 (Compatibiliteit: Compatibel vs. Incompatibel) x 2 (Blok: Eerste 

blok  vs.  Tweede  blok)  x  2  (Conditie:  Evaluatief  vs. Neutraal)  Repeated  Measures 

ANOVA uitgevoerd  op  de  reactietijden  van  de  deelnemers.  Er  kon  een  significant 

hoofdeffect van het I-SRC effect waargenomen worden, F(1, 49) = 7.58, p = .008. Dit 

betekent dat er een significant verschil bestond in de reactietijden van de compatibele 

trials in vergelijking met de incompatibele trials . Zoals kan gezien worden in Tabel 2 is 

het compatibiliteitseffect negatief (i.e. –37 ms). Dit betekent dat in tegenstelling tot de 

vooropgestelde hypothese deelnemers trager op de compatibele trials (M = 1294) dan op 

de incompatibele trials (M = 1257)  reageerden. Verder was er geen sprake van een 

interactie tussen Conditie en het I-SRC effect, F < 1. Dit geeft aan dat het richten van de 

aandacht in deze steekproef geen betrouwbaar verschil maakte in het vinden van het I-

SRC effect. 

Ondanks dat de interactie tussen Compatibiliteit en Conditie niet significant was, 

werden de I-SRC effecten in elke conditie afzonderlijk geanalyseerd. In beide condities 

werd geen statistisch significant I-SRC effect gevonden met significantie-niveau .052. Er 

kon wel een marginaal significant I-SRC effect weerhouden worden voor de neutrale 

conditie, t(26) = 3.98, p = .057.

1  De analyses werden herhaald met de data van deze deelnemers. Het al dan niet opnemen van de data 
van deze deelnemers had geen impact op het globaal gerapporteerde resultatenpatroon.

2 Met de data van de drie deelnemers werd een significant compatibiliteitseffect gevonden in de 
evaluatieve conditie, t(26) = 6.12, p = .020.
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Tabel 2

Reactietijden (ms) op compatibele en incompatibele trials over condities en blokken 
heen en in de afzonderlijke condities. Standaardfouten staan tussen haken.

Conditie Trials I-SRC effect

Compatibel Incompatibel
Algemeen 1294 (316) 1257 (287) – 37**
Evaluatief 1280 (302) 1240 (261) – 40
Neutraal 1307 (334) 1272 (315) – 35°
Nota: °p < .10. *p ≤ .05. **p ≤ .01.

Zoals kon worden verwacht, werd er sneller gereageerd in het tweede blok dan 

in het eerste blok,  F(1, 49) = 37.269,  p  < .001. Tenslotte werd ook een significante 

driewegsinteractie gevonden tussen de factoren Compatibiliteit, Blok en Conditie, F(1, 

49) = 4.23, p = .045. 

Om deze  driewegsinteractie  in  kaart  te  brengen  kan  een  2  (Compatibiliteit: 

Compatibel  vs.  Incompatibel)  x  2  (Conditie:  Evaluatief  vs.  Neutraal)  Repeated 

Measures ANOVA uitgevoerd worden voor het eerste en tweede blok afzonderlijk. Men 

kon geen hoofdeffect van het I-SRC effect noch een interactie-effect tussen het I-SRC 

effect en Conditie terugvinden in het eerste blok, F < 13. In het tweede blok werd wel 

een significant omgekeerd I-SRC effect gevonden,  F(1, 49) = 6.12,  p =  .017. Zoals 

Tabel  3  toont  is  het  gemiddelde  I-SRC effect  in  deze  blok  negatief  (–41 ms)  wat 

betekent  dat  deelnemers  significant  sneller  op  incompatibele  trials  (M  =  1181) 

reageerden dan op compatibele trials (M = 1222). Er werd echter geen interactie-effect 

weerhouden in het tweede blok tussen het I-SRC effect en Conditie, F < 1. 

