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Impulsieve keuzes voor aantrekkelijke opties zijn doorgaans geen verstandige 

keuzes op de lange termijn (Hofmann, Friese, & Wiers, 2008; Metcalfe & Mischel, 

1999). Wanneer mensen zich hier bewust van zijn, kunnen zij een conflict ervaren 

tussen wat aantrekkelijk is op de korte termijn, zoals een dubbele cheeseburger of een 

grand dessert, en wat op de lange termijn voordeligere consequenties zou kunnen 

hebben, bijvoorbeeld een salade of een kop groene thee. Om uitdagingen als deze te 

overkomen en een verstandige keuze te maken, hebben mensen zelfcontrole nodig. 

Zelfcontrole is de capaciteit die mensen hebben om gedachten en gedrag te reguleren 

in lijn met bepaalde standaarden, regels, of persoonlijke doelen , zoals het doel om 

gezond te eten (Carver & Scheier, 1981; Metcalfe & Mischel, 1999; Vohs & 

Baumeister, 2004). Door het uitoefenen van zelfcontrole zijn mensen in staat om 

aantrekkelijke opties te weerstaan, en daarvoor in de plaats een keuze te maken die 

voordelen biedt op de lange termijn. Met voldoende zelfcontrole en het doel om 

gezond te eten kiezen mensen de salade in plaats van de cheeseburger, of een kop 

groene thee in plaats van een grand dessert.   

Nu en dan winnen verleidingen op de korte termijn het van keuze opties die 

verstandiger zouden zijn op de lange termijn. Mensen eten lekkere, maar ongezonde 

producten terwijl zij het doel hebben om gezond te eten, kopen dure schoenen terwijl 

zij geld willen besparen, of blijven kijken naar hun favoriete TV serie, terwijl zij beter 

op tijd zouden kunnen gaan slapen. Falen van zelfcontrole wordt vaak verklaard 

vanuit de theorie die stelt dat mensen slechts een beperkte capaciteit of motivatie 

hebben om zelfcontrole uit te voeren (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 

1998; Muraven & Baumeister, 2000). In het eerste deel van dit proefschrift 

(hoofdstuk 2 en 3) wordt onderzocht of er individuele verschillen zijn in de capaciteit 

van mensen om herhaaldelijk zelfcontrole uit te voeren. Mogelijk verschillen mensen 

in hun gevoeligheid voor taken en situaties die zelfcontrole kosten, en is de een beter 

in staat om herhaaldelijk zelfcontrole uit te voeren dan de ander. In het tweede deel 

(hoofdstuk 4 en 5) worden de consequenties van lage zelfcontrole voor 

voedingskeuzes onderzocht. Waar in eerder onderzoek de negatieve consequenties 

van lage zelfcontrole voor eetgedrag werden belicht, wordt in dit proefschrift 

onderzocht of lage zelfcontrole ook gezonde voedingskeuzes tot gevolg kan hebben.  

Na het uitoefenen van zelfcontrole in een eerste taak, bijvoorbeeld het 

onderdrukken van emoties, zijn mensen minder goed in staat of minder gemotiveerd 

om zelfcontrole uit te voeren in een tweede taak, zoals het weerstaan van een 
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verleidelijk tussendoortje (Baumeister et al., 1998; Vohs, & Heatherton, 2000). Deze 

toestand van lage zelfcontrole waarin men verkeerd na het herhaaldelijk uitoefenen 

van zelfcontrole, wordt ‘ego-depletie’ genoemd (Baumeister et al., 1998). Alhoewel 

het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het ego-depletie effect onderwerp van 

recent debat is, zijn de meeste onderzoeken het er over eens dat mensen na het 

uitoefenen van zelfcontrole op een eerste taak een verminderde neiging hebben om 

zelfcontrole uit te voeren op een tweede taak (e.g. Duckworth & Kern, 2011; 

Hagger,Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010; Inzlicht & Schmeichel, 2012).    

Tot nu toe lag de focus in onderzoek naar ego-depletie voornamelijk op het 

aantonen van het bestaan van het effect. In deze onderzoeken is er relatief weinig 

aandacht geweest voor individuele factoren die het ego-depletie effect kunnen 

beïnvloeden. De vraag is echter, of er bij alle mensen een toestand van ego-depletie 

optreed na het uitoefenen van zelfcontrole in een eerste taak, of dat er individuele 

verschillen in gevoeligheid voor ego-depletie zijn.  Met andere woorden, zal de ene 

persoon sneller in een toestand van ego-depletie belanden dan de ander? Mogelijk is 

de ene persoon al niet in staat, of niet meer gemotiveerd, om na het weerstaan van 

één aantrekkelijk stuk taart op een feestje nog een keer zelfcontrole uit te voeren, 

terwijl de ander nog voldoende capaciteit of motivatie heeft om zelfcontrole uit te 

voeren na een hele middag verleidingen te hebben weerstaan tijdens het shoppen. In 

het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2 en 3) wordt er antwoord gegeven op 

de vraag of er individuele verschillen zijn in gevoeligheid voor ego-depletie, en of deze 

verschillen effect hebben op het uitoefenen van zelfcontrole.    

