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Abstract 

In dit literatuuroverzicht wordt het effect van alcoholgebruik op attitudes en gedragsintenties 

over risicovol gedrag onderzocht, evenals het onderliggende proces ervan. Op deze manier 

komt er meer inzicht in de oorzaken van de problemen waar overmatig alcoholgebruik voor 

kan zorgen. Het dual-process model voorspelt dat alcohol zorgt voor een impulsieve manier 

van informatieverwerking. Hierdoor kunnen dronken mensen zich enkel concentreren op de 

aantrekkelijkheid van risicogedrag als het hebben van onveilige seks en autorijden onder 

invloed. Er is dan ook voldoende empirisch onderzoek wat erop wijst dat alcohol zorgt voor 

positievere attitudes over risicogedrag. Het onderliggende proces hiervoor wordt verklaard 

door twee hypothesen: de alcohol myopie hypothese en de disinhibitie hypothese. Onderzoek 

biedt veel ondersteuning voor de alcohol myopie hypothese, al wordt in dit overzicht 

beargumenteerd dat de twee hypothesen elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten.  

 Sleutelwoorden: alcohol, attitudes, risicovol gedrag, dual-process model, alcohol 

myopie hypothese, disinhibitie hypothese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
HET EFFECT VAN ALCOHOLGEBRUIK OP ATTITUDES OVER RISICOVOL GEDRAG 

Het Effect van Alcoholgebruik op Attitudes en Gedragsintenties over Risicovol Gedrag 

 Alcoholgebruik lijkt tegenwoordig steeds meer een onderwerp van gesprek te worden. 

Zo keert de discussie betreffende het controversiële verkoopverbod van alcohol bij 

pompstations regelmatig terug. Daarnaast heeft de Nederlandse regering in de zomer van 

2013 aangekondigd dat de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol vanaf 1 januari 2014 

verhoogd wordt van 16 naar 18 jaar. De ophef over deze en andere wetten (zoals 

accijnsverhoging) aangaande alcohol is telkens weer groot. De vraag is of deze ophef wel 

terecht is.  

Zo zijn er vele recente gegevens over de prevalentie van alcoholgebruik onder 

verkeersslachtoffers. Uit het rapport SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid, 2011) blijkt bijvoorbeeld dat 20% van de verkeersdoden aan alcohol 

gerelateerd is. Ook bestaat er allerlei onderzoek die op de vele nadelige effecten van alcohol 

op de puberhersenen wijzen (Brown & Tapert, 2006), zoals geheugenproblemen, verminderde 

aandachtvaardigheden en gereduceerde prestaties op visuele taken. Onderzoek van Scott-

Sheldon, Senn, Carey, Urban en Carey (2013) laat ten slotte zien dat alcohol een moderator is 

voor de relatie tussen het aantal bedpartners en de SOA Trichomoniasis Dit betekent dat na 

alcoholconsumptie een toename van het aantal bedpartners leidt tot een grotere kans op 

Trichomoniasis. Dit zijn enkele voorbeelden uit het grote scala aan onderzoek gedaan naar de 

nadelige effecten van alcohol op risicogedrag. Met risicogedrag wordt gedrag bedoeld dat aan 

de ene kant verleidelijk, positief en gewild is voor iemand om uit te voeren, maar over het 

algemeen impulsief, risicovol en niet wenselijk is. Voorbeelden hiervan zijn autorijden onder 

invloed, seks hebben zonder condoom of roken. Het moge duidelijk zijn dat alcoholgebruik 

een groot probleem is, wat in alle uithoeken van de wereld veel leed veroorzaakt. De ophef 

rond anti-alcoholwetten die bovenstaande problemen trachten te verminderen zou alleen 

daarom al wat genuanceerd kunnen worden. 
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 Het huidige literatuuroverzicht zal proberen deze ophef verder te nuanceren. Dit wordt 

gedaan door naast risicogedrag zélf ook de onderliggende attitudes en gedragsintenties over 

dit risicogedrag te onderzoeken. Onder attitudes wordt het evaluatief oordeel verstaan van 

mensen over het eventueel uitvoeren van risicogedrag (Ajzen & Fishbein, 2000; aangehaald in 

Ajzen, 2001). De vraag is of, en hoe alcohol een effect heeft op dit soort attitudes. Onder 

gedragsintenties wordt de bereidheid van mensen om bepaald risicogedrag uit te voeren 

verstaan. Volgens de theory of reasoned action (Ajzen, 2001) staan deze attitudes, intenties en 

gedrag in causaal verband met elkaar. Ajzen (2001) stelt dat mensen zich gedragen naar 

aanleiding van hun intenties richting gedrag, en dat deze intenties onder invloed van attitudes 

over dit gedrag ontstaan. Er is echter ook tegenbewijs voor deze stelling. Attitudes leiden niet 

altijd tot gedragsintenties en gedrag. Ook zijn er naast attitudes en gedragsintenties veel 

andere factoren die gedrag voorspellen. Er zijn discussies gaande betreffende de mate waarin 

attitudes, gedragsintenties en gedrag elkaar beïnvloeden. Wat wel aangenomen kan worden is 

dat ze in wat voor mate dan ook wel degelijk met elkaar verbonden zijn. In dit 

literatuuroverzicht zal onderzoek aangehaald worden dat geconcentreerd is op deze 

onderliggende attitudes en bijbehorende gedragsintenties tegenover risicogedrag  

 Steele en Josephs (1990) onderzochten de relatie tussen alcohol en het cognitieve 

vermogen. Zij stelden dat alcohol een myopisch effect heeft op perceptie en verschillende 

denkprocessen, ‘alcohol myopie’ genoemd. Dit is een mentale staat van kortzichtigheid, 

waarbij men niet meer in staat is om het geheel te overzien, maar waarbij de aandacht volledig 

is gericht op één aspect van de situatie. Omdat alle aandacht wordt geschonken aan één 

aspect, is het niet meer mogelijk om alle voor- en nadelen van risicogedrag tegen elkaar af te 

wegen. Daardoor is het gedrag van mensen die onder invloed zijn van alcohol vaak gebaseerd 

op hun sterkste impulsen. De kans is dus het grootst dat mensen gedrag uitvoeren wat voor 

hen op dat moment het meest aantrekkelijk lijkt, inclusief risicogedrag. 
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Volgens Steele en Josephs (1990) zijn er bepaalde situaties waarin het nog extra 

waarschijnlijk en aantrekkelijk wordt dat dit risicogedrag positiever wordt beoordeeld. 

Bepaalde informatie in deze situatie kan dan de doorslag geven voor het uitvoeren van dit 

gedrag. MacDonald, Zanna en Fong (1995) onderzochten zo’n situatie die voor dit laatste 

duwtje zou kunnen zorgen. In hun onderzoek kregen deelnemers in de alcoholconditie drie 

glazen alcohol toegediend waardoor de hoeveelheid alcohol in hun bloed boven de wettelijk 

toegestane hoeveelheid uitkwam. Vervolgens werd hen het volgende gevraagd: “Als ik zou 

drinken en autorijden wanneer ik naar een feest ga, dan zou ik dat acceptabel vinden.” Ook 

werd er gevraagd: “Als ik slechts een korte afstand moet afleggen wanneer ik naar een feest 

ga, dan zou ik willen drinken en rijden.” De tweede vraag bevat in tegenstelling tot de eerste 

vraag informatie die het extra aantrekkelijk maakt om het risicogedrag uit te voeren. Steele en 

Josephs (1990) noemen deze informatie die het gedrag extra waarschijnlijk en aantrekkelijk 

maakt kortweg cues. Ondanks dat er vele verschillende soorten cues zijn, zal in dit 

literatuuroverzicht het begrip enkel en alleen betrekking hebben op bovenstaande definitie.  