Wegens deze verwarrende resultaten kan het interessant zijn de I-SRC effecten 

afzonderlijk per blok en per conditie te analyseren. Uit de analyse bleek een significant 

omgekeerd I-SRC effect in de evaluatieve conditie, maar enkel in het eerste blok, t(24) 

= 4.15, p = .053. Op basis van bovenstaande analyse zou een significant effect verwacht 

kunnen worden in het tweede blok van de evaluatieve conditie, dit effect werd echter 

niet geobserveerd, t < 1. Voor het eerste blok in de neutrale conditie werd evenmin het I-

SRC effect teruggevonden, t < 1. In het tweede blok van diezelfde conditie kon men wel 

een omgekeerd I-SRC effect weerhouden,  t(25) = 9.55,  p  = .005. Uit deze resultaten 

3 Wanneer de data van de drie deelnemers worden meegenomen in de analyse werd wel een interactie-
effect gevonden tussen I-SRC en Conditie wanneer gekeken wordt naar het eerste blok, F (1, 52) = 
5.06, p = .029.
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blijkt dat het compatibiliteitseffect niet zuiver afhankelijk was van de conditie, maar 

ook niet zuiver van het blok. Tabel 3 toont dat de I-SRC score in het eerste blok in de 

evaluatieve conditie negatief was (i.e. –63 ms) en dat dit effect in het tweede blok in de 

neutrale  conditie  eveneens  negatief  was  (i.e.  –109 ms).  Dit  geeft  aan  dat  in  beide 

condities  en  blokken  een  omgekeerd  compatibiliteitseffect  wordt  gevonden  waarbij 

deelnemers sneller toenaderingsgedrag zullen stellen naar een negatieve stimulus dan 

naar een positieve stimulus, en omgekeerd.

Tabel 3

Gemiddelde reactietijden (ms) per blok per conditie. Standaardfouten staan tussen 
haken. 

Conditie Blok 1 Blok 2

Compatibel Incompatibel I-SRC

effect

Compatibel Incompatibel I-SRC

effect
Algemeen 1366 (360) 1332 (328) – 4 1222 (297) 1181 (278)– 41*

Evaluatief 1355 (343) 1292 (269) – 63* 1377 (382) 1371 (378) – 6

Neutraal 1205 (285) 1189 (278) – 16 1283 (313) 1174 (284) – 109**

Nota: *p ≤ .05. **p ≤ .01.

Indien  men  de  gemaakte  fouten  analyseert,  kan  men  enkel  een  significant 

hoofdeffect weerhouden van het blok,  F(1, 49) =  22.38,  p  < .001. Dit geeft aan dat 

deelnemers significant meer fouten maakten in het eerste blok, in vergelijking met het 

tweede. Dit strookt met de verwachting dat deelnemers in het tweede blok reeds meer 

ervaring hebben opgedaan met de taak. Er kon geen betrouwbaar hoofdeffect van het I-

SRC  effect  weerhouden  worden,  F  <  1.  Alle  interactie-effecten  met  het 

compatibiliteitseffect waren eveneens niet statistisch significant, F ≤ 2.87, p ≥ 0.097.

Discussie

De resultaten van de tweede studie wijken af van de vooropgestelde hypothese. 

Enerzijds werd een hoofdeffect van compatibiliteit gevonden dat tegengesteld is aan 

onze verwachtingen. In dit experiment werd namelijk gevonden dat personen significant 

sneller reageerden op incompatibele trials dan op compatibele trials. Anderzijds werd 

gevonden dat het compatibiliteitseffect enkel optreedt afhankelijk van blok én conditie. 
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Wanneer  afzonderlijke  toetsen  gedaan worden,  wordt  duidelijk  dat  het  omgekeerde 

compatibiliteitseffect  teruggevonden  wordt  in  het  eerste  blok  van  de  evaluatieve 

conditie en in het tweede blok van de neutrale conditie.

Het is op basis van deze resultaten bijgevolg niet mogelijk eenduidig te besluiten 

welke  impact  kenmerkspecifieke  aandachtstoewijzing  heeft  op  de  activering  van 

affectief-motivationele  gedragstendensen.  Het  omgekeerde  compatibiliteitseffect  dat 

gevonden werd strookt niet met voorgaande bevindingen (e.g., De Houwer et al., 2001; 

Mogg et al., 2003). Als mogelijke verklaring voor de resultaten zou kunnen aangevoerd 

worden dat deelnemers door de vergrootte draaihoek een strategie leerden. Hierdoor 

werd onbedoeld een R-SRC taak afgenomen die interfereert met het vinden van een I-

SRC effect.  Het verschil  hierin is  dat  de compatibiliteit  tussen respons en stimulus 

gewijzigd wordt. Terwijl in de I-SRC taak het toenaderen of vermijden (in)compatibel 

was met het taak-irrelevante kenmerk, namelijk valentie, is het zo dat wanneer dit een 

R-SRC taak wordt, de respons niet meer (in)compatibel is met valentie maar wel met 

het taakrelevante kenmerk namelijk de richting van de draaihoek. De strategie kon eruit 

bestaan om enkel  naar  de rechter-  of  linkerzijde van de foto te kijken. Wanneer de 

gepresenteerde foto klokwijs gedraaid is, impliceert dit een beweging naar beneden als 

naar de rechterkant gekeken wordt of naar boven als naar de linkerkant gekeken wordt. 

