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SAMENVATTING
In Nederland voldoen naar schatting tussen de 0.3 en 1.2 % van de volwassen bevolking
aan de criteria voor een alcoholverslaving. De prevalentie van drugsverslaving ligt tussen
de 0.4 en 1.0 %, waarvan volgens schattingen tot de helft voldoet aan de criteria van
een cannabisverslaving (De Graaf, Ten Have, & Van Dorsselaer, 2010). Het afhankelijk
zijn van alcohol of drugs leidt tot negatieve gezondheidsgevolgen, zowel lichamelijk als
psychisch (Bernardin, Maheut-Bosser, & Paille, 2014; Gates, Gorbin, & Fromme, 2016;
Lindgren et al., 2016) en heeft vaak ook ernstige sociale consequenties (Goossens, Van
Hasselt & Sannen, 2012). Daarom is het van belang dat er laagdrempelige en effectieve
behandelingen bestaan. Echter, verslaving wordt gekenmerkt door hardnekkigheid
wat de behandeling moeilijk maakt. Onderzoeken hebben laten zien dat 40 tot 70%
van personen die een behandeling volgen binnen het eerste jaar na de behandeling
terugvallen in gebruik (Hunt, Barnett, & Branch, 1971; McLellan, Lewis, O’Brien, &
Kleber, 2000). Dit heeft tot gevolg dat veel personen vaker dan één keer in behandeling
komen binnen de verslavingszorg.
Een mogelijke verklaring waarom veel personen na een behandeling terugvallen in
gebruik is te vinden in de huidige duale-proces modellen van verslaving (Gladwin &
Figner, 2015; Wiers et al., 2007). Deze modellen veronderstellen dat verslaving niet alleen
het gevolg is van een bewuste overweging van de voor- en nadelen van gedrag, maar dat
de invloed van onbewuste of automatische processen eveneens een rol speelt. Echter,
als we kijken naar de huidige behandelingen valt op dat deze zich vooral focussen op het
versterken van meer bewuste gecontroleerde cognitieve processen, bijvoorbeeld door het
uitdagen van negatieve overtuigingen en het aanleren van adequate copingstrategieën.
Het is goed denkbaar dat daardoor de automatische processen niet afdoende worden
aangepakt. In overeenstemming hiermee bleek bijvoorbeeld dat de aandachtsbias
voor alcohol na behandeling niet minder sterk was dan ervoor (Van Hemel-Ruiter,
Wiers, Brook, & de Jong, 2016). De reden voor hoge terugvalcijfers in gebruik zou dus
in verband kunnen staan met het feit dat huidige interventies onvoldoende invloed
uitoefenen op de disfunctionele automatische processen waardoor deze onveranderd
blijven. Eén van de automatische processen die mogelijk een rol speelt in het in stand
houden van verslavingsgedrag is aandachtsbias.

DEEL I - AANDACHTSBIAS
Aandachtsbias houdt in dat mensen met een middelenafhankelijkheid een verhoogde
automatische aandacht voor middel-gerelateerde informatie in hun omgeving hebben
(Fadardi & Cox, 2008). Zo merken ze bijvoorbeeld sneller een blikje bier op dat op straat
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ligt (engagement) en/of worden ze sterker afgeleid door de flessen met drank in de
supermarkt en kunnen ze hun aandacht moeilijk weer weg richten (disengagement;
Posner, 1980; Posner, Snyder, & Davidson, 1980). Zoals beschreven in een aantal
reviews is er veel evidentie voor het bestaan van aandachtsbias in verschillende middelgerelateerde stoornissen, zoals tabak verslaving, alcoholverslaving, cannabisverslaving
en verslaving aan stimulantia en opiaten (Cox, Fadardi, & Pothos, 2006; Franken,
2003; Leeman, Robinson, Waters, & Sofuoglu, 2014; Robbins & Ehrman, 2004; Zhang
et al., 2018). Echter, er zijn ook onderzoeken die geen aanwijzing vinden voor de rol
van aandachtsbias bij verslaving (bijvoorbeeld Bauer & Cox, 1998; Charles, Wellington,
Mokrysz, Freeman, O’Ryan, & Curran, 2015; Munafò, Mogg, Roberts, Bradley, &
Murphy, 2003). Deze tegenstrijdigheid houdt mogelijk verband met de manier hoe
aandachtsbias tot nu toe is gemeten.
