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Samenvatting 1 

 2 

Adjunctief of schema-geïnduceerd gedrag is gedrag dat binnen een ander 3 

gedragspatroon opduikt, als gevolg van het bekrachtigingsschema. De bekendste 4 

en meest onderzochte vorm is schema-geïnduceerde polydipsie (SIP) bij ratten. 5 

Reeds snel na de ontdekking werd SIP gebruikt om eerst ratten en later ook 6 

apen alcohol te laten drinken. Intussen is aangetoond dat bij dieren verschillende 7 

vormen van verslaving adjunctief kunnen veroorzaakt worden. Dergelijk 8 

onderzoek is bij mensen veel zeldzamer en moeilijker om ethische redenen, 9 

maar er zijn aanwijzingen dat het ook daar een rol kan spelen. Dit kan 10 

implicaties hebben voor preventie en behandeling, doch meer onderzoek hierover 11 

is dringend gewenst. 12 

 13 

Trefwoorden: adjunctief gedrag, schema-geïnduceerd gedrag, polydipsie, 14 

middelenmisbruik, gedragsanalyse 15 

16 
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Inleiding 1 

 2 

De oorzaken van verslaving zijn gevarieerd en complex. Recent onderzoek geeft 3 

veel aandacht aan erfelijkheid en neurobiologische factoren, impulsiviteit, 4 

beloningsfactoren en psychiatrische componenten. Uitlokkende factoren kunnen 5 

erg verschillen en vragen mogelijk ook verschillende vormen van aanpak. Een 6 

uitlokkende factor die bij mensen nog weinig onderzocht werd, is adjunctief 7 

gedrag, een klinisch en maatschappelijk zeer weinig gekend fenomeen. 8 

Adjunctief gedrag - ook schema-geïnduceerd gedrag genoemd - is excessief 9 

gedrag dat te midden van een ander gedragspatroon opduikt, terwijl het daar 10 

rechtstreeks weinig mee te maken heeft. Desondanks hangt het toch samen met 11 

dat ander gedragspatroon (Fraley, 2003; voor een recent algemeen overzicht, 12 

zie De Groot & Dom, 2016). De meest onderzochte vorm van adjunctief gedrag 13 

is het excessief drinken van water door ratten: schema-geïnduceerde polydipsie, 14 

standaard afgekort als SIP. 15 

 16 

- hier kader 1 invoegen - 17 

 18 

Het verschijnsel werd toevallig ontdekt en voor het eerst systematisch 19 

onderzocht door John Falk in 1961. Falk deed conditioneringsonderzoek bij 20 

ratten, waarbij ze om de minuut een voedselkorrel konden verdienen. Hij merkte 21 

dat de watervoorraad sterker verminderde dan bij ander onderzoek. Falk dacht 22 

dat er een lek in de toevoer was, maar vond niets. Bij meer nauwkeurige 23 

observatie zag hij dat ratten in die omstandigheden veel meer dronken dan 24 

anders. Voordien had hij er nog niet op gelet omdat water geen bekrachtiger 25 

was, maar altijd onbeperkt beschikbaar was. 26 

Adjunctief gedrag wordt uitgelokt door het schema waarmee een andere, 27 

aantrekkelijkere bekrachtiger wordt toegediend - in het geval van SIP is dat het 28 

voedsel dat slechts met tussenperiodes beschikbaar is - vandaar de benaming 29 

“schema-geïnduceerd gedrag”. De toedieningsschema’s kunnen verschillen, maar 30 

gemeenschappelijk is dat er een zekere wachttijd is tot de volgende toediening 31 

van de bekrachtiger. Adjunctief gedrag is steeds excessief, maar verdwijnt ook 32 

als het toedieningsschema van de oorspronkelijke bekrachtiger stopt. 33 
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De daaropvolgende jaren werden meerdere vormen van adjunctief gedrag 1 

gevonden, waaronder agressie en lopen, en dit bij uiteenlopende diersoorten. 2 

Recent onderzoek gebruikt adjunctief gedrag ook als model voor compulsief 3 

gedrag: gedrag dat excessief en repetitief wordt gesteld en waarbij bepaalde 4 

hersengebieden worden geactiveerd. Het blijkt bovendien minder voor te komen 5 

bij impulsieve dieren en meer bij dieren die geneigd zijn sneller vaste 6 

gedragspatronen te vormen, wat interessante implicaties kan hebben voor 7 

verslavingsonderzoek: als middelenmisbruik soms adjunctief gedrag is, zou het 8 

om een ander type middelenmisbruik kunnen gaan dan bijvoorbeeld impulsief 9 

gebruik. Ook bij de mens werd het fenomeen teruggevonden (Falk, 1977). Een 10 

recente analyse (Killeen & Pellón, 2013) gaf aan dat adjunctief gedrag gevoelig is 11 