De  respons  (toenaderen  of  vermijden)  is  dan  (in)compatibel  met  de  beweging  die 

geïmpliceerd wordt. In de algemene discussie wordt hier verder op ingegaan.

Daarnaast werden net als in de eerste studie verhoogde gemiddelde reactietijden 

opgemerkt (Tabel 2 en 3). De aversieve toon die ongewijzigd bleef bij beide studies kan 

hier  een  rol  hebben  gespeeld.  Hoewel  deze  geen  verklaring  voor  het  omgekeerde 

compatibiliteitseffect bieden, kan deze bijgedragen hebben bij de lange reactietijden. 

Het is mogelijk dat deelnemers zich ervan wilden vergewissen deze toon niet meer te 

horen, waardoor ze langer gingen nadenken vooraleer een respons te geven. 

De  verwachting  dat  het  compatibiliteitseffect  enkel zou  optreden  in  de 

evaluatieve conditie werd niet ingelost. In deze studie gingen personen afhankelijk van 

de  combinatie  van  conditie  (evaluatief  vs.  neutraal)  en  blok,  sneller  (bijvoorbeeld) 

toenadering  stellen  naar  negatieve stimuli  dan  naar positieve stimuli.  Hoewel  geen 

volwaardige  verklaring  gevonden  werd  voor  het  vinden  van  het  omgekeerd 

compatibiliteitseffect, is het wel mogelijk dat een R-SRC effect gemeten werd met deze 
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I-SRC taak, wat voor bijkomende ruis op de data kon zorgen. Indien het omgekeerde 

compatibiliteitseffect  te  wijten  zou  zijn  aan  de  experimentele  manipulatie,  zou  dit 

kunnen  suggereren  dat  kenmerkspecifieke  aandachtstoewijzing  naar  de  evaluatieve 

stimulusdimensie  een  impact  heeft  op  de  activering  van  affectief-motivationele 

gedragstendensen.

Algemene Discussie

Verschillende  onderzoekers  hebben  aangevoerd  dat  de evaluatie  van  een 

stimulus  automatisch  verloopt  (e.g.,  Hermans  et  al.,  2001;  Zajonc,  1980).  Daarbij 

aansluitend werd in voorgaand onderzoek geobserveerd dat de valentie van een stimulus 

een automatische toenaderings- of vermijdingstendens kan uitlokken. Bij het zien van 

een positieve prikkel zou dus automatisch een toenaderingstendens geactiveerd worden 

en  bij  het  zien  van  een  negatieve  prikkel  zou  automatisch  een  vermijdingstendens 

geactiveerd worden (e.g., Chen & Bargh, 1999; Duckworth et al., 2002; Lewin, 1935). 

Recent onderzoek toonde echter aan dat automatische stimulusevaluatie (onder andere) 

afhankelijk is van de mate waarin men er aandacht aan besteedt (e.g., Everaert et al., 

2011; Spruyt et al, 2009). Gebaseerd op de definitie van Moors en De Houwer (2006) 

kan meer genuanceerd tot het besluit gekomen worden dat stimulusevaluatie bijgevolg 

niet  onvoorwaardelijk  automatisch  verloopt.  Deze  onderzoekers  stelden  dat 

automaticiteit  uit  verschillende  componenten  bestaat  waaronder  bewustzijn  (e.g., 

Tzelgov et al., 1997), intentionaliteit (e.g., Moors et al., 2004), snelheid (e.g., Hermans 

et al., 2001) en efficiëntie (e.g., Klauer & Teige-Mocigemba, 2007, experiment 2). Dit 

brengt  een  graduele  visie  van  het  begrip  automaticiteit  met  zich  mee  vermits 

verschillende kenmerken in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Everaert et al. 