Eén van de factoren die mogelijk zouden kunnen verklaren waarom aandachtsbias
niet altijd wordt aangetoond heeft te maken met de configuratie van eerder gebruikte
taken om aandachtsbias te meten, zoals de visuele probe taak (Ehrman et al., 2002),
de Stroop taak (Cox, Fadardi, & Pothos, 2006), de attentional cuing taak (Garland,
Franken, Sheetz, & Howard, 2012) en de flicker-induced change blindness taak (Jones,
Jones, Blundell, & Bruce, 2002). Deze taken leveren namelijk één uitkomstmaat voor
aandachtsbias en kunnen daarmee geen onderscheid maken tussen de bovengenoemde
onderliggende processen van aandacht - engagement en disengagement. Aangezien
onderzoeken in de context van andere stoornissen hebben aangetoond dat een stoornis
zich kan kenmerken door engagement, disengagement of beide, lijkt het relevant om
dit ook in het kader van verslaving verder te onderzoeken. Vooral omdat de manier
waarop aandachtsbias bij verslaving tot uitdrukking komt ook implicaties zou kunnen
hebben voor het ontwerpen van optimale interventies. Daarom is een belangrijke
volgende stap om aandachtsbias te meten met een taak die zowel engagement bias als
disengagement bias kan indexeren.
Daarnaast hebben eerdere onderzoeken aangetoond dat de meest gebruikte taken
om aandachtsbias te meten onvoldoende interne betrouwbaarheid en test-hertest
betrouwbaarheid laten zien (Ataya et al., 2012; Brown et al., 2014; Cisler, Bacon, &
Williams, 2009; Schmukle, 2005). Van de meer recente taken is de betrouwbaarheid
nog onbekend. Problemen met de betrouwbaarheid limiteren de mogelijkheid om
veranderingen binnen personen over tijd en verschillen tussen personen te onderzoeken.
Verder vraagt men zich af of de eerder gebruikte taken kunnen worden gezien als een
goede weerspiegeling van gebruikssituaties uit het echte leven (Hertel & Mathews,
2011). Dit omdat de meeste taken per trial maximaal twee stimuli presenteren wat
niet representatief is voor bijvoorbeeld een situatie in de supermarkt waar men
geconfronteerd wordt met een grote hoeveelheid middel-gerelateerde stimuli, namelijk
veel verschillende dranken. Daarmee samenhangend zijn er ook aanwijzingen dat het
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tonen van maximaal twee stimuli niet voldoende is om het gebied in het brein wat
aandachtsprocessen reguleert voldoende te activeren (Hertel & Mathews, 2011). Het
lijkt dus relevant om aandachtsbias niet alleen te meten met een taak die aparte maten
levert voor engagement bias en disengagement bias, maar ook een goede weerspiegeling
is van gebruikssituaties in het echte leven en het brein voldoende activeert. Daarnaast
is het relevant om de interne en test-hertest betrouwbaarheid in kaart te brengen.
De eerste doelstelling van dit proefschrift was daarom om alternatieve taken te
onderzoeken voor het meten van aandachtsbias die rekening houden met de factoren
zoals hierboven beschreven. In hoofdstuk 2 is aan de hand van een groep studenten
onderzocht in hoeverre de Visual search taak en de Odd-One-Out taak geschikt zijn als
maat voor aandachtsbias. Beide taken kenmerken zich door een complexe presentatie
van meervoudige stimuli en de Odd-One-Out taak levert separate maten voor engagement
en disengagement bias. Naast het voltooien van de twee taken beantwoordden de
deelnemers vragen over hun alcohol gebruik, trek en alcohol gerelateerde problemen.
