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Samenvatting 

 
Stoppen met roken is helemaal niet moeilijk en vele rokers stoppen dan ook zeer 

regelmatig met hun ‘slechte gewoonte’. Het volhouden nadat men eenmaal gestopt is, 

blijkt echter veel moeilijker. Toch lukt het vele mensen om na (vaak meerdere) 

stoppogingen van de sigaret af te blijven en als herboren niet-roker door het leven te 

gaan. Sommigen zoeken hulp bij het stoppen met roken: advies van de huisarts, pillen, 

nicotinepleisters, hypnose, accupunctuur, of een of andere vorm van gesprekstherapie. 

Gedragstherapie is hierbij een vaak gebruikte en zeer doelgerichte vorm van het 

behandelen van rookverslaving. Cue exposure therapie (cue blootstellingtherapie) is zo’n 

vorm van gedragstherapie waarbij rokers worden blootgesteld aan hun rookwaren, maar 

uiteraard niet toegestaan te roken. Het is namelijk zo dat als rokers of ex-rokers worden 

blootgesteld aan hun rookwaren dit een grote drang of zin om te roken ontlokt (Carter & 

Tifanny, 1999). Dit is een voorbeeld van zogeheten geconditioneerde cue reactiviteit, dat 

wil zeggen, de rookwaren voorspellen (of zijn voorwaardelijk voor) de inname van rook 

en lokken daarom drang of zin om te roken uit. Als men nu herhaaldelijk de roker 

blootstelt aan zijn of haar rookwaren dan zien we dat de drang of zin om te roken afneemt 

en soms in zijn geheel verdwijnt. Dit illustreert het leertheoretische principe van 

‘uitdoven’ van voormalig geconditioneerde cue reactiviteit. Na een cue exposure 

behandeling zou de eerder geleerde associatie tussen de rookwaren (de rook cues) en het 

roken (de rookinname) verbroken zijn. Blootstelling aan de rookwaren (de rook cues) 

wordt immers niet meer gevolgd door rookinname en zodoende kan men een verslaving 

afleren. Echter niets is minder waar. Uit fundamenteel onderzoek bij mensen en dieren 

blijkt dat aangeleerde associaties niet zomaar weer kunnen worden afgeleerd met een 

uitdovingsprocedure zoals een cue exposure behandeling. Cue exposure therapie zorgt 

voor het leren van een nieuwe associatie tussen de rook cues en het uitblijven van 

rookinname. Deze nieuwe associatie lijkt sterk onder de invloed te staan van de 

omgeving of context waarin de therapie heeft plaatsgevonden. Alleen in de omgeving of 

context waarin cue exposure heeft plaatsgevonden geldt de associatie tussen de rook cues 

en het uitblijven van rookinname. Dit is een probleem voor de generalisatie van de 



“uitdoving” effecten van cue exposure therapie naar situaties en omgevingen uit het leven 

van de ex-roker. Dat wil zeggen, in de therapiekamer ervaart de ex-roker geen drang om 

te roken in aanwezigheid van zijn of haar rookwaren, maar voor de buis thuis of aan de 

toog op café zullen dezelfde rookwaren opnieuw drang om te roken uitlokken. Dit maakt 

de kans dus groot om weer aan de verleiding van de sigaret toe te geven  

Ratten vertonen inderdaad terugval van verslavingsgedrag na een 

uitdovingsprocedure, maar hoe zit dat bij mensen? Onderzoek bij ratten naar de 

contextgevoeligheid van leren, gebeurt met name in speciaal ontworpen kooien die dan 

van elkaar verschillen op een aantal kenmerken zoals geur, inrichting, belichting, en zo 

meer. Maar hoe doen we dat dan bij mensen? Ook in verschillende kooien plaatsen? 