(2013)  stelden  dat  niet  enkel  het  evaluatieve  primingeffect  maar  ook  andere 

consequenten  van  automatische  stimulusevaluatie  afhankelijk  zullen  zijn  van 

kenmerkspecifieke aandacht. Een consequent van automatische stimulusevaluatie is de 

activatie  van  affectief-motivationele  gedragstendensen.  Met  het  huidig  onderzoek 

trachtten we dit na te gaan aan de hand van twee studies waarbij gebruik gemaakt werd 

van de I-SRC taak. De kenmerkspecifieke aandacht werd gemanipuleerd aan de hand 

van  fillertrials.  Deze  waren  verschillend  in  beide  condities  en  hielden  een  woord 

categorisatietaak in. De deelnemers in de evaluatieve conditie, wiens aandacht gericht 
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werd op valentie, kregen affectief geladen woorden te zien en voerden een evaluatieve 

categorisatietaak uit. De deelnemers in de neutrale conditie, wiens aandacht niet gericht 

werd  op  valentie,  kregen  neutrale  woorden  te  zien  en  voerden  een  semantische 

categorisatietaak uit.  Deze trials werden intermixed aangeboden met de I-SRC taak. 

Deelnemers dienden hierbij afhankelijk van de richting van de draaihoek van de foto 

(i.e. klokwijs of tegenklokwijs) een mannetje te bewegen naar de foto (i.e. toenaderen) 

of weg van de foto (i.e. vermijden). De verwachting was dat vermits de aandacht in de 

evaluatieve conditie werd gericht op valentie, het compatibiliteitseffect enkel hierin naar 

voor  zou  komen.  Met  andere  woorden:  enkel  in  de  evaluatieve  conditie  zouden 

deelnemers significant sneller toenaderen naar een positieve stimulus (in vergelijking 

met een negatieve stimulus) of weggaan van een negatieve stimulus (in vergelijking met 

een positieve stimulus), omdat de aandacht gericht werd op valentie. De twee studies 

verschilden enkel met betrekking tot de grootte van de draaihoek (twee graden vs. vijf 

graden) en het totaal aantal aangeboden trials (128 vs. 256).

De gevonden resultaten in de eerste studie bieden enige ondersteuning voor de 

hypothese dat kenmerkspecifieke aandachtstoewijzing inderdaad een invloed uitoefent 

op de activering van motivationele gedragstendensen.  Hoewel  de cruciale  interactie 

tussen  compatibiliteit  en  conditie  niet  significant was,  bleek  dat  in  de  evaluatieve 

conditie het compatibiliteitseffect werd teruggevonden terwijl dit in de neutrale conditie 

niet het geval was. De resultaten bekomen uit de afzonderlijke toetsen suggereren dus 

dat er een modulatie van kenmerkspecifieke aandacht op het I-SRC effect plaatsvond. 

Door de draaihoek te vergroten hoopten we in de tweede studie het verschil tussen een 

klokwijze – en tegenklokwijze oriëntatie duidelijker zou zijn en dus kortere reactietijden 

zou ontlokken. Het aantal trials werd bijkomend verdubbeld. De resultaten van deze 

tweede  studie  weken  evenwel  af  van  de  verwachting:  er  werd  een  omgekeerd 

compatibiliteitseffect gevonden in beide condities. 

Mogelijke Verklaringen

Hoewel  de  resultaten  van  de  eerste  studie  enige  evidentie  bieden  dat 

kenmerkspecifieke  aandachtstoewijzing  een  invloed  uitoefent  op  de  activering  van 

motivationele gedragstendensen, was de cruciale interactie tussen conditie en het I-SRC 

effect niet significant.  Verklaringen hiervoor worden verder besproken bij  mogelijke 
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beperkingen  van  het  onderzoek.  In  deze  sectie  worden  factoren  aangehaald  die 

bijdroegen tot  de verhoogde reactietijden –wat een beperking vormde van zowel de 

eerste als de tweede studie– en factoren die kunnen bijdragen tot een vergroting van dit 

geobserveerde effect. 

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk teneinde de resultaten van de tweede 

studie  te  kunnen  duiden.  Enerzijds  is  het  mogelijk  dat  de  wijziging  in 

stimulusaanbieding van de experimentele trials ervoor heeft gezorgd dat de deelnemers 

een strategie aanleerden. Vermits de draaihoek groter was dan in de eerste studie is het 

zo dat afhankelijk van de hoek van de foto waarnaar de deelnemer keek een draaihoek 

van vijf  graden neerkwam op een beweging naar onder of  naar boven. Doordat het 

mannetje eveneens naar boven of naar onder moest bewogen worden, werd dit op die 

manier een relevante in plaats van een irrelevante SRC taak. De strategie kon er dan uit 

bestaan  om zich  te  focussen  op  één  zijde  van  de  foto.  Indien  dergelijke  strategie 

gehanteerd zou worden, zou bijvoorbeeld een foto die tegenklokwijs geroteerd stond 

een beweging naar boven impliceren wanneer naar de rechterzijde gekeken wordt of een 