Het doel van deze studie was om de bruikbaarheid te testen van beide taken als maat
voor aandachtsbias door het vaststellen van de interne betrouwbaarheid, de testhertest betrouwbaarheid en de associaties tussen de aandachtsbias maten en de
middel-gerelateerde uitkomstmaten. In het bijzonder waren we geïnteresseerd of beide
onderliggende aandachtsprocessen van engagement en disengagement gerelateerd
waren aan alcohol gebruik. De resultaten lieten zien dat de interne betrouwbaarheid
van de Visual Search taak matig was, terwijl dit voor de Odd-One-Out taak laag maar
vergelijkbaar bleek met de interne betrouwbaarheid van eerder gebruikte taken. De
test-hertest betrouwbaarheid was onvoldoende voor beide taken. Er was een positieve
associatie tussen de aandachtsbias maat van de Visual Search taak en de disengagement
maat (maar niet de engagement maat) van de Odd-One-Out taak met alcohol gebruik.
Daarmee bleken beide taken potentieel geschikt als procedure voor het meten van
aandachtsbias. Echter, aangezien alleen disengagement bias samenhing met alcohol
gebruik werd geconcludeerd dat ook in het kader van verslaving het relevant is om
onderscheid te maken tussen beide aandachtsprocessen. Omdat er bij de Odd-One-Out
taak wel veel fouten werden gemaakt, de psychometrische kwaliteit van beide taken
onvoldoende bleek en de studie gelimiteerd was tot een niet-klinische groep deelnemers
is vervolgonderzoek aanbevolen.
Als vervolg op de studie zoals beschreven hierboven, wordt in hoofdstuk 3 een studie
beschreven waarin de rol van engagement bias en disengagement bias bij verslaving verder
werd onderzocht binnen een klinische doelgroep. Hiervoor werd een groep personen
met een alcoholverslaving en een groep personen met een cannabisverslaving, evenals
twee groepen zonder verslaving geïncludeerd. Bij alle vier groepen werd aandachtsbias
gemeten met behulp van de Odd-One-Out taak welke twee maten voor aandachtsbias
levert (engagement bias en disengagement bias). Verder werden gegevens verzameld
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over het gebruik van alcohol of cannabis, afhankelijk bij welke groep de deelnemer
hoorde. Uit de resultaten van deze studie bleek dat personen met een cannabisverslaving
zich kenmerkten door een verhoogde neiging om aandacht sneller te richten op
cannabis stimuli (engagement bias) als personen zonder cannabisverslaving. Voor
alcoholverslaving waren de resultaten minder duidelijk. Er was een trend dat ook
personen met een alcoholverslaving sneller alcohol stimuli opmerken als personen
zonder een alcoholverslaving, maar de evidentie was beperkt. Voor zowel alcohol- als
cannabisverslaving was er geen aanwijzing dat personen met een verslaving meer
moeite hebben om aandacht weg te richten van stimuli die gerelateerd zijn aan het
middel wanneer hun aandachtsbias scores werden vergeleken met personen zonder
deze diagnoses. Omdat de klinische groep met cannabisverslaving in deze studie klein
was, lijkt het belangrijk om te onderzoeken of de bevindingen in een grotere sample
herhaalbaar en robuust zijn. Ook zou een verbeterde versie van de Odd-One-Out taak
mogelijk stabielere resultaten kunnen leveren aangezien de respondenten veel fouten
maakten tijdens de taak. Niettemin werd er net als in hoofdstuk 2 in deze studie evidentie
gevonden voor het belang om onderscheid te maken tussen de aandachtsprocessen
van engagement en disengagement bij het vaststellen van aandachtsbias bij verslaving.

DEEL 2 – AANDACHTSBIAS MODIFICATIE
In de literatuur zijn er veel aanwijzingen voor de rol van aandachtsbias bij de ontwikkeling
en het in stand houden van verslaving. Om te onderzoeken of het direct beïnvloeden
van aandachtsbias leidt tot veranderingen in de sterkte van aandachtsbias en of deze
veranderingen positieve effecten hebben op verslavingsgerelateerde symptomen,
werden de zogenaamde Attentional Bias Modification (ABM) trainingen ontwikkeld.