Steele en Josephs (1990) beargumenteerden in hun overzicht al wat Strack en Deutsch 

(2004) en later Hofmann en Friese (2008) verder uitwerkten tot het dual-process model. Dit 

model gaat er namelijk vanuit dat er twee manieren zijn van informatieverwerking, namelijk 

een reflectieve en een impulsieve manier. Dit komt erop neer dat nuchtere en dronken mensen 

op een verschillende manier met cues omgaan. Nuchtere mensen die in aanraking komen met 

cues die risicogedrag aantrekkelijker maken, hebben nog steeds genoeg cognitieve capaciteit 

om de verleiding te weerstaan. Men kan de cues zodoende op een reflectieve manier 

analyseren, men kan zelf argumenten genereren die in tegenspraak zijn met de cues, en men 

kan tot de conclusie komen om het risicogedrag niet uit te voeren. Is men echter onder de 

invloed van alcohol, dan zal men de verleiding door verminderde cognitieve capaciteit niet 

kunnen weerstaan. Men zal geen tegenargumenten kunnen bedenken. Deze cues zullen 

 



6 
HET EFFECT VAN ALCOHOLGEBRUIK OP ATTITUDES OVER RISICOVOL GEDRAG 

zodoende op een snelle, associatieve en hedonische manier verwerkt worden, met een 

veranderde attitude als gevolg. Daaropvolgend zal het risicogedrag aantrekkelijker worden 

gevonden, met een sterkere gedragsintentie als gevolg en een grotere kans op het uitvoeren 

van risicogedrag(Strack & Deutsch, 2004; Hofmann & Friese, 2008). 

Bovenstaande suggereert dat alcoholgebruik een myopisch effect heeft op onze 

informatieverwerking, waardoor attitudes over risicogedrag beïnvloedt zouden kunnen 

worden. De rol die de cues spelen in het geheel is vooralsnog echter onduidelijk. Er zijn 

verschillende verklaringen gevonden voor de mogelijke rol die cues spelen bij mensen die 

alcohol hebben gedronken. De eerste verklaring wordt de alcohol myopie hypothese 

genoemd. Deze stelt dat hoe meer cues er zijn, des te positiever wordt de attitude over 

risicogedrag (Steele & Josephs, 1990). Men heeft na alcoholgebruik dus nog een negatieve of 

neutrale attitude over het uitvoeren van bepaald risicogedrag, maar de cues zullen helpen om 

over de drempel te stappen naar een positieve attitude. Dit geldt alleen voor dronken mensen, 

omdat zij zich niet mentaal kunnen weren tegen de invloed van deze cues. Nuchtere mensen 

zullen zich wél kunnen weren en worden daardoor niet zo sterk beïnvloedt door de cues. 

Hierbij wordt er dus een interactie-effect voorspeld tussen alcoholgebruik en het aantal cues.  

De andere verklaring wordt de disinhibitie hypothese genoemd. Deze hypothese 

voorspelt dat men onder invloed van alcohol altijd een positievere attitude krijgt over 

risicogedrag na alcoholgebruik. De hoeveelheid en sterkte van de cues zal hier geen enkele 

verandering in valentie in brengen. De attitude kan alleen nog maar positiever worden. Hierbij 

wordt dus alleen een hoofdeffect van alcohol voorspeld. Ter verduidelijking van het verschil 

tussen deze twee hypothesen wordt er nog even teruggekomen op het onderzoek van 

MacDonald, Zanna en Fong (1995). De alcohol myopie hypothese zou ondersteund worden 

als deelnemers aan zouden geven dat ze autorijden onacceptabel vinden in de eerste situatie 

zonder cue, maar wel zouden autorijden in de tweede situatie met cue. Als deelnemers echter 
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zowel in de eerste als in de tweede situatie instemmend zouden antwoorden, dan zou de 

disinhibitie hypothese ondersteund worden (MacDonald, Zanna & Fong, 1995). 

Deze twee verklaringen lijken verschillend in de wijze waarop cues in verband staan 

met attitudes en intenties die door alcoholgebruik ontstaan, maar het is nog maar de vraag of 

ze dat zijn. Als ze wel verschillend zijn, dan zou slechts één verklaring behouden kunnen 

worden. De alcohol myopie hypothese voorspelt immers een interactie-effect, terwijl de 

disinhibitie hypothese alleen een hoofdeffect voorspelt. Het is echter ook mogelijk dat de ene 

verklaring de ander niet uitsluit, en ze op een bepaalde manier samengevoegd kunnen worden. 

Het is belangrijk om het verschil of de overeenkomst tussen deze verklaringen te 

verduidelijken, omdat ze belangrijke implicaties kunnen hebben voor de manier waarop 

alcohol ons beoordelingsvermogen over risicogedrag aantast. De vraag die centraal staat in de 

rest van dit literatuuroverzicht is daarom wat het effect is van alcoholgebruik op attitudes en 

gedragsintenties over risicogedrag en wat de verklaring hiervoor is.  

In twee hoofdstukken zal deze vraag beantwoordt worden. Eerst zal ingegaan worden 

op het effect van alcoholgebruik op attitudes en gedragsintenties over risicogedrag. Hierbij 

wordt empirische ondersteuning aangehaald voor de hypothese dat alcoholconsumptie leidt 

tot positievere attitudes en sterkere gedragsintenties over risicogedrag. Vervolgens zal het 

proces behandeld worden die dit gevonden effect verklaart. Hierbij zal het dual-proces model 

en de twee hypothesen met behulp van onderzoek worden beoordeeld. Ten slotte zal er aan de 

hand van de twee hoofdstukken een conclusie worden getrokken ten aanzien van de centrale 

vraag.  

De Invloed van Alcoholgebruik op Attitudes over Risicovol Gedrag 

Iedereen weet dat alcohol bepaalde consequenties met zich meebrengt voor ons 

gedrag. Als we naar anderen kijken is het gedrag datgene waar we ons het meest op focussen, 
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omdat het direct waarneembaar is. Dit betekent echter niet dat dit het enige is wat we moeten 

bestuderen als we andermans gedrag beter willen begrijpen. De onderliggende attitudes en 

intenties van mensen zijn minstens zo belangrijk. Dit blijkt alleen al uit de theory of reasoned 

action (Ajzen, 2001) waarbij wordt gesteld dat, in het algemeen, attitudes en gedragsintenties 

over bepaald gedrag uiteindelijk vaak leiden tot dat gedrag. Het is daarom belangrijk dat er 

niet alleen wordt gekeken naar de invloed van alcohol op het risicogedrag zelf, maar ook op 

onderliggende attitudes en gedragsintenties hierover.  

Macdonald, Zanna en Fong (1996) onderzochten de invloed van alcoholgebruik op 

attitudes en gedragsintenties over het hebben van seks zonder condoom. In één van de 

experimenten kregen mannelijke psychologiestudenten een filmpje te zien. Hierbij moesten ze 

zich verplaatsen in de mannelijke hoofdrolspeler die voor het dilemma stond om onveilige 

seks te hebben met de vrouwelijke hoofdrolspeelster, of helemaal geen seks. Veilige seks was 

dus uitgesloten. Na de film werden de deelnemers willekeurig verdeeld over een conditie 

waarin deelnemers niets kregen toegediend (hierna ‘geen alcoholconditie’), een conditie 

waarin een dosis alcohol werd toegediend (hierna ‘alcoholconditie’) en een conditie waarin 

men dacht dat men alcohol dronk maar waar men in werkelijkheid een placebo kreeg 

toegediend (hierna ‘placeboconditie’). Vervolgens kregen ze vragen over hun intentie om wel 

of geen seks te hebben met de vrouw en hun attitude over hoe “dom” en “onverantwoord” dit 

zou zijn. Deelnemers in de alcoholconditie bleken een sterkere intentie te hebben tot onveilige 

seks dan deelnemers in de andere twee condities. De deelnemers in de verschillende condities 

bleken niet te verschillen in hun attitudes over onveilige seks.  