 

Gevoeligheid voor Ego-Depletie 

Meer specifiek was het doel van hoofdstuk 2 om bewijs te vinden voor het 

bestaan van het construct gevoeligheid voor depletie, en om het effect van 

gevoeligheid voor depletie op het uitoefenen van zelfcontrole te onderzoeken. We 

hebben de ‘Depletion Sensitivity Scale’ (DSS) ontwikkeld om individuele verschillen 

in gevoeligheid voor ego-depletie te meten. In dit hoofdstuk tonen wij aan dat 

gevoeligheid voor depletie, gemeten door middel van de DSS, scores op een tweede 

zelfcontrole taak, een logisch redeneren taak, voorspelt. Onder omstandigheden van 

ego-depletie, dus na zelfcontrole te hebben uitgevoerd op een eerste taak, scoren 

mensen die gevoelig zijn voor ego-depletie lager op een logisch redeneren taak 

vergeleken met mensen die minder gevoelig zijn voor ego-depletie. Er lijkt dus een 
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sterker ego-depletie effect te zijn voor mensen die gevoelig zijn voor ego-depletie, 

vergeleken met mensen die daar minder gevoelig voor zijn. Deze uitkomst suggereert 

dat gevoeligheid voor depletie een relevant concept is bij het bestuderen van 

zelfcontrole. 

 Hoofdstuk 3 had als doel om het effect van gevoeligheid voor depletie op het 

uitoefenen van zelfcontrole empirisch aan te tonen in een natuurlijke setting buiten 

het lab. Daartoe is een dagboekstudie uitgevoerd, waarin deelnemers een week lang 

bij hebben gehouden welke tussendoortjes zij kochten. De resultaten van dit 

onderzoek tonen aan dat mensen die gevoelig zijn voor depletie meer ongezonde 

tussendoortjes kopen in vergelijking met mensen die minder gevoelig zijn voor 

depletie. Mensen die gevoelig zijn voor depletie lijken dus minder geneigd om 

zelfcontrole uit te voeren bij dagelijkse voedingskeuzes. Daarnaast blijkt uit dit 

onderzoek dat een sterk doel om gewicht te verliezen mensen lijkt te beschermen 

tegen het effect van gevoeligheid voor depletie op het uitoefenen van zelfcontrole. 

Waar mensen met een zwak doel om gewicht te verliezen meer ongezonde 

tussendoortjes kopen naarmate zij gevoeliger zijn voor ego-depletie, geldt dit niet 

voor mensen die een sterk doel hebben om af te vallen. Met andere woorden, voor 

mensen met een sterk doel om af te vallen, lijkt gevoeligheid voor depletie geen effect 

te hebben op het aantal gekochte ongezonde tussendoortjes. Hoewel deze resultaten 

voorzichtig geïnterpreteerd dienen te worden (omdat de interactie marginaal 

significant is), suggereren deze resultaten dat de oorzaak van het ego-depletie effect  

(deels) een gebrek aan motivatie zou kunnen zijn. Als ego-depletie enkel een gevolg 

zou zijn van een beperkte capaciteit om herhaaldelijk zelfcontrole uit te voeren, dan 

zou het doel om gewicht te verliezen geen rol spelen in het effect van gevoeligheid 

voor depletie op het uitoefenen van zelfcontrole. Dat het doel om gewicht te verliezen 

hier wel een rol speelt, suggereert dat het vermogen om herhaaldelijk zelfcontrole uit 

te voeren deels verklaard wordt door motivatie. Dit is in lijn met recente inzichten die 

suggereren dat motivatie het onderliggende mechanisme van ego-depletie is 

(Inzlicht& Schmeichel, 2012; Inzlicht, Schmeichel, & Macrae, 2014). 

 

Gevolgen van Ego-Depletie voor Voedingskeuzes 

In het tweede deel van dit proefschrift (hoofdstuk 4 en 5) wordt er ingezoomd 

op de consequenties van ego-depletie. Tot nu toe werden veelal de negatieve 

consequenties van lage zelfcontrole belicht. Zo reageren mensen onder 
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omstandigheden van ego-depletie impulsiever en minder sociaal, drinken zij meer 

alcohol, en eten zij ongezonder, dan mensen die voldoende zelfcontrole tot hun 

beschikking hebben. In dit proefschrift wordt er onderzocht of een toestand van ego-

depletie altijd tot negatieve gevolgen leidt, of dat een toestand van ego-depletie ook 

positieve gevolgen kan hebben. De focus in dit tweede deel ligt op eetgedrag, in het 