voor motiverende factoren en bekrachtiging en dus operant gedrag is. Sommige 12 

auteurs (Ford, 2014) zien adjunctief gedrag deels als coping, een manier van 13 

omgaan met de spanning die gepaard gaat met het aversieve 14 

bekrachtigingsschema (het moeten wachten op iets belangrijk). Het kan met 15 

andere woorden een antwoord zijn op een approach-avoidance conflict: men wil 16 

enerzijds weg uit de vervelende situatie, maar anderzijds wil men ook blijven 17 

omdat er iets aantrekkelijks volgt. Om deze conflictperiode te overbruggen gaat 18 

men intensief iets anders doen. 19 

 20 

Middelengebruik 21 

 22 

Bij wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik is dieronderzoek 23 

onontbeerlijk, in de eerste plaats om ethische redenen (Becker & Ron, 2014). 24 

Voor verslavingsonderzoek bestaan er, in tegenstelling tot andere psychiatrische 25 

aandoeningen (bv. schizofrenie), redelijk valide diermodellen. Een van deze 26 

modellen is SIP. 27 

 28 

Alcohol 29 

 30 

Bij alcoholonderzoek is het soms moeilijk om dieren aan het drinken te krijgen 31 

omdat ze vaak een natuurlijke afkeer hebben van alcohol (vooral vanwege de 32 

bittere smaak) of niet overmatig gaan drinken. SIP is hierbij een mogelijke 33 

techniek (Ramsden, 2015). Er bestaan verschillende andere technieken om 34 
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dieren aan het drinken te krijgen, bv. drinking in the dark of zoetstoffen, of men 1 

gebruikt rattenstammen die speciaal geselecteerd zijn op hun alcoholvoorkeur, 2 

zoals de high alcohol drinking ratten, maar deze blijven hier buiten beschouwing. 3 

Nog in het jaar van de eerste publicatie van Falk verscheen het eerste SIP-4 

onderzoek met alcohol bij ratten (Lester, 1961). Lester gebruikte dezelfde 5 

methode als Falk, maar verving water door een oplossing met 5,6% alcohol. Dit 6 

was het begin van een hele reeks studies die nog steeds doorgaat. SIP wordt 7 

hierbij echter grotendeels enkel gebruikt als techniek om dieren zonder dwang 8 

overmatig veel alcohol te laten drinken. Via SIP gingen veel ratten zich lazarus 9 

drinken. SIP werd dan al snel naar voor geschoven als mogelijke verklaring voor 10 

vormen van alcoholverslaving, maar werd vooral gebruikt om verder onderzoek 11 

te doen naar neurobiologische en genetische aspecten. Een probleem met SIP 12 

was dat ratten herhaaldelijk alcohol dronken tot ze zwaar onder invloed waren, 13 

maar zodra de procedure werd stopgezet, stopte hun overmatig alcoholgebruik. 14 

Het werkte geen verslaving in de hand, enkel misbruik in specifieke 15 

omstandigheden. 16 

Een belangrijke doorbraak kwam echter met het onderzoek bij apen. Eerste 17 

onderzoeken leken ook bij apen eenzelfde beeld te geven als bij ratten. 18 

Hongerige apen gingen via de SIP-techniek alcohol drinken, maar stopten 19 

daarmee wanneer de procedure voorbij was (Mello &  Mendelson, 1971). Later 20 

vonden andere onderzoekers echter een aangepaste methode om alcoholgebruik 21 

als adjunctief gedrag bij apen te induceren, zelfs zonder ze eerst hongerig te 22 

moeten maken (Grant e.a., 2008). 23 

 24 

- hier kader 2 invoegen - 25 

 26 

Deze aangepaste methode leidde niet alleen tot excessief alcoholgebruik tijdens 27 

de procedure, maar ook daarna. Wat bij ratten niet lukte, kan blijkbaar wel bij 28 

apen. Om het alcoholgebruik als adjunctief gedrag in gang te zetten, zijn voor 29 

ratten tussentijden tot 3 minuten ideaal. Voor apen kan dit oplopen tot 20 30 

minuten. Voor mensen is vanuit andere conditioneringsproeven geweten dat die 31 

tijden een veelvoud kunnen zijn. Dit betekent niet dat SIP het beste model is 32 

voor verslaving, maar wel dat het een belangrijke manier is om 33 

middelenmisbruik uit te lokken. 34 
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Soortgelijk onderzoek is bij mensen uiteraard ethisch onverantwoord. Doyle en 1 