Deze resultaten werden deels gerepliceerd in een veldonderzoek (Macdonald, Zanna & 

Fong, 1996) waarbij zowel mannen als vrouwen aan deelnamen. Zij werden in de pub 

gevraagd om die avond mee te doen aan hetzelfde onderzoek als hierboven staat beschreven. 

Bij vrouwen werd slechts een marginaal effect gevonden van alcohol op intentie tot onveilige 
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seks. Tevens bleken vrouwen een nog negatievere attitude te hebben dan mannen. Volgens de 

onderzoekers kon dit sekseverschil verklaard worden doordat de vrouwelijke deelnemers hun 

hoofdrolspeler minder aantrekkelijk vonden dan de mannelijke deelnemers. Wat opvallend 

genoeg geconcludeerd kan worden uit de bovenstaande twee experimenten is dat alcohol wel 

leidt tot positievere gedragsintenties over risicogedrag, maar niet tot positievere attitudes 

hierover. Volgens de onderzoekers valt deze inconsistentie te wijten aan de manier waarop de 

vragen zijn gesteld. De vragen die attitudes behoorden te meten hadden volgens hen een 

negatieve ondertoon, namelijk “dom” en “onverantwoord”. Hierdoor zouden deelnemers meer 

gericht zijn op de negatieve kant van onveilige seks, wat een negatieve attitude als gevolg 

had. Bij de vragen over gedragsintenties was er geen dergelijke negatieve ondertoon.  

Hetzelfde effect van alcohol op gedragsintenties over seksueel risicogedrag werd 

gevonden door Fromme, D’Amico en Katz (1999). Zij verwachtten daarbovenop dat dit 

samenhing met een verminderde risicoperceptie van het risicogedrag. Nadat de deelnemers 

werden verdeeld over een alcohol-, placebo- of geen alcoholconditie vulden ze een vragenlijst 

in waar hun verwachte intenties en risicopercepties richting onveilige seks werden gemeten. 

Net als in het onderzoek van Macdonald, Zanna en Fong (1996) waren de intenties voor 

deelnemers het sterkst in de alcoholconditie. Tevens werd gevonden dat deelnemers in deze 

conditie significant lager scoorden op vragen over risicoperceptie van seks zonder condoom 

dan deelnemers in de twee andere condities. Deze bevindingen golden echter alleen voor de 

mannelijke deelnemers. De onderzoekers concludeerden hieruit dat alcoholgebruik bijdraagt 

aan versterkte intenties tot het nemen van seksuele risico’s doordat de risicoperceptie van 

deelnemers afneemt. Alcohol zou namelijk een negatieve werking hebben op cognitieve 

functies van het brein die zouden moeten zorgen voor herinneringen over negatieve 

consequenties van seks zonder condoom. 
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De vorige twee onderzoeken operationaliseerden risicogedrag met seks zonder 

condoom. Testa, Livingston en Collins (2000) deden dit op een andere manier. Zij vroegen 

vrouwelijke deelnemers naar hun risicoperceptie en gedragsintenties over een situatie waarin 

ze een relatie opbouwden met een aantrekkelijke man, waar de kans op seksuele agressie 

vanuit deze man aanwezig was. De deelnemers werden onderverdeeld in een alcohol-, 

placebo en geen alcohol conditie. Na eventuele alcoholconsumptie lazen ze een verhaaltje 

waarin een vrouw slachtoffer zou kunnen worden van seksuele agressie door toedoen van een 

dronken man waar ze eerder een date mee heeft gehad. De vrouw staat voor de keuze de 

dronken man in haar huis te laten of niet. De deelnemers moesten hierna zelf een einde 

schrijven aan dit verhaal, waarbij ze in de schoenen stonden van het vrouwelijke personage. 

Zodra dit was gedaan kregen de deelnemers dezelfde vragenlijst voor zich die Fromme, 

D’Amico en Katz (1999) gebruikten om risicoperceptie te meten. Ook werd de deelnemers 

gevraagd naar hun gedragsintentie, door betrokkenheid bij zes verschillende situaties in te 

schatten waar er een risico werd gelopen tot seksuele agressie, zoals de man thuis laten 

slapen. Ten slotte werd de deelnemers gevraagd naar hun attitude over de man op zes 

verschillende dimensies, zoals “aardig-onaardig”. Deelnemers in de alcoholconditie bleken 

een positievere attitude te hebben over de man, hadden een lager risicoperceptie en achtten de 

kans groter dat ze betrokken zouden raken bij situaties waar seksuele agressie uit zou kunnen 

volgen.  

Er werd door Testa, Livingston en Collins (2000) dus een hoofdeffect gevonden van 

alcohol op attitudes en gedragsintenties over risicogedrag. Vrouwen met alcohol op kregen 

namelijk positievere attitudes en sterkere gedragsintenties ten opzichte van het risicogedrag. 

Omdat Testa, Livingston en Collins (2000) alleen vrouwen meenamen in hun onderzoek kan 

er nu ook worden gezegd dat vrouwen, en niet alleen mannen ten prooi vallen aan het 

myopische effect van alcohol. Dat vrouwen in eerder onderzoek niet net zoals mannen werden 
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beïnvloedt door alcohol kwam volgens hen doordat mannen veel voordelen zien in het hebben 

van onveilige seks, terwijl vrouwen al op voorhand een negatievere kijk hebben op onveilige 

seks. Vrouwen zijn over het algemeen echter wel positief over het opbouwen van een relatie 

met een aantrekkelijke man. Daardoor kunnen ze onder invloed van alcohol de vele voordelen 

van de relatie niet meer goed afwegen met eventuele nadelen, zoals seksuele agressie.  

Er bestaan meer vormen van risicogedrag dan alleen onveilige seks waar zowel 

mannen als vrouwen meer naar neigen als ze alcohol op hebben. Zo hebben Sayette, Martin, 

Wertz, Perrott en Peters (2005) risicogedrag geoperationaliseerd als de wil om te roken. 

Roken is voor rokers gedrag wat zeer aantrekkelijk is om uit te voeren, maar wat op de lange 

duur ook lichamelijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Rokers zijn zich hier vaak van 

bewust, maar kunnen de verleidingen van roken doorgaans moeilijk weerstaan. Sayette et al. 

(2005) stelden de hypothese dat rokers meer geneigd zijn om te roken als ze alcohol op 

hebben dan nuchtere rokers. Deelnemers die twaalf uur lang niet mochten roken voordat het 

onderzoek begon werden onderverdeeld in twee condities: een alcoholconditie en een 

placeboconditie. In beide condities dacht men dat men alcohol dronk, waardoor 

verwachtingseffecten zijn uitgesloten. Na consumeren van de alcohol of het placebo werden 

de deelnemers geconfronteerd met neutrale stimuli en rookstimuli. Tijdens dit deel van het 

experiment werd het gezicht van de deelnemers gefilmd en gecodeerd om hun emotionele 

expressies te onderzoeken. Hierna vulden de deelnemers een vragenlijst in waarin ze onder 

andere hun wil om te roken moesten aangeven op een schaal van 0 tot 100. De onderzoekers 

zagen in de resultaten dat rokers die alcohol op hadden minder negatieve en meer positieve 

gezichtsuitdrukkingen lieten zien als er rookstimuli werden gepresenteerd dan nuchtere 

rokers. Zij gaven daarnaast een sterkere wil om te roken aan. Geconcludeerd kan worden dat 

alcohol myopie niet alleen voorkomt in risicogedragingen die te maken hebben met seks. Ook 
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roken valt hieronder en later zullen we zien dat dit ook geldt voor autorijden onder invloed 

(MacDonald, Zanna, & Fong, 1995). 