Uiteraard niet! De vraag die hier rijst is hoe vertalen we de kunstmatige omgeving van 

labratten naar een laboratoriumsituatie met mensen en hoe vertalen we die situatie dan 

weer naar de echte situatie van de roker buiten het laboratorium? In een poging om deze 

vertaalslag zo goed mogelijk te maken, zijn er verschillende kamers ontworpen in het 

psychologisch laboratorium van de Universiteit Maastricht. Een living (‘woonkamer’ 

voor de Nederlanders onder ons), een therapiekamer, een bureau (‘kantoor’ in het 

Nederlands), een laboratorium en een café (een Hollandse ‘kroeg’) werden gebruikt voor 

de proefpersonen als tegenhanger voor de kooien van de ratten in eerdere 

dierexperimentele studies. Al deze kamers verschilden niet alleen op basis van hun 

fysieke uiterlijkheden, maar ze verschilden ook op gronde van hun betekenis en functie! 

Voor de roker is een living en een café niet zomaar een kamer met vier muren, stoelen, 

banken of een toog; het is ook een ruimte waarin ze vaker gerookt hebben, verwachten te 

mogen roken, zich heel aangenaam en ontspannen kunnen voelen en makkelijk goesting 

(‘drang of zin’) hebben om een sigaretje op te steken dan wel moeilijk kunnen weigeren. 

Een bureau, een therapiekamer en een laboratorium doet de roker in de regel niet direct 

denken aan een kamer waar gerookt mag worden. Ook zal de roker zich minder 

aangenaam en ontspannen voelen in deze kamers waar de verleiding om een sigaret op te 

steken laag zal zijn. De invloed van het verschil tussen deze ‘hoog rookrelevante’ en 

‘laag rookrelevante’ kamers op drang, zin of goesting om te roken werd verder 

onderzocht en staat beschreven in dit proefschrift. 



 In een eerste onderzoek, beschreven in hoofdstuk 2, werd context nog niet op de 

hierboven beschreven wijze gemanipuleerd. In deze studie werd de veronderstelde relatie 

tussen ‘incentive motivation’ (of ook ‘belonende motivatie’) en geconditioneerde cue 

reactiviteit bij rokers onderzocht. In het incentive sensitization model van Robinson en 

Berridge (1993) wordt er een verband gelegd tussen hersensystemen die gevoelig zijn 

voor de belonende waarde van drugs, geconditioneerde reacties van cues die het gebruik 

van drugs voorspellen en het werkelijk gaan opzoeken en gebruiken van drugs (lees: 

omzetten in gedrag). Rokers werden in ons lab achter een computer geplaatst waar ze 

twee situaties kregen gepresenteerd waarin ze aan hun favoriete rookwaren werden 

blootgesteld. Deze twee situaties werden aangegeven door twee verschillende 

achtergrondkleuren van het computerscherm. De blootstelling aan rookwaren hield in dat 

de proefpersonen een sigaret in de hand namen, eraan roken, vervolgens de sigaret aan 

hun lippen brachten en een vlammetje van hun aansteker erbij hielden, maar niet de 

sigaret aanstaken. Een blauwe achtergrondkleur van het computerscherm voorspelde de 

beschikbaarheid van roken (het nemen van één trekje van hun favoriete merk sigaret) na 

de blootstelling. Een gele achtergrondkleur van het computerscherm voorspelde de 

onbeschikbaarheid van roken (geen trekje van de sigaret) na blootstelling. Na 

blootstelling aan de achtergrondkleur en de rookwaren werd tegen dezelfde 

achtergrondkleur de drang om te roken gemeten. Voorgaand onderzoek (Dols et al, 2000; 