Samson (1985) toonden wel aan dat ook bij mensen alcoholgebruik adjunctief 2 

gedrag kan zijn. Zij plaatsten proefpersonen aan een gokautomaat met geldelijke 3 

bekrachtiging na 130 of na 190 seconden. Het 190-seconden-schema bleek tot 4 

het meest alcoholconsumptie aan te zetten. Hierbij zijn wel significante 5 

verschillen met het dieronderzoek. Bij dieren duurt het onderzoek meerdere 6 

weken, waarbij het adjunctief gedrag stilaan toeneemt. Bij mensen is het 7 

meestal een eenmalige sessie, waardoor weinig kans is op leerervaringen. Bij 8 

dieren wordt met echte alcoholoplossingen gewerkt. Bij mensen gebruikte men 9 

op alcohol gelijkende dranken, waarbij werd gezegd dat het om alcohol ging. De 10 

farmacologische werking van alcohol kan dus geen rol spelen. Als bij mensen 11 

gezegd werd dat het om niet-alcoholisch bier ging, dronken ze veel minder. 12 

Ondanks deze beperkingen toont dit onderzoek aan dat alcoholgebruik ook bij 13 

mensen adjunctief en dus onrechtstreeks kan gestimuleerd worden door 14 

schijnbaar weinig relevante omgevingsomstandigheden. En dit in weinig 15 

doorgedreven onderzoeksomstandigheden (eenmalige sessies). 16 

 17 

Drugs en nicotine 18 

 19 

Bij dieren werden ook verschillende vormen van drug- of ander middelengebruik 20 

in gang gezet als adjunctief gedrag: cocaïne, lidocaïne, … John Falk zelf richtte 21 

zich hier sterk op in zijn latere jaren (Falk, 1998; Falk & Lau, 1997). Hij toonde 22 

onder meer aan dat SIP bij ratten niet alleen overmatig druggebruik stimuleerde, 23 

maar ook de voorkeur voor specifieke drugs beïnvloedde: de drug die ze 24 

adjunctief gebruikten, bleef ook nadien hun voorkeur behouden. 25 

Verder wordt de SIP-techniek onder meer gebruikt om de bekrachtigende waarde 26 

van drugs na te gaan. Eerst wordt SIP ontwikkeld en vervolgens worden aan het 27 

water andere stoffen (drugs) toegevoegd. De mate waarin dieren toch blijven 28 

drinken tijdens deze procedure, zou iets zeggen over de aantrekkelijkheid 29 

(farmacologische effecten) ervan (Kohut e.a., 2007; Myracle e.a., 2005). 30 

 31 

In de jaren 1970 en de eerste helft van de jaren 1980 werd de SIP-techniek ook 32 

gebruikt om dieren tot nicotinegebruik aan te zetten. Nadien werden meer 33 

andere technieken gebruikt (Chaudry e.a., 2006). 34 
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Bij mensen werd aangetoond dat sigarettengebruik adjunctief kan toenemen 1 

tijdens experimenten met intermittente bekrachtiging (Cherek, 1982; Wallace &  2 

Singer, 1976). 3 

  4 

Verder onderzoek 5 

 6 

Hoewel adjunctief gedrag reeds zeer lang bekend is en reeds bijna even lang 7 

geweten is dat zwaar middelengebruik erdoor kan geïnstalleerd worden, is het 8 

fenomeen tot nu toe blijkbaar nog niet beschreven in het Nederlands taalgebied. 9 

In het tijdschrift Verslaving is de term nergens te vinden en in het recente 10 

themanummer over verslaving van het tijdschrift Gedragstherapie (2015, 48 (2)) 11 

is geen enkele verwijzing naar adjunctief gedrag of John Falk opgenomen. 12 

Toch gebeurt er nog steeds heel wat onderzoek mee. Bij dieren wordt 13 

alcoholgebruik daardoor in gang gezet als zuiver adjunctief gedrag. Het gebruik 14 

is excessief en in een aantal gevallen bij apen ook verslavend. Het onderzoek is 15 

vervolgens vooral gericht op de kenmerken en gevolgen van verslaving. Dit 16 

overzicht is daarop niet gericht, maar ter illustratie toch enkele voorbeelden. Aan 17 