beweging naar beneden impliceren wanneer naar  de linkerzijde gekeken wordt.  Die 

beweging kon compatibel of incompatibel zijn met de uit te voeren respons (mannetje 

naar boven of naar onder laten bewegen). Wanneer naar de rechterzijde gekeken wordt 

is  een  compatibele  trial  dan  één  waarbij  het  mannetje  bovenaan  verschijnt  en  een 

incompatibele  één  waarbij  het  mannetje  onderaan  verschijnt.  Wanneer  naar  de 

linkerzijde gekeken wordt is dit omgekeerd. Dit kan, logischerwijs, interfereren met het 

vinden  van  een  I-SRC  effect.  Hoewel  dit  evenmin  het gevonden  omgekeerde 

compatibiliteitseffect volledig kan verklaren, zorgt dit wel voor bijkomende ruis wat de 

interpretatie van de data bemoeilijkt.

Een andere verklaring voor de resultaten in de tweede studie, namelijk dat het 

compatibiliteitseffect  in  de  evaluatieve  conditie  enkel  in  het  eerste  blok  werd 

teruggevonden  en  in  de  neutrale  conditie  enkel  in  het  tweede  blok,  is  dat  in  de 

evaluatieve  conditie  de  aandacht  van  de  deelnemers  reeds  toegewezen  werd  naar 

valentie. In het tweede blok van de evaluatieve conditie trad mogelijks een habituatie-

effect op, waardoor het compatibiliteitseffect in dit blok niet meer werd teruggevonden. 

Doordat de aandacht van de deelnemers in het eerste blok reeds gericht werd op de 

evaluatieve stimulusdimensie, had deze in het tweede blok minder effect. In de neutrale 
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conditie was het mogelijk dat de deelnemers zelf op zoek zijn gegaan naar de betekenis 

van de computertaak, waardoor ze zelf de aandacht gingen richten naar valentie. Door 

deze  zoektocht  werd  niet  in  het  eerste,  maar  wel  in het  tweede  blok  een 

compatibiliteitseffect  gevonden  in  de  neutrale  conditie.  De  evaluatieve 

stimulusdimensie zou daarom pas vanaf het tweede blok een rol gaan spelen doordat 

deelnemers zelf hun aandacht eraan hebben toegewezen. 

Beperkingen van het Onderzoek en Implicaties voor Toekomstig Onderzoek

Er zijn een aantal factoren in beide studies aanwezig die eventueel bijgedragen 

hebben tot  verhoogde reactietijden (zie  Tabel  1,  2  en  3).  Een mogelijke  implicatie 

hiervan is dat in de eerste studie de cruciale interactie tussen conditie en het I-SRC 

effect  niet  werd  teruggevonden.  Enerzijds  is  het  mogelijk  dat  de  aandacht  van 

deelnemers fluctueerde doorheen de afname vermits zij  zich langere tijd dienden te 

concentreren op de computertaak die plaatsvond in een verduisterde kamer. (Esterman, 

Noonan, Rosenberg, & Degutis, 2013; Esterman, Rosenberg, & Noonan, 2014). Dit kan 

geleid hebben tot slechtere prestaties en bijgedragen hebben tot ruis wat het moeilijker 

maakt effecten te vinden. Hoewel niet uit te sluiten, is het weinig aannemelijk dat dit de 

volledige verantwoordelijkheid voor de verhoogde gemiddelde reactietijden draagt. In 

andere  studies  die  gebruik  maken  van  de  I-SRC taak  –maar  ook  ruimer:  van  een 

computertaak– wordt eveneens gebruik gemaakt van een verduisterde kamer waarbij 

deelnemers gedurende enige tijd hun aandacht moeten richten op de taak. Anderzijds 

kan de motivatie te laag geweest zijn. Na elk foutief antwoord werd een aversieve toon 

aangeboden. Hoewel deze toon een verhoging van motivatie om juist te antwoorden als 

doel  had,  is  het  mogelijk  dat  verhoogde  reactietijden  het  resultaat  waren.  In  deze 

redenering was de toon voor deelnemers dermate aversief dat ze liever langer nadachten 

om zeker te zijn deze niet te horen, met als gevolg langere reactietijden.

