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Today, in our appearance-focused Western society, looking beautiful, slim, and attrac-
tive is a big issue for many women. Over 25% of all women report feeling extremely 
dissatisfied with the way their body looks (Bearman, Presnell, Martinez, & Stice, 2006; 
Stice & Whitenton, 2002), and approximately 1 to 2% of our population suffers from an 
eating disorder (APA, 1994). There has been a long tradition in eating disorders re-
search but there is still a lot of uncertainty about the causes of eating disorders. At this 
point, experimental research into the mechanisms that cause and maintain eating 
disorders is a vital necessity. Cognitive theorists point to the relevance of attentional 
biases in explaining the etiology and maintenance of eating disorders. An attentional 
bias is defined as the tendency to selectively attend to disorder-relevant stimuli (e.g., 
Mathews and Macleod, 2005; Williamson et al., 2004). The goal of the present disserta-
tion was to gain a better understanding of the role of attentional biases in the origin 
and maintenance of eating disorder psychopathology, and in particular body dissatisfac-
tion. Three general themes were addressed: (1) The precise nature of the attentional 
bias in eating disorders, (2) Attention and body dissatisfaction, and (3) Factors that 
cause an attentional bias. 

Chapter 1 presents an overview on eating disorders, the cognitive theory of eating 
disorders, and attentional bias research in eating disorders. Furthermore, factors that 
might cause body dissatisfaction and factors that might cause an attentional bias are 
discussed. Additionally, the outline of the present dissertation is discussed in this 
chapter. 

Chapter 2 describes a study in which the precise nature of the attentional bias for 
body- and food-related information in eating disorder patients was examined. The 
participants, 67 eating disorder patients and 60 healthy controls, completed a body and 
a food visual search task. This task was used to study whether the attentional favouring 
of body- and food-related information in eating disorder patients, can be understood in 
terms of speeded detection or of increased distraction. Speeded detection refers to the 
faster detection of a disorder-relevant target word, relative to a neutral target of a 
certain category word among neutral distractor words of another category. Increased 
distraction refers to the slower detection of a neutral target word of a certain category 
among disorder-relevant distractor words relative to neutral distractor words of an-
other category. Results indicated that eating disorder patients showed evidence of 
speeded detection of body-related information, compared with healthy controls. They 
did not show evidence of increased distraction by this type of information. With regard 
to food-related information, it was found that compared with controls eating disorder 
patients showed evidence of increased distraction by high-caloric food words, but no 
evidence was found of the speeded detection of high-caloric food words. It was con-
cluded that the precise nature of the attentional bias in eating disorder patients is 

118 



SIJIVIIV! A R Y 

dependent upon the type of information they are presented with. Furthermore, it was 
contended that speeded detection of body-related information might reflect an anxiety 
response, whereas increased distraction by food-related information might reflect a 
craving response. 

Chapter 3 and 4 describe two studies in which it was attempted to experimentally 
investigate factors that cause body dissatisfaction. In chapter 3 the focus was on the 
role of selective attention and in chapter 4 it was on the role of self-activation, in the 
development of body dissatisfaction. 

Chapter 3 addressed the hypothesis that selective attention for unattractive body 
parts causes body dissatisfaction (Jansen et al„ 2005). Forty-seven female undergradu-
ate students with moderate levels of body dissatisfaction were randomly assigned to 
one of two conditions. In the negative bias training condition, participants were trained 
to selectively attend to their three most unattractive body parts, and in the positive bias 
training condition, participants were trained to selectively attend to their three most 
attractive body parts. State levels of body- and weight satisfaction were assessed 
before and after the training. After this, participants who completed the negative bias 
training received a positive bias training which served as a counter induction. After the 
positive counter induction, state levels of body- and weight satisfaction were assessed 
one last time. The results illustrate that temporarily inducing an attentional bias for self-
defined unattractive body parts led to a significant decrease in body- and weight 
satisfaction. Unfortunately, training healthy participants to selectively attend to their 
own most attractive body parts did not result in a significant increase in body- and 
weight satisfaction. The absence of this effect was explained in terms of the difficulty 
that might be involved in inducing a positive bias in women who are already reasonably 
satisfied with their bodies. Moreover, it was contended that the duration of the positive 
bias training might have been too short to induce positive changes in the levels of body 
satisfaction. Interestingly, though, the positive counter induction training did lead to a 
significant increase in body- and weight satisfaction in participants who were first 
assigned to the negative bias training. It was argued that this group of participants 
differed in two ways from the participants who had initially been assigned to the 
positive bias training. First, they had more room for improvement because they had 
experienced a recent decrease in body satisfaction as a result of the negative bias 
training. Second, their relative body dissatisfaction was not that tenacious as it was only 
recently induced. Encouragingly, the finding that a temporary decrease in body dissatis-
faction could be reversed by a positive counter induction training shows that changes in 
a positive direction are possible. Taken together, the findings of chapter 2 support the 
etiological role of selective attention in body dissatisfaction and are in line with the 
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assumption of Jansen et al., (2005). Training healthy participants to view their bodies in 
a dysfunctional or biased way results in feelings of body dissatisfaction. 