specifiek het maken van voedingskeuzes. In een toestand van ego-depletie zijn 

mensen geneigd om te kiezen voor lekkere, ongezonde producten, die aantrekkelijk 

zijn op de korte termijn. Onder deze omstandigheden kiezen mensen bijvoorbeeld de 

dubbele cheeseburger in plaats van een salade, of een grand dessert in plaats van een 

kop groene thee. Wij suggereren echter dat een sociale aanwijzing in de omgeving, 

door middel van meerderheidsinformatie die naar een gezonde optie wijst, het 

negatieve effect van ego-depletie op voedingskeuzes teniet kan doen. Als deze 

meerderheidsinformatie bijvoorbeeld toont dat een meerderheid de salade kiest in 

plaats van een dubbele cheeseburger, verwachten wij dat mensen in een toestand van 

lage zelfcontrole geneigd zijn om deze meerderheidsinformatie te volgen en ook de 

salade te kiezen. Door middel van deze sociale aanwijzing proberen wij mensen aan te 

zetten tot het maken van gezonde voedingskeuzes, onder omstandigheden van lage 

zelfcontrole.  

Hoofdstuk 4 verschaft initieel bewijs voor deze theorie. In een lab studie 

werden zowel zelfcontrole als de aanwezigheid van een sociale aanwijzing 

gemanipuleerd. In een hypothetische voedingskeuzetaak werd een sociale aanwijzing 

al dan niet getoond door middel van meerderheidsinformatie in een taartdiagram. Uit 

de resultaten blijkt dat wanneer er geen sociale aanwijzing aanwezig is, mensen meer 

ongezonde voedingskeuzes maken in deze hypothetische voedingskeuze taak, onder 

omstandigheden van lage, vergeleken met omstandigheden van hoge zelfcontrole. Dit 

komt overeen met eerder onderzoek en de heersende kijk op lage zelfcontrole, 

namelijk dat dit ongezonde voedingskeuzes tot gevolg heeft. Belangrijker echter, is 

dat wij in dit hoofdstuk demonstreren dat wanneer een sociale aanwijzing in de 

richting van een gezonde keuze wijst, mensen meer gezonde voedingskeuzes maken 

onder omstandigheden van lage zelfcontrole, vergeleken met wanneer deze 

aanwijzing niet aanwezig is. We tonen in deze studie zelfs aan dat het negatieve effect 

van zelfcontrole op voedingskeuzes kan worden omgedraaid: wanneer een sociale 

aanwijzing aanwezig is, maken mensen meer gezonde voedingskeuzes onder 

omstandigheden van lage dan onder omstandigheden van hoge zelfcontrole. Deze 
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resultaten suggereren dat mensen zijn aan te zetten tot het maken van gezonde 

voedingskeuzes onder omstandigheden van lage zelfcontrole, door middel van een 

sociale aanwijzing. 

Het doel van het laatste empirische hoofdstuk, hoofdstuk 5, is om sterker 

bewijs te vinden voor onze theorie dat lage zelfcontrole voordelig kan zijn voor 

gezonde voedingskeuzes, door sociale aanwijzingen toe te passen in een veldstudie 

met een representatieve steekproef van de gehele populatie Nederlandse supermarkt 

consumenten. Zelfcontrole en een sociale aanwijzing (meerderheidsinformatie) zijn 

gemanipuleerd in een supermarkt, waar mensen daadwerkelijke voedingskeuzes 

maken, en waar andere voedselverleidingen en beïnvloedingstechnieken aanwezig 

zijn. De meerderheidsinformatie is gemanipuleerd door middel van een banner bij 

een gezond product (30+kaas), waarop stond ‘meest gekozen in deze supermarkt’. De 

resultaten van deze studie tonen wederom aan dat wanneer een sociale aanwijzing 

aanwezig is, mensen meer gezonde keuzes maken onder omstandigheden van lage 

zelfcontrole, vergeleken met wanneer er geen sociale aanwijzing aanwezig is. De 

resultaten van hoofdstuk 4 en 5 suggereren dat de gevolgen van ego-depletie niet per 

definitie negatief hoeven te zijn. Wanneer sociale aanwijzingen in de omgeving de 

gezonde kant op wijzen, hebben omstandigheden van lage zelfcontrole gezonde 

voedingskeuzes tot gevolg.   

 

Theoretische en Praktische Implicaties 

In eerdere onderzoeken zijn een aantal modererende factoren van het ego-

depletie effect aangetoond, zoals hoeveelheid motivatie voor een bepaalde taak 

(Muraven & Slessareva, 2003), eerdere ervaring met een zelfcontroletaak (Muraven, 

Baumeister, & Tice, 1999), en of mensen al dan niet geloven dat zelfcontrole een 

beperkte bron is die op kan raken (Job, Dweck, & Walton, 2010). In lijn met deze 

eerdere onderzoeken tonen de resultaten van het eerste deel van dit proefschrift aan 

dat ego-depletie geen alles-of-niets fenomeen is, waar iedereen even gevoelig voor is,  

maar dat er individuele verschillen zijn in gevoeligheid voor ego-depletie, en dat 

daardoor de ene persoon beter in staat is om herhaaldelijk zelfcontrole uit te voeren 

dan de ander.  