De stimulusaanbieding bleef in beide studies –met uitzondering van de grootte 

van de draaihoek– ongewijzigd.  Aangezien de cruciale interactie  tussen conditie  en 

compatibiliteit  in  de  eerste  studie  ontbrak,  kan  het  zinvol  zijn  de  aandacht  nog 

duidelijker toe te wijzen naar valentie (of net niet). Een mogelijke manier is door de 

aanbieding  van  de  fillertrials  te  wijzigen.  Uit  de  studie  van  Spruyt,  Hermans,  De 

Houwer, en Eelen (2002) bleek het gebruik van afbeeldingen een goede manier te zijn 
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om  aandacht  te  richten.  Deze  onderzoekers  concludeerden  dat  de  semantische 

verwerking van afbeeldingen doeltreffender verliep dan de semantische verwerking van 

woorden. Hoewel het gebruik van afbeeldingen niet noodzakelijk is teneinde effecten op 

te sporen kan het zinvol zijn in toekomstig onderzoek afbeeldingen te gebruiken. In de 

evaluatieve conditie kunnen dan afbeeldingen van positieve zaken en negatieve zaken 

gehanteerd worden (zoals zon vs. afval) terwijl in de neutrale conditie afbeeldingen van 

objecten en personen kunnen worden (zoals balpen vs. reiziger). Een moeilijkheid hierin 

bestaat eruit om de afbeeldingen in de neutrale conditie zo neutraal mogelijk te houden. 

Een  reiziger  kan  bijvoorbeeld  afgebeeld  worden  met  een  rugzak  en  bergen  op  de 

achtergrond,  wat  voor  verschillende personen een positieve of  negatieve  connotatie 

draagt. Een andere mogelijkheid om de impact van de fillertrials te vergroten kan zijn 

om een terugkoppeling te geven aan de deelnemers over hun respons. Het is mogelijk 

dit te doen naar analogie van de feedback-joystick taak (e.g., Klein et al., 2011) waarbij 

de stimulus als reactie op het bewegen van de joystick groter (i.e. toenaderen) of kleiner 

(i.e. vermijden) wordt. Het lijkt echter niet wenselijk dit uit te voeren op een verticale 

dimensie. Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld aan deelnemers in de evaluatieve conditie 

gevraagd wordt om toe te naderen wanneer het woord (of de afbeelding) positief is en 

vermijdend gedrag te  stellen  wanneer  het  woord  (of  de  afbeelding)  negatief  is,  of 

omgekeerd. Dit zou een R-SRC taak impliceren en dit is niet de bedoeling. Het is wel 

mogelijk dat het woord of de afbeelding mee beweegt op een horizontale dimensie. In 

het  huidig onderzoek was het  namelijk  de opdracht  om op de linker  pijltjestoets te 

drukken wanneer een woord, in de evaluatieve conditie een negatieve valentie droeg, en 

in  de  neutrale  conditie  een object  betrof.  Wanneer  een  terugkoppeling zou worden 

gegeven van de respons van de deelnemer zou dit negatieve woord of object mee naar 

links bewegen. Wanneer een positief woord of een woord dat verwijst naar een persoon 

wordt  gepresenteerd diende de deelnemer op de rechter pijltjestoets te drukken. Als 

terugkoppeling van de actie die de deelnemer doet zou het woord eveneens naar rechts 

kunnen bewegen. De idee dat aandacht op deze manier beter zal worden toegewezen 

naar het bepaalde stimuluskenmerk is echter speculatief en behoeft verder onderzoek. 

Op basis van de resultaten –en de eerste verklaring die geponeerd werd voor de 

resultaten  van  de tweede studie–  kan  gesuggereerd  worden dat  de  richting  van  de 

draaihoek geen goed taakrelevant kenmerk is binnen een I-SRC taak. In de eerste studie 
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kwam het  verwachtte effect  naar  voor  maar wegens de lange reactietijden en hoge 

standaarddeviaties kon geen algemeen statistisch significant effect weerhouden worden. 

Bij  het  vergroten van de draaihoek kwam een omgekeerd compatibiliteitseffect naar 

voren  in  de  conditie  waarin  we op  basis  van  de theorie geen compatibiliteitseffect 

hadden verwacht. Daarbij komt dat de reactietijden en variabiliteit minstens even hoog 

waren als in de eerste studie. Een eenvoudige manier om dit te omzeilen is een ander 

taakrelevant kenmerk te gebruiken. In toekomstig onderzoek kan het daarom zinvol zijn 

om te werken met een verschillende soort omlijsting van de foto (onderbroken vs. volle 

lijn) of projectie van een moeilijk te onderscheiden letter op de foto (mogelijke letters 