de hand van SIP werd zo voor het eerst aangetoond hoe langdurig alcoholgebruik 18 

het hersenvolume rechtstreeks doet verminderen (Kroenke e.a., 2014) en werd 19 

aangetoond dat adolescente apen die adjunctief alcohol drinken, hun gebruik in 20 

de loop van hun ontwikkeling gaan opdrijven en dat jongvolwassen apen het 21 

meeste alcohol drinken - hoe jonger ze beginnen adjunctief drinken, hoe groter 22 

de risico’s (Helms e.a., 2014). Ook de genetische invloeden op verslaving worden 23 

onderzocht met behulp van SIP (Gilpin e.a., 2008). Een ander doel waarvoor SIP 24 

wordt gebruikt als techniek, is het testen van de effecten van nieuwe 25 

medicamenten tegen verslaving. Daarbij kan nagegaan worden of de 26 

medicamenten specifiek werken tegen de alcoholafhankelijkheid, dan wel bredere 27 

consumptie van verschillende zaken onderdrukken. In dit kader werd SIP voor 28 

het eerst gebruikt om de effecten van acamprosaat en naltrexon te onderzoeken 29 

(Escher & Mittleman, 2006). Beide bleken niet-selectief te werken. 30 

Hoewel duidelijk is aangetoond dat middelenmisbruik adjunctief kan ontstaan, 31 

valt het op dat verder gedragsonderzoek bij mensen zo goed als volledig 32 

ontbreekt. Ook onderzoek naar gedragsmatige behandelmogelijkheden vanuit dit 33 

kader blijft onbestaande. Hoewel adjunctief gedrag ontdekt werd vanuit 34 
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gedragsanalytisch onderzoek rond operante conditionering, lijkt het vanuit die 1 

hoek in de vergetelheid te zijn beland. SIP is niet verdwenen, integendeel, het 2 

wordt gebruikt in hooggespecialiseerd onderzoek, maar uitsluitend als techniek 3 

(context, een omgevingsconstructie) om middelengebruik in gang te zetten. Het 4 

lijkt dan logisch om op zoek te gaan naar contexten die dit kunnen voorkomen of 5 

ongedaan maken, maar deze logica wordt niet gevolgd. Falk was zelf 6 

gedragsanalytisch geschoold en bleef zeer sterk ijveren voor deze benadering. 7 

Tegelijk was hij gedragsfarmacoloog, wat de band met farmacologisch en 8 

neurobiologisch onderzoek reeds vanaf de ontdekking sterk op de voorgrond 9 

plaatste. Falk (1997) legde echter sterk de nadruk op de invloed van 10 

omgevingsfactoren op het adjunctief gedrag. Adjunctief gedrag ontwikkelt zich 11 

tot een patroon. Als dieren leren een product zoals een cocaïne-oplossing 12 

adjunctief te gebruiken in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in de buurt 13 

van een bepaald licht - dat wel van plaats kan veranderen), dan kunnen die 14 

omstandigheden later de voorkeur voor dat product mee bepalen. Als de 15 

productconcentratie gradueel wordt afgebouwd of gewijzigd in de nabijheid van 16 

de SD en bijvoorbeeld elders niet, dan behoudt het dier de voorkeur voor de 17 

samenstelling nabij de SD. In gewone termen geformuleerd: bij adjunctief 18 

gebruik verkiezen dieren het product dat beschikbaar is in een bepaalde context, 19 

ook als de samenstelling van dat product afwijkt van de vertrouwde 20 

samenstelling. Falk (1983) ging daarbij zeer ver in zijn conclusies, waarbij hij de 21 

rol van fysieke afhankelijkheid als overroepen omschreef en vooral 22 

omgevingsfactoren als belangrijk beschouwde. 23 

Recentere auteurs (Gilpin e.a., 2008) zien ook de rol van genetische factoren, 24 

maar erkennen de additieve rol van omgevingsfactoren, met name die van 25 

intermittente bekrachtigingsschema’s zoals bij SIP. Er worden veel verschillen 26 

gevonden in de mate waarin individuen SIP vertonen. Verschillen in adjunctief 27 

gedrag kunnen zowel door biologische factoren als door de omgeving en de 28 

leergeschiedenis bepaald worden. Interessant is de vaststelling dat, althans bij 29 