Tijdens ABM worden deelnemers met behulp van computertaken getraind om hun
aandacht weg te richten van middel-gerelateerde stimuli. De paradigma’s die gebruikt
zijn voor ABM trainingen zoals getest in eerdere onderzoeken zijn een aangepaste
versie van de visual probe taak (MacLeod, Rutherford, Campbell, Ebsworthy, & Holker,
2002) en de alcohol attention control training program (Fadardi & Cox, 2009). Recente
reviews die keken naar de effectiviteit van deze ABM trainingen en cognitieve bias
modificatie interventies in het algemeen vonden gemengde resultaten (Christiansen,
Schoenmakers, & Field, 2015; Cristea, Kok, & Cuijpers, 2016). De onduidelijkheden met
betrekking tot de effectiviteit van ABM interventies heeft mogelijk te maken met het
feit dat er in de reviews geen onderscheid werd gemaakt tussen laboratorium studies
met vrijwillige deelnemers zoals studenten en studies in de klinische populatie (Field,
2016; Wiers, 2016). Dit lijkt problematisch aangezien deelnemers van explorerende
laboratorium studies meestal niet gemotiveerd zijn om hun gedrag met betrekking
tot middelengebruik te veranderen. Zonder motivatie is het onwaarschijnlijk dat de
modificatie van aandachtsbias resulteert in verandering van gedrag (Wiers, 2016).
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Studies binnen de klinische populatie daarentegen includeren personen die over het
algemeen gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen waardoor positieve effecten
op verslavingsgerelateerde symptomen waarschijnlijker zijn. Ook is er in de reviews
voornamelijk gekeken naar de effectiviteit met betrekking tot verandering in het gebruik
van het middel en niet of er bij de voormeting sprake was van aandachtsbias en of de
ABM interventies aandachtsbias succesvol modificeerden. Echter, indien er geen sprake
is van aandachtsbias voor het aanbieden van de interventie en aandachtsbias niet
succesvol wordt gemodificeerd, zijn er geen veranderingen in verslavingsgerelateerde
symptomen te verwachten (MacLeod & Grafton, 2016).
Daarnaast zijn er een aantal andere factoren die mogelijk van invloed zijn op de
effectiviteit van ABM-interventies. Ten eerste is er twijfel of de eerdere gebruikte
interventies een goede weerspiegeling zijn van gebruikssituaties in het echte leven
(Hertel & Mathews, 2011). Net zoals de taken om aandachtsbias te meten worden er in
de eerder gebruikte interventies maar maximaal twee stimuli tegelijkertijd aangeboden.
Ten tweede zou het aantal trainingssessies invloed kunnen hebben op de effectiviteit
van een ABM-interventie. Er zijn namelijk aanwijzingen in de literatuur dat er meerdere
sessies nodig zijn voordat de modificatie van aandachtsbias leidt tot veranderingen
in gedrag en dus positieve effecten op verslavingsgerelateerde symptomen tot gevolg
kan hebben (Kerst & Waters, 2014; Schoenmakers et al., 2010; Rinck, Wiers, Becker, &
Lindenmeyer, 2018). Ten derde is er vanuit de angststoornisliteratuur bekend dat de
context waarin de ABM interventie wordt aangeboden invloed kan hebben op diens
effectiviteit (Mogg, Waters, & Bradley, 2017). Met betrekking tot verslaving kan worden
verwacht dat het aanbieden van een ABM-interventie in de thuissituatie effectiever is
dan het aanbieden in de kliniek aangezien gebruik daar niet is toegestaan. Er kan dus
worden gesproken van een niet relevante situatie.
Hieruit voortvloeiend was het doel van het tweede deel van dit proefschrift om
meer duidelijkheid te krijgen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de
effectiviteit van ABM-trainingen bij verslaving en het testen van een nieuwe en meer
complexe ABM interventie die werd aangeboden als online training met meerdere sessies
binnen een klinische groep. Hoofdstuk 4 beschrijft een systematisch review over de
effectiviteit van ABM bij verslaving, rekening houdend met aandachtsbias tijdens de
voormeting en veranderingen gedurende de interventie. Verder werd er onderscheid
gemaakt tussen studies binnen de niet-klinische en binnen de klinische populatie. Uit
de literatuur werden er uiteindelijk 18 studies geïncludeerd in het review, waarvan vier
studies deelnemers includeerden uit de klinische populatie. De resultaten lieten zien
dat in totaal tien studies significante en positieve veranderingen rapporteerden van
verslavingsgerelateerde symptomen. Echter, als er alleen werd gekeken naar studies
die het effect van meerdere ABM-sessies testten, bleek dat de meerderheid (acht van
de tien studies) positieve effecten toonden op het gebied van verslavingsgerelateerde

219

142503_Heitmann_binnenwerk_corr_na_proefdruk.indd 219

28/04/2020 20:22

Samenvatting

symptomen. Deze effecten leken geen verband te hebben met aandachtsbias tijdens de
voormeting en de veranderingen van aandachtsbias zoals gemeten tijdens de nameting.