zijn E – F; O – Q). Zo kan het de opdracht zijn om toe te naderen wanneer E of O 

gepresenteerd wordt op de foto, en om vermijdend gedrag te stellen wanneer F of Q 

gepresenteerd wordt. Op die manier is het voor de deelnemer niet mogelijk zich enkel 

de concentreren op één punt van de letter,  wat de taak iets moeilijker maakt.  Deze 

methode werd gehanteerd in de studie van Spruyt (2014). In deze studie werd een E of F 

geprojecteerd  op  de  foto.  Deelnemers  dienden  afhankelijk  van  de  letter  die  ze 

gepresenteerd kregen toe te naderen of te vermijden. Naast het taakrelevant kenmerk 

was  deze  studie  identiek  aan  de  huidige  studies.  Spruyt  (2014)  vond  het 

compatibiliteitseffect echter zowel in de evaluatieve als in de neutrale conditie terug. 

Naast  het  bijdragen  tot  ruis  is  een  bijkomende  implicatie  van  de  langere 

reactietijden, voornamelijk in de tweede studie, de moeilijkheid tot het uitschakelen van 

selectieve aandacht voor valentie. Vermits deze affectief geladen afbeeldingen lange tijd 

werden aangeboden kunnen we niet  uitsluiten dat  deelnemers vanzelf  hun aandacht 

richtten  op  de  valentie.  Voor  toekomstig  onderzoek  kan het  daarom zinvol  zijn  de 

afbeelding 200 ms te tonen en erna te vervangen door een wazig beeld waarbij  het 

taakrelevant kenmerk wel nog kan opgemerkt worden. In het huidig onderzoek zou dit 

betekenen dat  de foto na 200 ms vervangen wordt  door een wazige afbeelding die 

klokwijs of tegenklokwijs georiënteerd is. Zoals reeds vermeld zou het zinvol kunnen 

zijn in toekomstig onderzoek een ander kenmerk te gebruiken ter vervanging van de 

richting van de draaihoek. Het is mogelijk dat de lange aanbieding van de stimulus 

eveneens een rol speelde in de studie van Spruyt (2014). Omwille hiervan valt het niet 

uit te sluiten dat het gebruik van een moeilijk te onderscheiden letter (zoals E en F) een 

goed taakrelevant kenmerk vormt binnen een I-SRC taak. 
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Verder argumentatie voor het gebruik van een korte aanbieding van de stimulus 

kan gevonden worden bij  het  primingparadigma.  De impact  van kenmerkspecifieke 

aandacht  is  namelijk  veelvuldig  gebleken  uit  studies  die  gebruik  maken  van  het 

evaluatieve  primingparadigma,  waarbij  de  prime slechts  200 ms wordt  aangeboden 

(e.g., Kiefer & Martens, 2010; Spruyt et al., 2009, 2012). In de huidige studies, maar 

voornamelijk de tweede, worden grote gemiddelde reactietijden geobserveerd (Tabel 1, 

2 en 3). De stimulus (foto) verdween pas nadat de deelnemer een juiste respons gaf en 

het  mannetje  van  het  scherm  verdwenen  was.  De  stimulus  bleef  hierdoor  langer 

aanwezig op het scherm. Naast de mogelijkheid dat hierdoor selectieve aandacht gericht 

werd op valentie is het eveneens mogelijk dat kenmerkspecifieke aandacht slechts een 

impact uitoefent  op de initiële verwerking van een prikkel.  Om deze reden kan het 

interessant zijn in toekomstig onderzoek eveneens een BIN-analyse uit te voeren op de 

reactietijden van de deelnemers. Bij een BIN-analyse worden, bijvoorbeeld, de snelle 

reacties van alle deelnemers vergeleken met de traagste reacties van alle deelnemers. Dit 

kan  interessant  zijn  teneinde  verschillen  te  vinden tussen  de  snelle  en  langzamere 

reacties. Het is mogelijk dat het effect meer uitgesproken naar voren komt bij de snelle 

reacties, aangezien dit 'meer automatisch' verloopt omwille van de snelheid wat een 

deelkenmerk uitmaakt van automaticiteit (Moors & De Houwer, 2006).