The study presented in chapter 4 investigated the causal role of self-activation in 
women's vulnerability to thin-ideal media images. A sample of seventy-nine female 
undergraduate students, consisting of thirty-nine restrained eaters and forty unre-
strained eaters, were randomly assigned to one of two conditions. In the self-activation 
condition, participants were given an essay assignment, which was presented as an 
application letter for a future employer. They were instructed to describe three positive 
and three negative character traits of themselves in detail and were told to use one of 
the following words: '1', 'me', 'myself', or 'mine' in every sentence. In the control 
condition, participants were given a neutral essay-assignment in which they had to 
write a short story about a chair and a table. Measures of state body- and weight 
satisfaction, and of social comparison tendencies were assessed throughout the ex-
periment. The level of self-activation was checked before and after participants were 
exposed to a series of thin-ideal images. Results demonstrated that self-activated 
restrained eaters showed a significant decrease in body- and weight satisfaction after 
exposure to thin-ideal images, in comparison to restrained eaters who were not self-
activated. In contrast, self-activated unrestrained eaters did not experience changes in 
their body- and weight satisfaction after thin-ideal exposure, as compared to unre-
strained eaters and restrained eaters in the control condition. These results illustrate 
that thin-ideal exposure only had a negative effect on women's body image when two 
conditions were met: (1) when the participant was 'self-activated' and (2) when the 
participant classified as a restrained eater. The present results underline that exposure 
to thin women in the media does not invariably affect all women in the same negative 
way. Even though, the self-activation manipulation led to increased social comparison 
tendencies in both restrained and unrestrained eaters, only the body image of self-
activated restrained eaters was affected in a negative way. 

Chapters 5 and 6 describe two studies in which two factors that might cause an 
attentional bias were investigated. Chapter 5 focused on body checking in explaining 
the attentional bias for body-related information, and chapter 6 focused on craving in 
explaining the attentional bias for food-related information. 

In chapter 5, the causal role of body checking in the development of an attentional 
bias was investigated by experimentally inducing body checking in a healthy sample. 
Sixty-six female undergraduate students were randomly assigned to one of three 
conditions: the body checking condition, the body exposure condition, and the control 
condition. In all conditions participants were instructed to make a series of length 
estimations, but in the body checking and body exposure condition they were in-
structed to do these in front of a mirror. Participants in the body checking condition 
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were instructed to estimate the length of three different parts of their body whereas 
participants in the body exposure condition were instructed to estimate the length of 
three different parts of a chair. After the manipulation, all participants completed the 
body visual search task. Results demonstrated that experimentally inducing body 
checking in healthy participants led to an attentional bias for body-related information. 
In particular, participants in the body checking condition were faster at detecting body-
related target words (i.e., speeded detection) than neutral target words among neutral 
distractors, relative to participants in the body exposure and control conditions. How-
ever, there was no evidence of increased distraction; participants in the body checking 
condition were not more distracted by body-related distractors as compared to neutral 
distractors, when searching for a neutral target word, relative to participants in the 
body exposure and control condition. Taken together, the findings presented in chapter 
5 experimentally show that the act of body checking biases the attentional processing 
of body-related information. Furthermore, they show that body checking over and 
above mere exposure to one's body is necessary to produce an attentional bias. In 
addition to inducing an attentional bias, the body checking manipulation also led to 
increased feelings of body dissatisfaction which were correlated with the attentional 
bias for body-related information. 