Er werd geconcludeerd dat dit mogelijk verband houdt met de hierboven beschreven
beperkingen van de gebruikte maten voor aandachtsbias.
In hoofdstuk 5 is een onderzoeksprotocol beschreven van een multicenter
gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie waarin de effectiviteit van een nieuwe en
meer complexe ABM interventie werd getest. Aan deze studie deden vier verslavingszorg
instellingen mee, namelijk Verslavingszorg Noord Nederland, Novadic-Kentron, Iriszorg
en Tactus. Patiënten met een alcohol- of cannabisverslaving die werden behandeld met
cognitieve gedragstherapie binnen de Basis GGZ werden willekeurig toegewezen aan de
ABM-interventie (50%), of aan de controle groep (50%), waarvan de helft een placebo
training volgde en de andere helft naast de reguliere behandeling geen additionele
behandeling kreeg. Er waren vier meetmomenten (voormeting, nameting, 6 en 12
maanden na de behandeling) waarop alle deelnemers vragen beantwoordden over het
aantal gebruiksdagen, de hoeveelheid van het gebruikte middel (alleen voor de alcohol
groep), trek en symptomen van depressie, angst en stress. Daarnaast werd aandachtsbias
gemeten met behulp van de Odd-One-Out taak. Patiënten die werden toegewezen aan
de ABM-interventie ontvingen gedurende de eerste drie weken van hun behandeling
dagelijks een uitnodiging voor de ABM interventie. Daarna nam de frequentie af tot dat
patiënten nog maar één uitnodiging per week ontvingen. Deze ontvingen ze tot aan
het einde van hun reguliere behandeling. Tijdens de ABM-interventie, genaamd de
Bouncing Image Training Task bewogen acht afbeeldingen over een scherm, waarvan
zeven afbeeldingen verslavingsgerelateerde stimuli toonden terwijl één afbeelding
neutraal was en dus ongerelateerd aan verslaving. Om aandacht weg te trainen van
de verslavingsgerelateerde stimuli volgden patiënten de neutrale afbeelding met de
muiscursor. Op een onverwacht moment verplaatste zich de neutrale afbeelding naar
een andere locatie en werd de eerdere neutrale afbeelding vervangen door een afbeelding
met verslavingsgerelateerde stimuli. Patiënten moesten hun aandacht vervolgens
afwenden van de verslavingsgerelateerde afbeelding en weer op zoek naar de neutrale
afbeelding. Patiënten die werden toegewezen aan de placebo training ontvingen in
dezelfde frequentie uitnodigingen voor een training waarvan werd verwacht dat
deze geen effect zou hebben op aandachtsbias. In deze placebo training bewogen vier
afbeeldingen met verslavingsgerelateerde stimuli en vier afbeeldingen met neutrale
stimuli over een scherm. Patiënten verdeelden hun aandacht over alle afbeeldingen
en indien één van de afbeeldingen een groene achtergrond kreeg, moesten ze op deze
afbeelding klikken. Afbeeldingen met verslavingsgerelateerde stimuli en neutrale stimuli
kregen met dezelfde frequentie een groene achtergrond waardoor werd aangenomen
dat de aandacht even vaak naar verslavingsgerelateerde als neutrale stimuli werd
verplaatst. De behandelaren werden voor begin van de studie getraind en vroegen de
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patiënten gedurende de reguliere behandelafspraken om de ABM-interventie als de
placebo training regelmatig thuis te doen.