ratten, de mate waarin dieren adjunctief gedrag vertonen niet samenhangt met 30 

impulsiviteit, maar veel meer met compulsief gedrag. Het is wachten op 31 

onderzoek hierover bij mensen. Als dit bevestigd wordt, wijkt adjunctief 32 

middelengebruik mogelijk af van andere vormen die meer correleren met 33 

impulsiviteit. Mogelijk vergt dit dan ook andere behandeling. 34 
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Omdat er ondanks meer dan een halve eeuw onderzoek nog zo weinig bekend is 1 

over adjunctief gedrag bij mensen, kan er slechts zeer speculatief over 2 

gesproken worden. 3 

 4 

Relevantie 5 

 6 

Als we de elementen die intussen in verband met adjunctief gedrag gekend zijn 7 

samen leggen, kunnen we een beeld vormen van omstandigheden waarin bij 8 

mensen middelengebruik adjunctief zou kunnen voorkomen. Mogelijk moet 9 

vooral gekeken worden naar personen die minder impulsief zijn, maar vooral 10 

geneigd zijn om snel vaste gedragspatronen te vormen. Als dergelijke personen 11 

de effecten van bepaalde middelen reeds kennen, zouden ze die sneller excessief 12 

kunnen gebruiken in omstandigheden waarin ze moeten wachten op bepaalde 13 

belangrijke zaken (een gewetensvolle politicus die meermaals per week de 14 

oppositie te woord moet staan, een zanger die het goed wil doen en telkens een 15 

uur voor het optreden in de zaal aanwezig is). Deze situatie brengt spanning met 16 

zich mee, maar ze kunnen of willen niet weg uit de situatie omdat ze wachten op 17 

iets belangrijk. In dergelijke situatie gaan ze zich tijdens de wachttijd op iets 18 

anders richten dat gekend en beschikbaar is. Dit kan middelengebruik zijn (maar 19 

ook agressief op anderen reageren of internetgaming). Als dergelijke situaties 20 

regelmatig voorkomen, wordt een hardnekkig patroon gevormd en gaan ze 21 

mogelijk systematisch meer van hetzelfde middel gebruiken in soortgelijke 22 

situaties. Hoe minder andere mogelijkheden aanwezig zijn in die 23 

omstandigheden, hoe sneller een vast gebruikspatroon zal ontwikkeld worden. 24 

Als middelengebruik adjunctief gevormd werd, kunnen vanuit het SIP-model ook 25 

suggesties voor aanpak worden geboden. Men zou de context waarin de persoon 26 

zich bevindt kunnen verrijken door meer gedragsmogelijkheden aan te bieden. 27 

Tegelijk is geweten dat adjunctief gedrag zeer hardnekkig kan zijn en dat de 28 

stimuli uit de situatie het vertrouwde gedrag uitlokken. Mogelijk moet men 29 

mensen dus uitdrukkelijk trainen zich in soortgelijke situaties intensief op iets 30 

anders, meer constructiefs te richten. 31 

Meer dan 30 jaar geleden wees Falk (1983) reeds op verhoogde risico’s voor 32 

mensen in een verarmde leefomgeving. Sommige groepen (arme migranten, …) 33 

hebben slechts intermittent toegang tot voedsel, geld, seks en sociale contacten. 34 
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In een onaangename situatie moeten zij wachten op het sporadisch verkrijgen 1 

van deze belangrijke zaken. Tegelijk hebben zij weinig alternatieven om zich in 2 

de tussentijd op te richten. Dit zijn bij uitstek voedingsbodems voor adjunctief 3 

gedrag, waaronder middelenmisbruik. Vanuit het perspectief van adjunctief 4 

gedrag kan een verrijking van de leefomgeving stimuleren tot minder destructief 5 

adjunctief gedrag als hen de mogelijkheid wordt geboden tot creatieve 6 

activiteiten, sport, zaken doen, studies, onderzoek, … Ook in heel wat beroepen 7 

hebben werknemers, werkgevers en zelfstandigen te maken met uitgestelde 8 

bekrachtiging en periodes waarin ze met een zekere spanning moeten wachten 9 

op resultaten of andere belangrijke zaken. Deze kunnen gemakkelijk aanleiding 10 

geven tot adjunctief gedrag, waaronder excessief middelengebruik. 11 

Nader beschouwd is het fenomeen eigenlijk ook niet echt vreemd. Als je kijkt 12 

naar eigen situaties waarin je weet dat er iets belangrijk komt over niet al te 13 

lange tijd, dan ga je zorgen dat je in de buurt blijft en tegelijk dingen doen die je 14 