Finally, the study presented in chapter 6 investigated the causal role of craving in 
the development of an attentional bias, by experimentally inducing chocolate craving in 
a female sample of chocoholics and non-chocoholics. Thirty-five chocoholics and thirty-
three non-chocoholics were randomly assigned to either the exposure condition, in 
which craving was induced, or the control condition. After the manipulation all partici-
pants completed the chocolate visual search task. State craving levels were assessed 
throughout the experiment. Results showed that experimentally induced chocolate 
craving causes a bias in particularly the increased distraction component of attention in 
chocoholics. More specifically, chocoholics in the exposure condition were more 
distracted by chocolate distractors as compared to neutral distractors, when searching 
for a neutral target picture, relative to non-chocoholics in the exposure condition and 
chocoholics in the control condition. In addition, self-reported craving was positively 
correlated with increased distraction in chocoholics and in the exposure condition. 
Chocoholics in the non-exposure condition were faster to detect chocolate-targets than 
neutral targets (i.e., speeded detection), relative to non-chocoholics and chocoholics in 
the exposure condition. However, speeded detection measures were not correlated 
with self-reported craving. In sum, the findings from chapter 6 shed more light on the 
factors that might cause or maintain a food-related attentional bias. 

In chapter 7 the above reported findings are discussed and a cognitive model of 
body dissatisfaction is proposed. Suggestions for future research are given and implica-
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tions for the treatment of eating disorders and body dissatisfaction are discussed. 
Taken together, the findings of the present dissertation underline the importance of 
attentional biases in understanding eating disorders and emphasize the causal role of 
these biases in the development of body dissatisfaction. 
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Tegenwoordig wordt in onze Westerse samenleving erg de nadruk gelegd op het 
uiterlijk. Mooi, aantrekkelijk en slank voor de dag komen, is dan ook erg belangrijk voor 
veel vrouwen. Meer dan 25% van alle vrouwen geven aan dat ze extreem ontevreden 
zijn met hun lichaam (Bearman, Presnell, Martinez, & Stice, 2006; Stice & Whitenton, 
2002), en 1 tot 2% van de bevolking lijdt aan een eetstoornis (APA, 1994). Het onder-
zoek naar eetstoornissen heeft een lange traditie, maar er heerst nog veel onzekerheid 
over wat eetstoornissen veroorzaakt. We zijn op het punt aanbeland waar experimen-
teel onderzoek naar de causale en instandhoudende mechanismen bij eetstoornissen 
van vitaal belang is. Aanhangers van de cognitieve theorie vestigen de aandacht op het 
belang van aandachtsbiasen in de etiologie en de instandhouding van eetstoornissen. 
Een aandachtsbias wordt gedefinieerd als de neiging om selectief aandacht te hebben 
voor stimuli die relevant zijn voor de stoornis waaraan men lijdt (Mathews and Macle-
od, 2005; Williamson et al.,2004). Het doel van het huidige proefschrift is om meer 
inzicht te krijgen in de rol van aandachtsbiasen in de oorzaken en instandhouding van 
eetstoornispathologie, en in het bijzonder lichaamsontevredenheid. Drie algemene 
thema's werden aangesneden; (1) Een meer gedetailleerde kijk op de aandachtsbias in 
eetstoornissen, (2) Aandacht en lichaamsontevredenheid, en (3) Factoren die een 
aandachtsbias veroorzaken. 

In hoofdstuk 1 wordt er een overzicht gegeven van eetstoornissen, de cognitieve 
theorie met betrekking tot eetstoornissen en aandachtsbias onderzoek in eetstoornis-
sen. Bovendien komen mogelijke causale factoren voor lichaamsontevredenheid en 
aandachtsbiasen aan bod. Tot slot wordt een kort overzicht gegeven van alle hoofd-
stukken in dit proefschrift. 