2002) met dit conditioneringparadigma toonde aan dat rokers meer drang rapporteren na 

blootstelling aan de kleur (bijvoorbeeld blauw) die de beschikbaarheid van roken 

voorspelt dan aan de kleur (geel) die het uitblijven van roken voorspelt. In het eerste 

experiment van dit proefschrift kregen de proefpersonen voor en na deze procedure een 

computertaak waarmee we hun toenaderingsgedrag naar rookgerelateerde cues (plaatjes 

van sigaretten bijvoorbeeld) konden meten. Dit gebeurde tegen zowel het blauwe als gele 

beeldscherm. Nu blijkt dat rokers sterker toenaderingsgedrag laten zien voor 

rookgerelateerde plaatjes dan voor andere plaatjes (van zeep bijvoorbeeld) op de 

voormeting. Op de nameting vertoonden rokers een sterk toenaderingsgedrag ten aanzien 

van de kleur achtergrond die de beschikbaarheid van roken voorspelde ongeacht of de 

plaatjes rookgerelateerde of rookneutrale plaatjes. Deze kleur achtergrond ontlokte echter 

geen sterkere drang. Kennelijk hadden de proefpersonen een associatie geleerd tussen 



kleur van het scherm en roken wat zich vooral uit in verschillen in toenaderingsgedrag. 

Wanneer een roker wordt geconfronteerd met rookgerelateerde cues, zal dit gedrag 

ontlokken ten behoeve van het kunnen roken, zonder dat dit noodzakelijkerwijze gepaard 

gaat met een bewust ervaren motivatie (drang) om te gaan roken.  

 De vier volgende studies werden speciaal ontworpen om de meer complexe 

leefsituatie van de roker na te bootsen en daarin de mogelijke invloed van context op 

aangeleerde drang om te roken te onderzoeken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het 

hierboven beschreven conditioneringparadigma . 

In een eerste studie (hoofdstuk 3) werd eerst het verschil aangeleerd tussen een 

blauw en geel dienblad in een bepaalde kamer die laag rookrelevant was (bijvoorbeeld 

een kantoorruimte). Het dienblad dat de beschikbaarheid van roken voorspelde, lokte bij 

de deelnemende rokers meer drang uit dan het dienblad dat de onbeschikbaarheid van 

roken voorspelde. Dit noemen we aangeleerde, differentiële, door cues uitgelokte drang. 

Hierna werden de proefpersonen naar een andere laag rookrelevante kamer geleid, 

bijvoorbeeld een therapiekamer. Hier kregen ze wederom de gekleurde dienbladen met en 

zonder rookwaren aangeboden en werd hun zelfgerapporteerde drang om te roken 

gemeten. De resultaten lieten zien dat het verschil in door cues uitgelokte drang 

gehandhaafd bleef in een andere laag rookrelevante ruimte. Aangeleerde verschillen in 

cue reactiviteit generaliseren dus naar andere contexten.  

De contexten in de hierboven beschreven studie betroffen ruimtes die rokers niet 

gauw associëren met roken. In een vervolgstudie (hoofdstuk 4) vond de aanleerfase plaats 

in een laag of in een hoog rookrelevante ruimte waarna de proefpersonen wisselden naar 

een zelfde of een andere laag of hoog rookrelevante kamer. De resultaten van dit 

experiment toonden aan dat wanneer proefpersonen wisselden van een laag naar een hoog 

rookrelevante context, deze een verlies van generalisatie van differentiële door cues 

uitgelokte drang lieten zien, dan wanneer ze van een hoog naar een laag rookrelevante 

context wisselden. Deze studie toont dus aan dat context wel degelijk invloed heeft op 

aangeleerde drang om te roken. Verder tonen de resultaten dat niet zomaar een wisseling 

van de ene context naar een andere context voldoende is om verlies van generalisatie te 

bekomen, maar dat de contextwisseling betekenisvol dient te zijn in relatie tot 

rookrelevante kenmerken van de twee contexten. Wanneer je wisselt van een laag naar 



een hoog rookrelevante kamer dan springt deze wissel heel erg in het oog (lees: is 

saillant). Deze laatste kamer voorspelt namelijk roken en ontlokt hierbij reeds een sterke 

drang om te roken. Als je omgekeerd van een hoog naar een laag rookrelevante context 

wisselt is deze wissel niet zo saillant – in een laag rook relevante kamer verwacht men 

niet te mogen roken en lokt op zich weinig drang uit – en de kleur van het dienblad dat 

roken voorspelt zal dus nog drang blijven ontlokken in vergelijking tot de kleur van het 

dienblad dat het uitblijven van rookinname voorspelt. 