Naar aanleiding van de besproken onderzoeken kan er geconcludeerd worden dat 

alcoholgebruik zorgt voor positievere attitudes en sterkere gedragsintenties richting 

risicogedrag. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat mensen die alcohol op 

hadden positievere attitudes en sterkere gedragsintenties hadden over het hebben van 

onveilige seks (met een aantrekkelijke, onbekende man) en roken. Mensen met alcohol op 

blijken aantrekkelijk risicogedrag op een meer hedonische manier te verwerken dan nuchtere 

mensen. Hierdoor zien ze alleen de voordelen in van het risicogedrag, waardoor men hier 

impulsief op reageert. Deze conclusie is in lijn met de disinhibitie hypothese, die stelt dat men 

onder invloed van alcohol altijd positievere attitudes en intenties krijgt richting het 

risicogedrag na alcoholgebruik. De disinhibitie hypothese lijkt dan ook een goede verklaring 

te zijn voor het gevonden effect. Het is echter de vraag of de conclusie daadwerkelijk zo zwart 

op wit is. Zal alcohol altijd, in wat voor situatie dan ook, leiden tot positievere attitudes en 

sterkere gedragsintenties over risicogedrag? Of zijn er complexere zaken aan de hand die deze 

conclusie zou kunnen nuanceren? In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op 

bovenstaande vragen. Hierin wordt dan ook het tweede deel van de centrale vraag van dit 

literatuuroverzicht onderzocht, namelijk wat de beste verklaring is voor het effect van alcohol 

op attitudes en intenties over risicogedrag.  

Verklaringen voor de Invloed van Alcoholgebruik op Attitudes en Gedragsintenties 

over Risicovol Gedrag 

Het eerder besproken onderzoek suggereert dat er een direct hoofdeffect is van alcohol 

op attitudes en gedragsintenties over risicogedrag. Alcohol zou zorgen voor positievere 

attitudes en sterkere gedragsintenties over risicogedrag. Daarmee zou de disinhibitie 
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hypothese ondersteund worden. Het is echter de vraag of dit effect altijd gelijk is, of dat er 

situaties zijn waarbij het optreden van dit effect extra waarschijnlijk wordt. In dit hoofdstuk 

zal deze vraag verder onderzocht worden. Steele en Josephs (1990) presenteerden de alcohol 

myopie hypothese als alternatief voor de disinhibitie hypothese. Deze alcohol myopie 

hypothese zou het gevonden bewijs voor de disinhibitie hypothese nuanceren door te stellen 

dat alcohol in sommige situaties meer effect heeft op attitudes en gedragsintenties over 

risicogedrag dan in andere situaties. Deze situaties, of bepaalde informatie binnen deze 

situatie, zal dan de doorslag geven voor een al dan niet positievere evaluatie van het 

risicogedrag. Deze stukjes informatie binnen een situatie worden kortweg cues genoemd. Dus 

als deze cues het risicogedrag nog eens extra aantrekkelijk maakt dan het al is, dan is de kans 

groter dat het risicogedrag positiever wordt beoordeeld. Zijn deze cues er niet, dan zou er 

geen effect zijn van alcohol op attitudes en intenties over risicogedrag. De alcohol myopie 

hypothese voorspelt dus een interactie-effect. 

Zo’n interactie-effect werd gevonden in een klassiek experiment van MacDonald, 

Zanna en Fong (1995). Zij onderzochten in drie experimenten (lab-, telefoon- en 

veldonderzoek) de invloed van alcohol op attitudes over autorijden onder invloed. In elk 

experiment werden de deelnemers random verdeeld over twee condities, een nuchtere en een 

alcoholconditie. Na het wel of niet drinken van alcohol moesten de deelnemers een vragenlijst 

invullen die hun attitudes, intenties, subjectieve normen, morele verplichtingen en 

gedragsnormen over autorijden met alcohol op maten. Er waren twee soorten vragen. De ene 

helft van de vragen bevatte geen cues die het risicogedrag extra aantrekkelijk en 

waarschijnlijk maakten, zoals: “Als ik de eerstvolgende keer dat ik naar een feest ga zou 

drinken en vervolgens autorijden, dan zou ik dat acceptabel vinden”. De andere helft van de 

vragen bevatte wel cues die het risicogedrag extra aantrekkelijk en waarschijnlijk maakten, 

zoals: “Als ik slechts een korte afstand zou moeten afleggen de eerstvolgende keer dat ik naar 
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een feest ga, dan zou ik het acceptabel vinden om te drinken en vervolgens autorijden”. Uit de 

resultaten bleek een interactie-effect tussen alcohol en de aanwezigheid van cues. Zowel 

nuchtere als dronken deelnemers hadden een negatieve attitude over autorijden bij vragen die 

geen cues bevatten. Als deze er wel waren, dus als het risicogedrag extra aantrekkelijk werd, 

dan hadden deelnemers in de alcoholconditie wél een positievere attitude dan nuchtere 

deelnemers over autorijden onder invloed. Geconcludeerd werd dat de alcohol myopie 

hypothese een verklaring bood voor het gevonden effect van alcohol. Mensen vonden het 

risicogedrag nog niet aantrekkelijk genoeg als er geen cues aanwezig waren. Waren deze er 

wel, dan kon men de verleiding niet weerstaan en gaf men toe aan de overheersende impulsen, 

zoals ook beschreven wordt door het dual-process model (Strack & Deutsch, 2004).  

Een ander onderzoek dat de alcohol myopie hypothese en de disinhibitie hypothese 

tegen elkaar afzette werd gedaan door Flowe, Stewart, Sleathe en Palmer (2011). Zij deden 

een correlationeel veldonderzoek naar het verband tussen alcohol en attitudes over seksuele 

agressie. De mannelijke deelnemers werden in de kroeg gevraagd om mee te doen aan het 

onderzoek. De hoeveelheid alcohol dat ze hebben gedronken werd niet gemanipuleerd, maar 

werd gemeten met een blaastest. De deelnemers kregen een verhaaltje te lezen waarin ze zich 

moesten voorstellen dat een vrouw uit een nachtclub hen uitnodigde om met haar naar huis te 

gaan. Afhankelijk van de conditie kregen de deelnemers een foto van de vrouw te zien met 

onthullende of normale kleding, wat de aantrekkelijke cue moest voorstellen. Vervolgens 

moesten de mannen vragen beantwoorden over hun intenties tot intiem contact met de vrouw. 

Het intieme contact liep per vraag op in mate van seksuele agressie, van het kussen van de 

vrouw tot aan het hebben van onvrijwillige seks. Uit de resultaten bleek dat mannen met meer 

alcohol op verder gingen in de mate van intenties tot seksuele agressie, maar alleen in 

situaties waarin de vrouw onthullende kleding droeg. Het bleek dat deelnemers met meer 

alcohol op zich minder bewust waren van het feit dat de vrouw niet instemde met het intieme 
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en zelfs agressieve seksuele contact. De onderzoekers concludeerden dat de alcohol myopie 

hypothese hier van toepassing was. Ze stellen dat mensen cognitief niet in staat zijn om de 

onaantrekkelijke cues, zoals het tegenstribbelen van de vrouw, te verwerken als er 

aantrekkelijk cues aanwezig waren. Deze aantrekkelijke cues zouden namelijk sterker zijn dan 

de onaantrekkelijke cues. De alcohol myopie hypothese zou dan echter ook moeten werken 

als de onaantrekkelijke cues sterker zijn dan de aantrekkelijke cues.  