De uitkomsten van de gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie zijn beschreven
in hoofdstuk 6. Er werd geen verschil gevonden in het aantal gebruiksdagen, de
hoeveelheid van het gebruikte middel (alleen voor alcohol groep) en trek tussen de
patiënten die de ABM-interventie volgenden en patiënten in de controle groep. Ook
wanneer er alleen werd gekeken naar patiënten die een substantieel aantal ABM-sessies
voltooiden, bleek de ABM interventie geen toegevoegde waarde te hebben voor de
behandeluitkomsten. Verder leken de effecten van de ABM-interventie niet verschillend
te zijn voor personen met een stoornis in het gebruik van alcohol en personen met een
stoornis in het gebruik van cannabis. Daarnaast bleek er geen significant verschil tussen
de groepen met betrekking tot terugval. In beide groepen vielen ongeveer evenveel
patiënten terug en ook het aantal maanden tot aan de eerste terugval verschilde
niet tussen patiënten die de ABM interventie volgenden en patiënten in de controle
groep. Tot slot bleek er geen verschil te zijn tussen de groepen met betrekking tot
de symptomen van depressie, angst en stress. Een mogelijke verklaring voor de niet
significante bevindingen op het gebied van verslavingsgerelateerde symptomen was
dat de huidige ABM-interventie mogelijk niet in staat was om aandachtsbias succesvol
te modificeren. Er werden namelijk geen verschillen gevonden tussen de groepen
op engagement bias en disengagement bias zoals gemeten met de Odd-One-Out taak.
Gezien de eerder besproken beperkingen van de Odd-One-Out taak (aantal fouten
en beperkte betrouwbaarheid), is het echter ook mogelijk dat de taak niet sensitief
genoeg was om veranderingen in aandachtsbias te indiceren. Een andere mogelijke
verklaring voor de resultaten is dat de huidige ABM-interventie mogelijk niet het meest
relevant proces beïnvloedde. De huidige ABM-interventie leek namelijk vooral invloed
te kunnen uitoefenen op disengagement bias (zie Jonker et al., 2019). Aangezien het
echter nog niet duidelijk is in hoeverre engagement bias, disengagement bias of beide
componenten van aandachtsbias bijdragen aan verslaving, bleef het onduidelijk of
de huidige interventie zich richtte op een relevant aspect van aandachtsbias. Indien
aandachtsbias bij verslaving zich vooral kenmerkt door engagement bias, zou een
interventie gericht op het modificeren van disengagement bias waarschijnlijk geen
invloed hebben op verslavingsgerelateerde symptomen en terugval. Het lijkt daarom
relevant om de invloed van beide aandachtsbias componenten op het in stand houden
van verslaving verder te onderzoeken, zodat een ABM-interventie kan worden ingezet
die invloed uitoefent op de relevante processen.
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Samenvatting

CONCLUSIES
De bevindingen van dit proefschrift lieten zien dat de Visual Search taak en de OddOne-Out taak potentie hebben om gebruikt te worden als alternatief voor eerder
gebruikte taken om aandachtsbias te meten. Zo bleken de indexen gebaseerd op deze
taken gerelateerd te zijn aan relevante aspecten van gebruik, en kon er met behulp van
de Odd-One-Out taak onderscheid worden gemaakt tussen personen met en zonder
verslaving. Daarnaast geven de bevindingen een eerste indicatie dat het in het kader
van verslaving ook relevant zou kunnen zijn om een verschil te maken tussen twee
componenten van aandachtsbias – engagement bias en disengagement bias. Het laatste
pleit ervoor om vooral de Odd-One-Out taak als meetinstrument voor aandachtsbias
verder te onderzoeken, aangezien deze taak een index voor beide componenten van
aandachtsbias levert. Gezien het feit dat in de huidige versie veel fouten werden gemaakt
en de betrouwbaarheid van de taak niet voldoende leek, lijkt het relevant om de rol
van engagement bias en disengagement bias bij verslaving verder te onderzoeken met
behulp van een verbeterde versie van de Odd-One-Out taak.