In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven waarin onderzocht werd hoe het 
aandachtsbias voor lichaams- en voedselgerelateerde informatie precies opgebouwd is. 
De deelnemers, 67 eetstoornispatiënten en 60 gezonde vrouwen, deden twee visuele 
zoektaken: één met lichaamswoorden en één met voedselwoorden. Aan de hand van 
deze taak was het mogelijk uit te maken of de voorkeur in aandacht voor lichaams- en 
voedselgerelateerde informatie in eetstoornispatiënten een kwestie was van versnelde 
detectie of toegenomen distractie. Versnelde detectie verwijst naar de snellere detectie 
van een stoornisrelevant targetwoord, vergeleken met een neutraal targetwoord van 
een bepaalde categorie tussen neutrale afleiders van een andere categorie. Toegeno-
men distractie verwijst naar de langzamere detectie van een neutraal te detecteren 
woord tussen stoornisrelevante afleiders vergeleken met neutrale afleiders van een 
andere neutrale categorie. Eetstoornispatiënten gaven blijk van versnelde detectie van 
lichaamsgerelateerde informatie vergeleken met gezonde vrouwen. Er was geen 
aanwijzing voor dat dit soort informatie zorgde voor toegenomen distractie. Voor de 
voedselgerelateerde woorden gold dat, vergeleken met gezonde vrouwen, eetstoornis-
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patiënten tekenen van toegenomen distractie vertoonden door hoogcalorische woor-
den, maar versnelde detectie van dit soort woorden werd niet waargenomen. Er werd 
geconcludeerd dat de precieze aard van de aandachtsbias in eetstoornispatiënten 
afhankelijk is van het type informatie waarmee ze geconfronteerd worden. Bovendien 
werd gesuggereerd dat de versnelde detectie van lichaamsgerelateerde informatie een 
angstreactie zou kunnen weerspiegelen terwijl de toegenomen distractie door voedsel-
gerelateerde informatie zou kunnen wijzen op een intens verlangen naar voedsel. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden twee studies beschreven waarin getracht werd om 
mogelijke oorzaken van lichaamsontevredenheid experimenteel te onderzoeken. In 
hoofdstuk 3 lag de nadruk op selectieve aandacht en in hoofdstuk 4 werd aandacht 
besteed aan de rol van zelf-activatie in het ontstaan van lichaamsontevredenheid. 

In hoofdstuk 3 werd de hypothese aangekaart dat selectieve aandacht voor onaan-
trekkelijke lichaamsdelen lichaamsontevredenheid veroorzaakt (Jansen et al., 2005). 
Zevenenveertig vrouwelijke eerstejaarsstudenten met een gemiddelde lichaamsonte-
vredenheid werden willekeurig toebedeeld aan één van twee condities. In de negatieve 
bias training conditie werden deelnemers getraind om selectief aandacht te schenken 
aan hun drie meest onaantrekkelijke lichaamsdelen. In de positieve bias training condi-
tie werden deelnemers getraind om selectief aandacht te schenken aan hun drie meest 
aantrekkelijke lichaamsdelen. Voor en na de training werd gemeten hoe tevreden de 
deelnemers waren over hun lichaam en gewicht op dat moment. Daarna kregen de 
deelnemers in de negatieve bias training conditie een positieve bias training om moge-
lijke negatieve effecten van de eerste training ongedaan te maken. Na deze positieve 
training werden lichaams- en gewichtstevredenheid op dat moment nog een keer 
gemeten. De resultaten geven aan dat het tijdelijk induceren van een aandachtsbias 
voor zelfgedefinieerde onaantrekkelijke lichaamsdelen leidde tot een significante 
afname van lichaams- en gewichtstevredenheid. Het trainen van gezonde deelnemers 
om selectief aandacht te besteden aan hun meest aantrekkelijke lichaamsdelen leidde 
echter niet tot een significante toename in lichaams- en gewichtstevredenheid. Het 
uitblijven van dit effect werd verklaard in termen van een plafond effect. Men kan zich 
voorstellen dat het moeilijk is om een positieve bias te induceren in vrouwen die al 
redelijk tevreden zijn met hun lichaam. Bovendien zou het kunnen dat de positieve 
training te kort was om positieve veranderingen in lichaamstevredenheid teweeg te 
brengen. Het is echter interessant dat de positieve training om negatieve effecten in de 
negatieve bias training conditie tegen te gaan wel leidde tot een significante toename 
in lichaams- en gewichtstevredenheid. Deze groep van deelnemers verschilden op twee 
punten van de deelnemers in de positieve bias training. Ten eerste was er meer ruimte 
voor verandering sinds deze deelnemers net voor de positieve training minder tevreden 
waren met hun lichaam door de negatieve training. Ten tweede was hun lichaamsonte-
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vredenheid niet zo hardnekkig omdat ze net daarvoor geïnduceerd was. Het is moedge-
vend dat een tijdelijke afname in lichaamsontevredenheid kon omgekeerd worden door 
een positieve training. Dit toont aan dat veranderingen in de positieve zin alleszins 
mogelijk zijn. De bevindingen van hoofdstuk 2 ondersteunen samen de etiologische rol 
van selectieve aandacht in lichaamsontevredenheid. Bovendien zijn deze resultaten in 
lijn met de aanname van Jansen et al., (2005): het trainen van gezonde deelnemers om 
hun lichaam op een disfunctionele manier te bekijken, resulteert in lichaamsontevre-
denheid. 