MacDonald, Fong, Zanna en Martineau (2000) vonden wél bewijs voor de stelling 

hierboven. Zij stelden dus de hypothese dat als de alcohol myopie hypothese valt toe te passen 

in situaties met positieve cues, dat er dan ook een omgekeerd effect zou moeten optreden voor 

situaties met negatieve cues. Ze onderzochten dit in vier verschillende experimenten. De 

eerste twee experimenten werden gedaan in het lab en in het veld. Beide onderzoeken 

maakten gebruik van dezelfde onderzoeksopzet van Macdonald, Zanna en Fong (1996). 

Afhankelijk van de conditie, stonden dronken en nuchtere deelnemers voor het dilemma om 

wel of geen intenties en excuses te geven voor het hebben van onveilige seks. Een belangrijk 

verschil met het onderzoek van MacDonald, Zanna en Fong (1995) over autorijden is dat 

deelnemers na eventuele consumptie van alcohol nu vragen kregen met of zonder cues die het 

risicogedrag juist minder aantrekkelijk dienden te maken. Een vraag zonder cue, en dus een 

positieve valentie zou dan bijvoorbeeld zijn: “Ik zou seks hebben met de vrouw”. Een vraag 

met cue en dus een negatieve valentie zou er dan zo uitzien: “Ik zou seks met de vrouw 

hebben zonder condoom”. De onderzoekers verwachtten dat dronken deelnemers sterkere 

gedragsintenties hadden over het risicogedrag als er geen onaantrekkelijke cues aanwezig 

waren. Als deze er wel waren zou er geen verschil zijn tussen de deelnemers. De resultaten 

bevestigden deze verwachtingen. Was er geen onaantrekkelijke cue aanwezig, en had de 

situatie dus een positieve valentie, dan hadden de deelnemers met alcohol op sterkere intenties 

tot het hebben van onveilige seks dan nuchtere deelnemers. Bij vragen met onaantrekkelijke 
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cues waren deelnemers in beide condities even negatief over het hebben van onveilige seks. 

De cues maakten het risicogedrag dus extra onaantrekkelijk.  

In de laatste twee experimenten kregen deelnemers cues gepresenteerd die het 

risicogedrag licht onaantrekkelijk en sterk onaantrekkelijk maakten. Hier werd verwacht dat 

deelnemers met alcohol op juist negatiever waren tegenover onveilige seks als er cues waren 

die het gedrag sterk onaantrekkelijk maakten dan nuchtere deelnemers. Ook deze 

verwachtingen werden waargemaakt, waarna men concludeerde dat dit compleet in lijn was 

met de alcohol myopie hypothese. Dit onderzoek laat zien dat men met alcohol op positiever 

wordt over aantrekkelijk risicogedrag als de cues een positieve valentie hadden. Daarnaast 

toont dit onderzoek in tegenstelling tot ander onderzoek aan dat men juist gemiddeld 

negatiever wordt als men in aanraking komt met onaantrekkelijke cues. Deze conclusie is 

precies in lijn met de alcohol myopie hypothese, want als deze hypothese zou werken voor 

positieve cues, dan zou dit ook omgekeerd moeten gelden voor negatieve cues.  

Cues hoeven niet altijd uit de context van de externe wereld te komen. De mens kan 

ook zélf beschikken over bepaalde cues in de vorm van predisposities. Deze predisposities 

kunnen op hun beurt weer invloed hebben op hoe risicogedrag wordt geëvalueerd. Davis, 

Hendershot, George, Norris en Heiman (2007) onderzochten de rol van deze interne 

predisposities in combinatie met de alcohol myopie hypothese bij de invloed van alcohol op 

intenties tot onveilige seks. De onderzoeksopzet kwam in grote lijnen overeen met dat van 

MacDonald, Macdonald, Zanna & Fong (2000). De 61 mannelijke en vrouwelijke deelnemers 

vulden eerst een vragenlijst in over hun predisposities in de vorm van risicopercepties over 

onveilige seks en seksuele opwinding. De deelnemers werden vervolgens verdeeld over een 

alcohol- en geen alcoholconditie. Ze lazen het verhaaltje en kregen vragen over de mate van 

seksuele opwinding en hun attitudes en intenties richting onveilige seks met het personage. 

Deze vragen bestonden uit aantrekkelijke en onaantrekkelijke cues die respectievelijk de 
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voor- en nadelen van onveilige seks benadrukten. Uit de resultaten bleek wederom een 

bevestiging van de verwachtingen die op basis van de alcohol myopie hypothese waren 

gesteld. Deelnemers die alcohol op hadden rapporteerden sterkere intenties en positievere 

attitudes tot het hebben van onveilige seks bij vragen die aantrekkelijke cues bevatten. Dit 

effect bleek volledig gemedieerd te worden door hun seksuele opwinding en risicoperceptie 

over onveilige seks. Alcoholgebruik leidde dus tot een verhoogde seksuele opwinding en een 

verlaagde risicoperceptie, wat weer leidde tot sterkere intenties en positievere attitudes over 

onveilige seks. Het is belangrijk om te onthouden dat deze predisposities ook een rol hebben 

in het effect. Op deze manier zien we namelijk dat alcohol op zichzelf niet altijd genoeg is om 

een effect te kunnen zien, maar dat er meer aan de hand is. Daarnaast blijkt dat naast externe 

cues ook interne cues invloed hebben op het effect van alcohol op attitudes over risicogedrag.  

Naast predisposities als cues zijn er ook andere interne eigenschappen van mensen die 

als cue kunnen dienen, zoals bepaalde specifieke persoonlijkheidskenmerken. Noel, Maisto, 

Johnson en Jackson Jr. (2009) deden onderzoek naar de twee verklaringen voor de invloed 

van alcohol op acceptatie van seksuele agressie. Zij namen daarin ook specifieke 

persoonlijkheidsfactoren als need for sexual dominance (NSD) en acceptance of interpersonal 

violence (AIV) mee als mogelijke moderators. NSD is de mate waarin gevoelens van controle 

over de partner motiveert om seks te hebben. AIV meet de attitudes over het gebruik van 

macht in seksuele relaties. NSD en AIV werd gemeten voordat men werd verdeeld over de vier 

condities. Afhankelijk van de conditie dronk men geen alcohol, een placebo, een lage dosis 

alcohol en een hoge dosis alcohol. Vervolgens kregen de deelnemers een filmpje te zien 

waarin een man op het punt zegt seks te hebben met een vrouw, maar waar de vrouw dat 

uiteindelijk niet wil. Er waren echter twee versies van de film. De ene helft van de deelnemers 

kreeg een film te zien met cues die dwingende seks onaantrekkelijk maakten, zoals een 

feministische poster die aan de muur hing. Bij de andere helft ontbraken deze cues. Ten slotte 
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moesten de deelnemers vier vragen beantwoorden over de mate waarin ze het zouden 

accepteren als de man seks zou hebben met de vrouw. Noel et al. (2009) concludeerden dat de 

resultaten in lijn waren met de verwachtingen van de disinhibitie hypothese. Er werd namelijk 

een hoofdeffect gevonden van alcohol, maar geen interactie-effect tussen alcohol en 

aanwezigheid van externe cues. Deelnemers onder invloed rapporteerden een hogere 

acceptatie van seksuele agressie dan nuchtere deelnemers, ongeacht de aan- of afwezigheid 

van inhiberende cues. De onderzoekers concludeerden ook dat NSD en AIV werkten als 

moderator voor het gevonden effect. Alleen de mannen met een hogere mate van NSD en AIV 

onder invloed van alcohol accepteerden de seksuele agressie. Mannen die hier laag op 

scoorden accepteerden seksuele agressie vrijwel niet. 