anders minder doet: met de vingers tokkelen, een tijdschrift doorbladeren, 15 

rondlopen, extra poetsen, maar misschien ook roken of drinken. Eigenlijk maakt 16 

iedereen regelmatig omstandigheden mee waarin makkelijk adjunctief gedrag 17 

kan uitgelokt worden. Meer nog: we vertonen waarschijnlijk allemaal regelmatig 18 

adjunctief gedrag, alleen zijn we ons daarvan helemaal niet bewust. Hoe lastiger 19 

de situatie is waarin we moeten wachten en hoe liever we eruit weg willen 20 

(approach-avoidance conflict) hoe groter de kans op adjunctief gedrag. 21 

Het is duidelijk dat er grote nood is aan gedragsonderzoek rond adjunctief 22 

gedrag bij mensen. Dit onderzoek hoeft niet exclusief toegespitst te worden op 23 

excessief middelengebruik, maar dit mag zeker niet ontbreken.24 
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Abstract 1 

 2 

Adjunctive or schedule-induced behavior is behavior occurring within another 3 

behavior chain, as a consequence of its reinforcer schedule. Schedule-induced 4 

polydipsia (SIP) in rats is the best known and most widely researched adjunctive 5 

behavior. Soon after its discovery, SIP was being used to induce alcohol 6 

consumption in rats and monkeys. Research showed addiction in animals can be 7 

schedule-induced. Human research is much more scarce and difficult for ethical 8 

reasons, but the are indications that the phenomenon can be important for 9 

humans too. This could have implications for prevention and treatment, but more 10 

research is urgently needed. 11 

 12 

Keywords: adjunctive behavior, schedule-induced behavior, polydipsia, 13 

substance abuse, behavior analysis 14 

15 
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Kader 1 1 

 2 

Kader 2 3 

 4 

Apen met een schema-geïnduceerde alcoholverslaving 
 
Java-apen (een makakensoort) en resusapen werden niet uitgehongerd, 

maar kregen 30 dagen gedurende een uur om de 5 minuten een 
bananenkorrel (iets wat ze erg lekker vinden). Tussenin konden ze een 

drankje drinken met 4% alcohol. Dit volstond om een aantal van hen tot 
overmatig alcoholgebruik aan te zetten. Na de 30 dagen werd het 
gedoseerd geven van bananenkorrels stopgezet en kregen ze driemaal 

per dag een maaltijd. Heel wat apen bleven gedurende het 
daaropvolgende jaar overmatig alcohol drinken. 75% van de mannelijke 

en 50% van de vrouwelijke java-apen, en 28% van de mannelijke en 
25% van de vrouwelijke resusapen bleven chronisch binge-drinken - 
minstens een equivalent van 4 à 5 eenheden alcohol kort na elkaar 

(Grant e.a., 2014) - en konden omschreven worden als zware drinkers - 
gemiddeld 12 alcoholeenheden per dag gedurende een jaar. Ze 

vertoonden bovendien regelmatig binge-partijen van 16 tot 20 
eenheden. Gedurende dat jaar konden ze steeds vrij kiezen tussen water 
en alcohol. Wanneer periodes van 28 dagen zonder alcohol werden 

ingelast (abstinente periodes), vertoonden de zware drinkers 
ontwenningsverschijnselen: tremor, kippenvel, overgeven, … Jammer 

genoeg begonnen alle apen onmiddellijk terug zwaar te drinken zodra 
alcohol terug beschikbaar was na die 28 dagen. We kunnen dus duidelijk 
spreken van verslaafde apen, waarbij de verslaving volledig schema-

geïnduceerd of adjunctief werd veroorzaakt. 

SIP: excessief water drinken door ratten 

 
Ratten worden eerst op 80 à 90% van hun normale lichaamsgewicht 
gebracht. Een hongerige rat wordt dan dagelijks gedurende 3 uur in 
een kooi geplaatst. In de kooi staat een voedselbedeler en een 

watertoevoer waaraan ze kan likken om te drinken. De rat heeft in 
principe enkel honger, geen dorst: zowel voor als tijdens de proef kan 

ze zoveel drinken als ze wil. In de kooi krijgt de rat om de minuut een 
voedselkorrel. Een groot deel van de ratten zal dan na enige ervaring 
in de tussenpauze bijzonder veel gaan drinken. In die 3 uur drinken ze 

soms een derde tot de helft van hun lichaamsgewicht; tienmaal zoveel 
als controleratten. Dit verschijnsel heet schema-geïnduceerde 

polydipsie of SIP. 