De studie die in hoofdstuk 4 gepresenteerd wordt, onderzocht de causale rol van 
zelf-activatie in de gevoeligheid van vrouwen voor het slankheidsideaal zoals het door 
de media geportretteerd wordt. Een steekproef van negenenzeventig vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten, bestaand uit negenendertig beperkte eters en veertig onbeperk-
te eters, werden willekeurig toebedeeld aan één van twee condities. In de zelf-activatie 
conditie kregen deelnemers een schrijfopdracht die omschreven werd als een sollicita-
tiebrief voor een toekomstige werkgever. Ze kregen de opdracht om drie positieve en 
drie negatieve karaktertrekken van zichzelf gedetailleerd te beschrijven. Bovendien 
moesten de deelnemers in ieder zin 'Ik', 'mij', 'mezelf', of 'mijn' gebruiken. In de contro-
leconditie kregen de deelnemers een neutrale schrijfopdracht. Ze moesten een kort 
verhaal schrijven over een tafel en een stoel. Lichaams- en gewichtstevredenheid op 
het moment en sociale vergelijkingsneigingen werden meermaals gemeten tijdens het 
experiment. De mate van zelf-activatie werd gemeten voor en na blootstelling aan een 
aantal afbeeldingen van vrouwen die voldoen aan het slankheidsideaal. De resultaten 
geven aan dat beperkte eters met een hoge mate van zelf-activatie een significante 
afname van lichaams- en gewichtstevredenheid vertoonden na blootstelling aan het 
slankheidsideaal vergeleken met beperkte eters wiens zelf niet geactiveerd was. Daar-
tegenover staat dat onbeperkte eters met een hoge zelf-activatie geen veranderingen 
vertoonden in hun lichaams- en gewichtstevredenheid vergeleken met onbeperkte en 
beperkte eters in de controleconditie. Deze bevindingen illustreren dat blootstelling aan 
het slankheidsideaal enkel een negatief effect had op het lichaamsbeeld van vrouwen 
wanneer aan twee voorwaarden voldaan was: (1) wanneer de deelnemer 'zelfgeacti-
veerd' was en (2) wanneer de deelnemer geclassificeerd werd als een beperkte eter. 
Deze resultaten benadrukken dat blootstelling via de media aan vrouwen die voldoen 
aan het slankheidsideaal niet alle vrouwen op dezelfde negatieve manier beïnvloedt. 
Alhoewel zelf-activatie leidde tot een toegenomen neiging tot sociale vergelijking in 
zowel beperkte als onbeperkte eters, werd alleen het lichaamsbeeld van de beperkte 
eters negatief beïnvloed. 