Ten slotte  zou  het  mogelijk  kunnen zijn  dat  aandachtstoewijzing geen  grote 

impact  heeft  op  gedragstendensen.  Dit  betekent  dat  de  veronderstelde  causale  link 

tussen  evaluatieve  prikkelverwerking  en  de  activering  van  motivationele 

gedragstendensen automatischer is dan werd aangenomen. Met andere woorden wil dit 

zeggen dat de kenmerkspecifieke aandachtstoewijzing weinig invloed uitoefent vermits 

de  valentie  van  de  gepresenteerde  foto  reeds  verwerkt  werd  onafhankelijk  van  de 

context. Dit is echter weinig waarschijnlijk. Zoals reeds geponeerd in de inleiding wordt 

in de (recente) literatuur hier aanzienlijke tegenevidentie voor teruggevonden (e.g., De 

Houwer et al., 2001; Everaert et al., 2011, 2013; Spruyt et al., 2009, 2012;  Vollstädt-

Klein et al., 2009). De gevonden resultaten in de eerste en tweede studie spreken de idee 

van contextonafhankelijkheid eveneens deels tegen. Zoals vermeld, werd in de eerste 

studie  het  verwachtte  effect  enkel  teruggevonden  wanneer  de  twee  condities  apart 

bekeken  werden.  In  de  tweede  studie  werd  in  elk  blok  en  in  elke  conditie  een 

omgekeerd  compatibiliteitseffect  gevonden.  De  aanname  dat  de  evaluatie  van  een 
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stimulus  automatisch  de  overeenstemmende  gedragstendens  activeert,  verklaart 

evenmin het vinden van een omgekeerd compatibiliteitseffect. Hoewel het verwachtte 

resultaat in de huidige studie niet werd gevonden, namelijk dat het compatibiliteitseffect 

enkel gevonden zou worden wanneer de aandacht gevestigd werd op de evaluatieve 

stimulusdimensie,  kan  het  gevonden resultaat  wel  suggereren  dat  de activering van 

motivationele gedragstendensen niet onvoorwaardelijk automatisch verloopt. 

Ondanks de verwachting dat het I-SRC effect enkel zou teruggevonden worden 

in de evaluatieve conditie niet unaniem werd ingelost, kunnen we als besluit stellen dat 

bovenstaande  studies  wel  inspiratie  bieden  voor  verder  onderzoek.  Deze  resultaten 

bieden echter geen 'stevige' evidentie om te besluiten dat kenmerkspecifieke aandacht 

een invloed uitoefent  op de activering van motivationele gedragstendensen.  Er  zijn 

echter aanwijzingen die ons doen vermoeden dat toekomstig onderzoek deze evidentie 

wel zou kunnen leveren. Zo werd in de eerste studie een duidelijk compatibiliteitseffect 

opgemerkt in de valentie conditie, maar niet in de neutrale. In de tweede studie werd dit 

patroon  niet  gevonden,  maar  werd  in  elke  conditie  en  in  elk  blok  een  omgekeerd 

compatibiliteitseffect  geobserveerd.  Toekomstig  onderzoek  zou  moeten  rekening 

houden met de beperkingen van het  huidig onderzoek en aanpassingen maken waar 

nodig.  Verschillende  mogelijkheden  werden  reeds  besproken,  maar  deze  zijn  niet 

exhaustief. Dit onderzoek heeft tevens niet enkel implicaties voor toekomstig onderzoek 

maar is  eveneens potentieel  heel  belangrijk  voor  de klinische praktijk.  Wiers  et  al. 

(2010,  2011;  Eberl  et  al.,  2013)  maakten  reeds  gebruik  van  taken  die  het 

compatibiliteitseffect  manipuleren  bij  de  behandeling  van  personen  met  een 

alcoholverslaving. De patiënten kregen de opdracht steeds vermijdend gedrag te stellen 

wanneer de prent alcoholgerelateerd was. Resultaten hieruit gaven aan dat dit een effect 

had op het effectief gedrag (Wiers et al., 2010) en op de behandelingsuitkomst (Eberl et 

al.,  2013;  Wiers  et  al.,  2011).  Indien  het  zo  is  dat  de  activering  van  affectief-

motivationele gedragstendensen niet onvoorwaardelijk automatisch verloopt, dan zou 

daar  in  deze  'trainingen'  eveneens  rekening  mee  moeten  gehouden  worden.  Een 

mogelijk voorbeeld is dat de context mee gemanipuleerd wordt waardoor de aandacht 

van  patiënten  nog  meer  op  drinken  gericht  wordt.  Verder  onderzoek  is  echter 

noodzakelijk vooraleer dit kan worden geïntroduceerd in de klinische praktijk. 
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Bijlage 1: Gebruikte Stimuli

Foto's

Positief Negatief

Baby

Dolfijn

Poes

Vrouw in trouwkleed

Doodshoofden

Dode vis met maden

Drijvend lijk

Geweer
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