Tot nu toe werd aangenomen dat mensen voor het maken van gezonde 

voedingskeuzes voldoende zelfcontrole nodig hebben. Omstandigheden van lage 

zelfcontrole zijn vaak geassocieerd met daaropvolgend falen van zelfcontrole 
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(Baumeister et al., 1998; Hagger et al., 2010; Vohs & Heatherton, 2000). In 

tegenstelling tot deze heersende kijk op het uitoefenen van zelfcontrole als een 

strategie die mentale inspanning vereist, suggereren de bevindingen van hoofdstuk 4 

en 5 dat gezonde voedingskeuzes bereikt kunnen worden zonder mentale inspanning. 

Onder omstandigheden van lage zelfcontrole, zijn mensen op een subtiele manier aan 

te zetten tot het maken van gezonde voedingskeuzes, wanneer een sociale aanwijzing 

in de omgeving naar een gezonde optie wijst. Deze uitkomsten zijn in lijn met andere 

recente onderzoeken die aantonen dat zelfcontrole geen mentale inspanning hoeft te 

kosten. Onderzoek naar nudges bijvoorbeeld, suggereert dat door middel van subtiele 

aanpassingen in de omgeving, mensen zijn aan te zetten tot gezond gedrag (Wansink, 

2004). Wanneer aantrekkelijke, maar ongezonde snacks bijvoorbeeld verder van 

mensen af worden geplaatst, eten mensen minder van deze snacks dan wanneer deze 

dichterbij staan (Maas, de Ridder, de Vet, & de Wit, 2012).   

Omdat het merendeel van de dagelijkse voedingskeuzes gedachteloos worden 

gemaakt, wanneer mensen niet in staat zijn om zelfcontrole uit te voeren, lijkt een 

subtiele sociale aanwijzing een veelbelovende methode om gezonde voedingskeuzes 

te stimuleren. Deze sociale aanwijzingen kunnen op een relatief gemakkelijke manier 

geïmplementeerd worden, bijvoorbeeld door een banner bij een gezond product in de 

supermarkt te tonen waarop staat “veel gekozen in deze supermarkt”.  Bovendien zijn 

beïnvloedingstechnieken als een sociale aanwijzing het meest effectief in het 

beïnvloeden van gedrag onder omstandigheden van lage zelfcontrole. Bij het 

stimuleren van gezonde voedingskeuzes kan er gebruik gemaakt worden van 

natuurlijke omstandigheden van lage zelfcontrole in het dagelijks leven. Op 

verschillende momenten van de dag, en in bepaalde situaties, zijn mensen meer 

geneigd om laag in zelfcontrole te zijn. Bijvoorbeeld aan het einde van een werkdag, 

aan het einde van een werkweek, na een saaie meeting, of nadat mensen een reeks 

aan keuzes hebben gemaakt, zoals bij de kassa’s in de supermarkt. Dit zijn momenten 

waarop mensen mogelijk gemakkelijker te beïnvloeden zijn tot het maken van 

gezonde voedingskeuzes, door middel van sociale aanwijzingen.  

 

Conclusie 

Al met al belichten we in dit proefschrift zowel individuele factoren die van 

invloed zijn op het ego-depletie effect, als de gevolgen van ego-depletie. In lijn met 

recente inzichten in het ego-depletie effect, tonen we aan dat ego-depletie niet een 
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alles-of-niets fenomeen is, waar iedereen even gevoelig voor is, maar dat het afhangt 

van individuele factoren. Er zijn individuele verschillen in gevoeligheid voor ego-

depletie, en deze individuele verschillen voorspellen in hoeverre mensen geneigd zijn 

om (herhaaldelijk) zelfcontrole uit te voeren. Daarnaast, en in tegenstelling tot de 

dominante kijk op de negatieve effecten van het falen van zelfcontrole, suggereren de 

resultaten van het tweede deel van dit proefschrift dat de effecten van ego-depletie op 

uitkomsten van zelfcontrole niet per definitie negatief hoeven te zijn. De 

consequenties van falen van zelfcontrole hangen af van de omgeving waarin iemand 

zelfcontrole uitvoert. Wanneer sociale aanwijzingen in de omgeving naar keuzes 

wijzen die voordelig zijn op de lange termijn, zoals gezonde voedingsproducten, 

kunnen omstandigheden van ego-depletie leiden tot een impulsieve keuze voor 

gezondheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