Om de invloed van rookrelevante contexten op drang in het geval van cue 

exposure therapie te onderzoeken, was het eerst van belang om aan te tonen dat 

uitgedoofde drang om te roken kan terugkeren na een contextwissel waarbij er geen 

verschil is in de eerder genoemde rookrelevantie van contexten. Daarna konden we gaan 

kijken of een meer op de realiteit geënte contextwissel – van een klinisch laag 

rookrelevante context naar de thuisomgeving die hoog rookrelevant is – tot een sterkere 

terugkeer leidt. In het voorlaatste experiment van dit proefschrift (hoofdstuk 5) leerden 

proefpersonen het verschil tussen de twee gekleurde dienbladen in een laag rookrelevante 

context A. Daarna leerden ze dit verschil weer af in een andere laag rookrelevante 

context B (dit lijkt erg op wat er tijdens een cue exposure behandeling gebeurd). Dit wil 

zeggen dat ze na presentatie van beide gekleurde dienbladen en rookwaren niet mochten 

roken en dat ze dus geen verschil meer lieten zien in drangscores tussen beide gekleurde 

dienbladen. Als de proefpersonen nu terug in de context A kwamen, keerde dat verschil 

terug. Als men dus terugkeert naar de originele aanleercontext kan eerder uigedoofde 

drang om te roken terugkeren. In de laatste studie van dit proefschrift (hoofdstuk 6) werd 

de experimentele situatie verder op maat gesneden van de klinische realiteit waarin cue 

exposure therapie doorgaans plaatsvindt. Het aanleren van de differentiële drang tussen 

de gekleurde dienbladen gebeurde in een hoog rookrelevante context, bijvoorbeeld café 

context. Vervolgens vond er ‘uitdoving’ (afleren van de differentiële drang) plaats in een 

laag rookrelevante context, bijvoorbeeld een kantoor. Proefpersonen werden vervolgens 

getest in een nieuwe hoog rookrelevante context, bijvoorbeeld een living. Deze 

experimentele situatie lijkt veel op de werkelijke situatie waarin rokers allerlei cues leren 

associëren met roken en de beschikbaarheid van roken in contexten die allemaal het 

roken gaan voorspellen (zoals huiskamer, café, etcetera). De resultaten van deze laatste 



studie lieten zien dat uitgedoofde differentiële drang niet terug keert in een nieuwe hoog 

rookrelevante context. Iedere wissel van een laag naar hoog rookrelevante context leidde 

echter wel tot een algemene verhoging van drang om te roken! De hoog rookrelevante 

contexten lijken dus zelf zoveel drang te ontlokken dat het niet uit maakt of er nog andere 

cues aanwezig zijn die geassocieerd zijn met roken of niet; de ex-roker zal dus bij 

terugkeer in de eigen leefomgeving geconfronteerd worden met een hoge mate van drang 

om te roken, ongeacht de aanwezigheid van andere rookgerelateerde cues. Dit resultaat 

komt overeen met ander onderzoek dat aantoont dat persoonlijke hoog rookrelevante 

contexten sterke drang ontlokken bij rokers (Conklin, 2006).  

Wat kunnen we nu allemaal concluderen uit bovenstaand onderzoek?  

Terugval (of herval) na cue exposure therapie is deels te verklaren door terugkeer van 

uitgedoofde drang om te roken in met name hoog rookrelevante contexten. In de 

toekomst zullen clinici en cliënten rekening dienen te houden met de invloed van hoog 

rookrelevante contexten op drang om te roken in hun behandeling van rookverslaving. 

Een manier waarop dit kan, is door de cue exposure therapie juist in dergelijke situaties 

uit te voeren. Verder onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of een dergelijke context 

exposure therapie inderdaad een betere lange-termijn effectiviteit laat zien dan de 

reguliere cue exposure therapie. 
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