Het is de vraag of Noel et al. (2009) op basis van de resultaten een juiste conclusie 

hebben getrokken. De aantrekkelijke cues in het filmpje hadden inderdaad geen effect op 

acceptatie van seksuele agressie, maar een hoge mate van NSD en AIV wel. Deze twee 

persoonlijkheidskenmerken waar individuen over kunnen beschikken zouden als een soort 

interne, aantrekkelijke cue kunnen werken. Er zou dan een interactie zijn tussen 

alcoholgebruik en deze persoonlijkheidskenmerken als cues. Alleen de mensen die hoog 

scoren op deze eigenschappen blijken “blind” te zijn voor onaantrekkelijke aspecten van een 

risicovolle situatie, zoals de vrouw die geen seks meer wil. Als men alcohol drinkt blijken 

aantrekkelijke interne cues zoals een hoge mate van NSD en AIV dus te zorgen voor een 

positievere attitude over het risicogedrag. In dat geval zou de conclusie van Noel et al. (2009) 

genuanceerd moeten worden. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen concluderen dat externe cues 

geen invloed hebben op de acceptatie van seksuele agressie door dronken mensen, wat 

ondersteuning biedt voor de disinhibitie hypothese. Er zijn echter persoonlijkheidskenmerken 

die wel als interne cue kunnen dienen voor acceptatie van seksuele agressie, wat bewijs levert 

voor de alcohol myopie hypothese.  
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Er is al met al veel bewijs gevonden voor de alcohol myopie hypothese als verklaring 

voor het effect van alcohol op het ontwikkelen van positieve attitudes en intenties over 

risicogedrag. Er blijkt namelijk sprake te zijn van een interactie-effect tussen alcohol en de 

cues die het risicogedrag waarschijnlijker en aantrekkelijker maken. Recent onderzoek zou 

echter wijzen op de disinhibitie hypothese als juiste verklaring hiervoor. De onderzoekers 

vergeten echter de mogelijkheid dat er in beide verklaringen een kern van waarheid zit. Het 

onderzochte risicogedrag is namelijk op zichzelf al aantrekkelijk om uit te voeren. Seks 

zonder condoom is beter dan met. Autorijden onder invloed is goedkoper dan geld verspillen 

aan een taxi. En rokers hebben altijd trek in een sigaret. Er zijn geen cues nodig om uit te 

leggen dat dit gedrag aantrekkelijk is om uit te voeren, want dat zijn ze van zichzelf al. Het is 

daarentegen wél zo dat hoe meer aantrekkelijke informatie er in de situatie beschikbaar is 

voor de beschonken persoon over het risicogedrag, des te waarschijnlijker wordt het dat 

attitudes en intenties hierover positiever en sterker worden. Men kan zich namelijk beroepen 

op meer excuses die het risicogedrag goed kan praten. Op deze manier zal de kans groter zijn 

dat ze op hun impulsen afgaan, zoals het dual-process model beschrijft (Strack & Deutsch, 

2004).  

Dit betekent echter niet dat cues per se noodzakelijk zijn voor een positieve attitude 

over risicogedrag bij dronken mensen. In de onderstaande afbeelding wordt dit verduidelijkt. 

De lijn stelt de attitude en intentie over risicogedrag voor. Een waarde boven 0 betekent een 

positieve attitude. De horizontale as representeert de sterkte van de cues.  
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Zoals blijkt uit onderzoek dat ondersteuning biedt voor de alcohol myopie hypothese, stijgt de 

attitude naarmate er meer en sterkere aantrekkelijke cues aanwezig zijn. In de figuur zien we 

dit aan de stijgende lijn die de attitude weergeeft. Links in de grafiek is ook zichtbaar dat de 

aantrekkelijkheid van de cues 0 is, zoals dat bij de disinhibitie hypothese dat het geval is, er 

zijn immers geen cues aanwezig. We zien echter ook dat de attitude nog altijd 

bovengemiddeld positief is ten opzichte van de horizontale nullijn. Risicogedrag wordt van 

zichzelf namelijk al vaak positief beoordeeld en is dus niet noodzakelijk eerst negatief. 

Onderzoek dat ondersteuning biedt voor de disinhibitie hypothese laat inderdaad een positieve 

attitude zien van het risicogedrag. Hiermee wordt duidelijk dat beide hypothesen toepasbaar 

zijn in dezelfde grafiek en daarmee in dezelfde situatie. De ene hypothese verklaart het effect 

niet zozeer “beter” dan de ander. Het zijn slechts nuanceverschillen tussen een positieve 

attitude en een nóg positiever wordende attitude die deze twee hypothesen van elkaar 

onderscheidt. Deze nuanceverschillen maken de twee hypothesen geen tegenpolen van elkaar, 

maar zorgen er eerder voor dat ze elkaar in verschillende situaties kunnen aanvullen. 
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Discussie 

Geconcludeerd kan worden dat alcoholgebruik zorgt voor positievere attitudes en 

gedragsintenties over risicogedrag. Uit verschillende onderzoeken blijkt alcohol te zorgen 

voor positievere attitudes over seks zonder condoom, seksuele agressie, autorijden onder de 

invloed van alcohol en roken. Dit komt doordat alcohol volgens het dual-process model 

(Strack & Deutsch, 2004) de cognitieve capaciteit doet dalen, waardoor mensen niet meer in 

staat zijn alle voor- en nadelen van risicogedrag op een accurate manier te verwerken. Hierbij 

neemt de impulsieve manier van informatieverwerking de overhand boven de reflectieve 

manier. Onder invloed van alcohol zullen mensen informatie op een impulsieve, hedonische 

en associatieve manier verwerken. Men is dan niet meer in staat de negatieve aspecten van 

risicogedrag te verwerken. Risico’s van het gevaarlijke, onverstandige en ongezonde gedrag 

worden onderschat, en men zal alleen de positieve en aantrekkelijke kant van risicogedrag 

opvallen. De disinhibitie hypothese verklaart dit hoofdeffect exact.  

Er blijken per situatie echter nuanceverschillen te bestaan in de mate van 

aantrekkelijkheid van het risicogedrag. In sommige situatie zijn er omstandigheden die het 

nóg aantrekkelijker en waarschijnlijker maken dat het risicogedrag positiever wordt 

gevonden. De alcohol myopie hypothese biedt hiervoor een verklaring. Deze hypothese stelt 

dat er enkel in dit soort situaties sprake kan zijn van een positievere attitude over het 

risicogedrag. Door de zogenoemde cues die deze situaties aantrekkelijker maken zal men op 

een impulsieve en hedonische manier risicogedrag steeds positiever beoordelen. Er is divers 

bewijs gevonden voor beide hypothesen, waardoor onderzoekers al gauw de vraag stellen 

welke hypothese nou de beste verklaring is voor het gevonden effect. Deze onderzoekers 

lijken alleen niet te beseffen dat beide hypothesen een deel van de waarheid zouden kunnen 

vertellen. Aangezien men vaak al een aantal positieve aspecten van risicogedrag kan 

opnoemen wordt het van zichzelf al als aantrekkelijk beschouwd en hoeft het dus niet 
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noodzakelijk eerst negatief te zijn. Op deze manier kan de disinhibitie hypothese verklaren dat 

alcohol ervoor zorgt dat mensen de negatieve aspecten ervan negeren en positiever worden 

over risicogedrag. Naarmate er steeds meer positieve aspecten van het risicogedrag duidelijk 

worden, zal men er nóg positiever over worden. Daar geeft de alcohol myopie hypothese een 

goede verklaring voor.  

Er zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen aan onderzoek dat tot nu toe gedaan is. 

Zo is het overgrote deel van het onderzoek gefocust op seksueel risicogedrag. Het zou 

onterecht zijn om seksueel risicogedrag te generaliseren naar risicogedrag in het algemeen. 