Meer kennis over de rol van engagement bias en disengagement bias lijkt ook relevant voor
toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van ABM-interventies. De bevindingen van dit
proefschrift geven namelijk geen eenduidig antwoord op de vraag of ABM-interventies
de behandeluitkomsten bij verslaving kunnen verbeteren. Er zijn wel aanwijzingen in
de literatuur dat meerdere sessies ABM-interventie mogelijk bij kunnen dragen aan
het verminderen van verslavingsgerelateerde symptomen. Echter, deze effecten bleken
instabiel. Het feit dat er gemengde resultaten zijn met betrekking tot de effectiviteit
van ABM-interventies, houdt mogelijk verband met het idee dat de huidige ABM
interventies, waaronder de Bouncing Image Training Task, niet voldoende krachtig
zijn om aandachtsbias systematisch te reduceren. Mogelijk omdat aandachtsbias
hardnekkiger is dan gedacht. Daarnaast is het ook mogelijk dat de huidige interventies
niet de meest relevante component(en) van aandachtsbias beïnvloeden. Een cruciale
vervolgstap lijkt daarom het verder in kaart brengen van de rol van engagement bias
en disengagement bias bij verslaving. Deze kennis kan vervolgens helpen om ABMinterventies te ontwikkelen die invloed kunnen uitoefenen op de relevant gebleken
processen. Met deze interventies kan vervolgens verder worden onderzocht in hoeverre
ABM kan bijdragen aan een beter behandelresultaat en minder terugval bij verslaving.
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Wat aandacht krijgt groeit. Dit zinnetje, oorspronkelijk een citaat van de filosoof
Aristoteles, heeft de afgelopen vier jaar aan veelvoudige en persoonlijke betekenis
gewonnen. Ten eerste is het zinnetje vanuit mijn yoga beoefening een soort
geheugensteuntje geworden, dat me eraan herinnert hoe belangrijk het is om voldoende
aandacht te geven aan jezelf en dat waar je gelukkig van wordt. Daarnaast heb ik tijdens
mijn promotie traject geleerd dat aandacht geven aan de ‘verkeerde dingen’, zoals
aan het consumeren van alcohol en drugs, bewust of onbewust, juist een negatieve
invloed kan hebben op iemands leven. Tenslotte, heel letterlijk genomen, was zonder
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onderzoek is aanstekelijk en ik heb me daar graag door laten leiden. In elke tegenslag
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twee revisies afgewezen wordt. In de afgelopen vier jaar heb ik erg veel van je mogen
leren en heb ik veel gehad aan jouw openhartige begeleiding. Zo denk ik graag terug
aan alle vruchtbare overleggen en de uitgebreide R&O gesprekken, waarin je altijd met
mij mee hebt gedacht en mij hebt gesteund in mijn ontwikkeling. Gelukkig zal onze
samenwerking hier niet eindigen. Ik kijk ernaar uit om ook in de toekomst verder met
je samen te werken aan interessante en waardevolle projecten.
Brian, thank you for being my co-promotor throughout the past four years. I am
thankful for all the time you took to critically read my manuscripts and provide me
with constructive feedback. I would also like to thank you for sharing my interest in
addiction research. A better understanding of addiction will hopefully result in better
treatments.
Madelon, wat ben ik je dankbaar voor het initiëren van het project, maar vooral in
het vertrouwen dat je mij vanaf het begin hebt gegeven. Jij hebt mij op weg geholpen
met de eerste stappen van mijn promotietraject. Ook al liep het anders dan we allebei
hadden gedacht, je bent alsnog tot aan het eind betrokken geweest.
Margreet, van harte bedankt voor alle steun en je vertrouwen. Bij jou stond de deur altijd
open en kon ik los van de inhoudelijke zaken, sparren over dingen waar ik tegenaan liep of
die me bezighielden. Ook wil ik je bedanken voor je relativeringsvermogen. Je hebt me laten
zien hoe ik mijn werk en andere mooie dingen van het leven goed in balans kan krijgen.
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my manuscripts.
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wil ik graag de ondersteunende onderzoekers Laura, Martine en Wiebren bedanken.
Zonder jullie was er geen multicenter RCT geweest. Ook op het vlak van ICT en analyses
wil ik een aantal mensen bedanken. Bert, Bruno, Karin, Mark en Robbert; bedankt
voor jullie hulp.
Alle cliënten en studenten, bedankt voor jullie deelname aan mijn studies. Zonder jullie
waren mijn onderzoeken niet mogelijk geweest.
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(of juist) op momenten dat ik het even niet zie zitten. Bedankt voor alle serieuze
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Bedankt lieve VNN-collega’s van het ‘oude’ KIC team, Attie, Bart, Boukje, Eric, Janet,
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Zeit die mir immer neue Energie gegeben hat.
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