Het verschilt namelijk op cruciale aspecten van vele andere soorten risicogedrag. Zo is seks 

een fundamenteel fenomeen voor ons bestaan waarmee we niet zonder kunnen. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld het uitoefenen van gevaarlijke sporten zit seks zo bij ons 

ingebakken dat onze attitudes en intenties hierover al positief en sterk zijn. Het is daarom ook 

niet verwonderlijk als er door alcohol een sterk positieve attitude over seksueel risicogedrag 

wordt gevonden. Ook verschillen mannen en vrouwen erg in hun attitudes over seks. Mannen 

hebben over het algemeen meer behoefte aan seks dan vrouwen. Vrouwen zijn daarentegen 

meer op zoek naar het behouden van langdurige en warme relaties. Uit onderzoek blijkt dit 

verschil in attitude ook aanwezig te zijn (Macdonald, Zanna, & Fong, 1996; Fromme, 

D’Amico, & Katz, 1999) Hierdoor zou onterecht het beeld kunnen ontstaan dat mannen 

positievere attitudes hebben over risicogedrag na alcoholgebruik. Onderzoek naar andere 

soorten risicogedrag zouden in te toekomst wellicht kunnen wijzen op andere effecten.  

Sociale wenselijkheid is bij controversiële studies als risicovol seksueel gedrag ook 

een factor om rekening mee te houden. Deze factor kan ervoor zorgen dat nuchtere mensen 

sociaal wenselijk antwoorden, door negatievere attitudes te uiten over seks zonder condoom. 

Deelnemers die alcohol hebben gedronken zouden niet meer genoeg cognitieve capaciteit 

hebben, waardoor ze zich wellicht niet laten remmen door sociaal wenselijk antwoorden. Op 
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deze manier kan deze factor zorgen voor het gevonden hoofdeffect van alcohol op attitudes 

over risicovol seksueel gedrag. Sommige onderzoeken zoals MacDonald et al. (1996) hebben 

dit opgelost door de deelnemers de Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Crowne & 

Marlowe, 1960; aangehaald in MacDonald et al., 1996) in te laten vullen. Veel andere 

onderzoeken hebben geen gebruik gemaakt van een dergelijke schaal. In de toekomst zou men 

er goed aan doen om zo’n schaal bij de vragenlijst te voegen, of het probleem op een andere 

manier op te lossen. 

Een laatste punt van kritiek op een deel van de besproken onderzoeken, is dat er veelal 

onderzoek is gedaan bij studenten. Studenten drinken over het algemeen veel alcohol en 

hebben daardoor wellicht een hogere alcoholtolerantie opgebouwd dan mensen in andere 

leeftijdscategorieën. Het effect van alcohol op attitudes over risicogedrag zou bij hun 

daardoor kleiner kunnen zijn dan de gemiddelde mens. Aan de andere kant zijn studenten 

vaak tussen de 18 en 21 jaar. Het brein is op die leeftijd nog niet uitontwikkeld en verschilt 

daardoor met het brein van een volwassene. Het is daarom niet terecht om resultaten van 

onderzoek dat gedaan is bij deelnemers die kwalitatief verschillen van de gemiddelde mens te 

generaliseren. In vervolgonderzoek zouden deelnemers van een hogere leeftijd gebruikt 

kunnen worden, zodat men hier ook harde conclusies over kan trekken. Voordeel van 

onderzoek naar studenten is wél dat de resultaten gebruikt kunnen worden in de 

besluitvorming over wetten die bijvoorbeeld de minimumleeftijd voor het aanschaffen van 

alcohol dienen te verhogen.  

Dit literatuuroverzicht heeft aangetoond dat de ophef rond deze anti-alcohol wetten 

niet geheel terecht is. Alcoholgebruik blijkt namelijk wel degelijk te zorgen voor positievere 

attitudes en intenties over risicogedrag. We weten daarnaast dat attitudes en bijbehorende 

gedragsintenties uiteindelijk kunnen leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van dit impulsieve 

risicogedrag. Het is daarom misschien wel goed dat er in Nederland wetten komen die de 
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consumptie van alcohol doet verminderen. Anderzijds zou een verminderde aantrekkelijkheid 

van verschillende soorten risicogedrag er ook voor kunnen zorgen dat dit gedrag minder 

positief wordt geëvalueerd door alcoholgebruikers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door 

betere voorlichting te bieden over bijvoorbeeld roken, autorijden onder invloed en onveilige 

seks. Ten slotte zou er op een hoger niveau gekeken kunnen worden naar hoe we cues kunnen 

aanpakken of misschien wel gebruiken om de aantrekkelijkheid van risicogedrag te doen 

verminderen. Zou het in de praktijk bijvoorbeeld helpen als cues die het risicogedrag 

aantrekkelijker maken minder beschikbaar worden? Hebben we er baat bij om 

onaantrekkelijke cues gericht te gebruiken om bepaald risicogedrag een negatiever imago te 

geven? Dit zijn belangrijke vragen die een antwoord nodig hebben, want als dat gebeurt dan 

zouden problemen ten gevolge van alcoholgebruik wellicht op een nog hoger niveau 

aangepakt kunnen worden. 
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Onderzoeksvoorstel 

 In het literatuuroverzicht is duidelijk geworden dat alcoholgebruik zorgt voor 

positievere attitudes en sterkere gedragsintenties over risicogedrag, zoals autorijden met 

alcohol op. In de ene situatie zijn echter meer factoren, of cues, beschikbaar die het 

risicogedrag aantrekkelijker maken dan in de andere. De alcohol myopie hypothese stelt dat 

hoe meer aantrekkelijke cues over het risicogedrag de situatie biedt, hoe groter de kans wordt 

dat het gedrag daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Deze hypothese verwacht dus een interactie-

effect tussen alcohol en aanwezigheid van cues. Deze cues zijn veelal extern van aard, wat 

betekent dat ze vanuit de buitenwereld op ons af komen. Er is echter ook bewijs gevonden 

voor effecten van interne cues. Dit zijn cues waarover mensen zelf beschikken en die bepalen 

wie ze zijn. Er zijn aanwijzingen gevonden dat specifieke persoonlijkheidskenmerken als 

dergelijke cues kunnen dienen voor versterking van het effect van alcoholgebruik op attitudes 

over risicogedrag. Zo blijkt uit onderzoek van Noel, Maisto, Johnson en Jackson Jr. (2009) 

dat alleen bij mannen met een hoge mate van need for sexual dominance en acceptance of 

interpersonal violence alcohol leidt tot positievere attitudes over seksuele agressie.  

 De persoonlijkheid van mensen wordt vaak door vijf persoonlijkheidskenmerken 

beschreven (Kenrick & Funder, 1988). Deze vijf dimensies zijn extraversie, mildheid, 

ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie. Aan de hand van veel onderzoek naar deze 

vijf dimensies beschreef Dignam (1990) ze als volgt. Extraverte mensen zijn energiek, 

assertief en sociaal actief. Mildheid beschrijft de mate van compassie en behulpzaamheid van 

iemand. Geordende mensen plannen hun gedrag beter, terwijl mensen die niet geordend zijn 

meer spontaan gedrag vertonen. Emotioneel stabiele mensen kunnen hun impulsen beter 

controleren dan emotioneel instabiele mensen. Autonome mensen staan in tegenstelling tot 

niet autonome mensen open voor nieuwe ervaringen. 
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Het is belangrijk om de invloed van deze persoonlijkheidskenmerken als cues voor het 

positiever beoordelen van risicogedrag verder te onderzoeken. Naast dat Noel et al. (2009) 

aanwijzingen gevonden hebben voor een dergelijke invloed, worden ze tegenwoordig ook 

gezien als belangrijke, diepgewortelde voorspellers van attitudes, gedragsintenties en 

uiteindelijk gedrag (Kenrick & Funder, 1988). In dit verslag wordt daarom onderzoek 

voorgesteld dat een antwoord kan vinden op de vraag wat de invloed is van de vijf 

persoonlijkheidskenmerken als interne cues bij het effect van alcoholgebruik op attitudes en 

gedragsintenties over risicogedrag. 

 Omdat er vijf verschillende dimensies zijn die de persoonlijkheid van mensen kunnen 

beschrijven, worden er vijf verschillende hypothesen getoetst. Deze vijf hypothesen zijn 

opgesteld aan de hand van de beschrijvingen die, naar aanleiding van veel empirisch 

onderzoek, door Dignam (1990) zijn gemaakt. De vijf hypothesen stellen dat alcohol leidt tot 

positievere attitudes en sterkere gedragsintenties over risicogedrag bij mensen die (1) 

extravert, (2) mild, (3) wanordelijk, (4) emotioneel instabiel en (5) autonoom zijn. Hiermee 

zou de alcohol myopie hypothese worden ondersteund. Extraverte mensen zijn namelijk 

socialer ingesteld dan introverte mensen, waardoor ze sneller opofferingen zouden maken 

voor anderen door risicogedrag te vertonen (zoals autorijden onder invloed). Milde mensen 

staan bekend om hun behulpzaamheid, wat kan leiden tot vertoning van risicogedrag om 

anderen uit de brand te helpen. Wanordelijke mensen vertonen meer spontaan gedrag dan 

ordelijke mensen, wat ook sneller leidt tot spontaan vertoon van risicogedrag. Emotioneel 

instabiele mensen zijn slechter in het controleren van impulsen dan emotioneel stabiele 

mensen, waardoor ze vatbaarder zijn voor impulsen die leiden tot risicogedrag. Ten slotte 

staan autonome mensen meer open voor nieuwe ervaringen en dus ook meer open voor het 

vertonen van risicogedrag (Dignam, 1990) 
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Methode 

Deelnemers 

 Met het programma “G*Power” is de gewenste steekproefgrootte berekend. Hieruit 

bleken per conditie 45 deelnemers nodig te zijn. Dit betekent voor drie condities 135 

deelnemers, met evenveel mannen als vrouwen. Dit onderzoek wordt gedaan onder eerstejaars 

psychologiestudenten aan de UVA. Naast dat dit gemakkelijk is voor de onderzoekers, richt 

dit onderzoek zich op mensen die meer alcohol drinken en meer worden blootgesteld aan 

verleidingen tot uitvoeren van risicogedrag. Aangenomen wordt dat studenten hieraan 

voldoen. 

Onafhankelijke en Afhankelijke Variabelen 

 Het experiment zal gebruik maken van een 3×2 between subjects design. Er zijn drie 

condities voor de onafhankelijke variabele van de hoeveelheid alcohol, namelijk een 

alcoholconditie, een geen alcoholconditie en een placeboconditie, waar deelnemers denken 

dat ze alcohol dronken, terwijl dit een placebo is. Daarnaast wordt bij alle deelnemers de 

persoonlijkheid als onafhankelijke variabele gemeten. Hiervan zijn in alle vijf de dimensies 

telkens twee condities. In welke conditie de deelnemers terecht komen wordt bepaald door 

hun score op deze dimensies. De helft van de deelnemers die hoog scoort op bijvoorbeeld de 

extraversiedimensie komt dus in de conditie met deelnemers die bovengemiddeld extravert 

zijn. De andere helft die het laagst scoort op deze dimensie komt dus terecht in de conditie 

met deelnemers die ondergemiddeld extravert en dus introvert zijn. De afhankelijke 

variabelen zijn de attitudes en intenties die men heeft over risicogedrag in de vorm van 

autorijden onder invloed. De attitudes en gedragsintenties tussen deelnemers in de alcohol-, 

placebo- en geen alcoholcondities worden met behulp van t-toetsen per 

persoonlijkheidsdimensie met elkaar vergeleken.  
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Procedure en Materialen 

 Nadat deelnemers plaatsnemen in een lab van de UVA, vullen ze de NEO Personality 

Inventory-3 (‘NEO-PI-3’) in. Deze moderne versie van de originele vragenlijst ontwikkeld 

door Costa Jr. en McCrae (1985; aangehaald in Dignam, 1990) meet op valide en betrouwbare 

wijze de persoonlijkheidskenmerken op de vijf basisdimensies in 240 vragen (48 vragen per 

dimensie). Een voorbeeldvraag van de extraversie-dimensie is: “Ik houd ervan veel mensen 

om me heen te hebben”. Deelnemers kunnen op een 5-punts Likert-schaal aangeven in 

hoeverre de stelling op hun van toepassing is. Een hoge score op deze extraversiedimensie 

betekent een hoge mate van extraversie, terwijl een lage score een hoge mate van introversie 

betekent. Een hoge score op de mildheidsdimensie betekent een hoge mate van mildheid, 

terwijl een lage score een hoge mate van bazigheid betekent. Een hoge score op de 

ordelijkheidsdimensie betekent een hoge mate van geordendheid, terwijl een lage score een 

hoge mate van wanordelijkheid betekent. Een hoge score op de emotionele 

stabiliteitsdimensie betekent een hoge mate van emotionele stabiliteit, terwijl een lage score 

een hoge mate van emotionele instabiliteit betekent. Een hoge score op de autonomiedimensie 

betekent een hoge mate van autonomie, terwijl een lage score een lage mate van autonomie 

betekent.  

 Nadat de deelnemers willekeurig verdeeld worden over de alcoholconditie, de 

placeboconditie en de geen alcoholconditie, moeten ze een vragenlijst invullen die hun 

attitudes en intenties over autorijden onder invloed van alcohol meet. Deze vragenlijst komt 

merendeels overeen met dat van MacDonald, Zanna en Fong (1995). Omdat in dit huidige 

onderzoek er echter niet wordt gekeken naar externe, maar naar interne cues, zullen vragen 

die externe cues bevatten niet gebruikt worden. Een voorbeeldvraag die gedragsintenties meet 

is: “De eerstvolgende keer dat ik naar een feest ga met vrienden zal ik drinken en vervolgens 

autorijden”. Een voorbeeldvraag die attitudes meet is: “Ik vind het acceptabel om te 
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autorijden nadat ik heb gedronken op een feest”. De deelnemers kunnen op een 9-punts 

Likert-schaal aangeven in hoeverre de stelling op hun van toepassing is.  

 Ten slotte vullen deelnemers een exitinterview in met algemene gegevens zoals 

leeftijd en geslacht en een aantal checks. Hierbij wordt deelnemers ter controle gevraagd naar 

wat men dacht te hebben gedronken, wat men dacht over het eigenlijke doel van het 

onderzoek en of men de vragenlijst serieus had ingevuld. Ten slotte werd de mate van sociaal 

wenselijk antwoorden onderzocht door ze de Marlowe-Crowne Social Desirability Scale 

(Crowne & Marlowe, 1960; aangehaald in MacDonald et al., 1996) in te laten vullen. 

Verwachtingen 

 Er wordt een interactie-effect verwacht tussen alcoholgebruik en de vijf 

persoonlijkheidskenmerken. Dit betekent dat deelnemers in de alcoholconditie hoger zullen 

scoren op de attitudes en gedragsintenties over autorijden onder invloed dan deelnemers in de 

placebo- en geen alcoholconditie. Naar aanleiding van de opgestelde hypothesen zal echter 

verwacht worden dat dit effect alleen geldt voor deelnemers die hoog scoren op de 

extraversiedimensie, hoog scoren op de mildheiddimensie, laag scoren op de 

ordelijkheidsdimensie, laag scoren op de emotionele stabiliteitsdimensie en hoog scoren op de 

autonomiedimensie. Deze verwachtingen zijn opgesteld op basis van Dignam’s 

beschrijvingen (1990) van de vijf persoonlijkheidsdimensies.  
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