In hoofdstuk 5 en 6 werden twee causale factoren met betrekking tot een aan-
dachtsbias nader bekeken. In hoofdstuk 5 lag de focus op body checking als oorzaak van 
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een aandachtsbias voor lichaamsgerelateerde informatie terwijl in hoofdstuk 6 een 
intens verlangen naar voedsel (craving) centraal stond als oorzaak van een aandachtsbi-
as voor voedselgerelateerde informatie. 

in hoofdstuk 5 werd de causale rol van body checking in de ontwikkeling van een 
aandachtsbias onderzocht door body checking experimenteel te induceren in een 
gezonde steekproef. Zesenzestig vrouwelijke eerstejaarsstudenten werden willekeurig 
toebedeeld aan één van drie condities: de body checking conditie, de body exposure 
conditie of de controleconditie. In alle condities werden de deelnemers gevraagd 
lengtes in te schatten, maar de deelnemers in de body checking en body exposure 
conditie moesten dit voor een spiegel doen. Deelnemers in de body checking conditie 
moesten de lengte van drie verschillende lichaamsdelen inschatten terwijl de deelne-
mers in de body exposure conditie de lengte van drie verschillende delen van een stoel 
moesten inschatten. Na de manipulatie deden alle deelnemers een lichaamsgerelateer-
de visuele zoektaak. De resultaten laten zien dat het experimenteel induceren van body 
checking in gezonde deelnemers leidde tot een aandachtsbias voor lichaamsgerelateer-
de informatie. Om precies te zijn waren deelnemers in de body checking conditie 
sneller in het detecteren van een lichaamsgerelateerd target (versnelde detectie) dan 
neutrale targets temidden van neutrale afleiders vergeleken met de deelnemers in de 
body exposure en controleconditie. Er was echter geen bewijs voor toegenomen 
distractie; vergeleken met de deelnemers in de body exposure en controleconditie 
werden de deelnemers in de body checking conditie niet meer afgeleid door lichaams-
gerelateerde woorden dan door neutrale afleiders wanneer ze een neutraal woord 
dienden te detecteren. De bevindingen in hoofdstuk 5 tonen experimenteel aan dat 
body checking ervoor zorgt dat men een bias ontwikkelt in de aandacht voor lichaams-
gerelateerde informatie. Bovendien lijkt het erop dat expliciete body checking nodig is 
en niet enkel blootstelling aan het eigen lichaam om aandachtsbiases te produceren. De 
body checking manipulatie leidde niet enkel tot een aandachtsbias, maar ook tot 
toegenomen gevoelens van lichaamsontevredenheid die gecorreleerd waren met het 
aandachtsbias voor lichaamsgerelateerde informatie. 

Tot slot werd in hoofdstuk 6 onderzocht wat de rol van een intens verlangen naar 
voedsel (craving) is in de ontwikkeling van een aandachtsbias door het experimenteel 
induceren van craving voor chocolade in een steekproef van vrouwelijke chocoholics en 
non-chocoholics. Vijfendertig chocoholics en drieëndertig non-chocoholics werden 
willekeurig toebedeeld aan een exposureconditie waarin craving geïnduceerd werd of 
de controleconditie. Na de manipulatie deden alle deelnemers een chocoladegereia-
teerde visuele zoektaak. Craving werd op verschillende momenten gemeten. De resul-
taten laten zien dat experimenteel geïnduceerde craving voor chocolade in chocoholics 
een bias veroorzaakt, vooral in de toegenomen distractie aandachtscomponent. Om 
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precies te zijn waren chocoholics in de exposureconditie, vergeleken met non-
chocoholics in de exposureconditie en chocoholics in de controleconditie, meer afgeleid 
door chocolade afleiders dan door neutrale afleiders wanneer ze naar een neutraal 
woord op zoek moesten. Bovendien was zelfgerapporteerde craving positief gecorre-
leerd met toegenomen distractie in chocoholics en in de exposureconditie. Chocoholics 
in de controleconditie waren, vergeleken met non-chocoholics en chocoholics in de 
exposureconditie, sneller in het detecteren van chocolade woorden vergeleken met 
neutrale woorden (versnelde detectie). Versnelde detectie maten waren echter niet 
gecorreleerd met zelfgerapporteerde craving. In conclusie scheppen de bevindingen uit 
hoofdstuk 6 meer helderheid rond de factoren die mogelijk een voedselgerelateerde 
aandachtsbias veroorzaken of instandhouden. 

In hoofdstuk 7 worden alle bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd en een 
cognitief model van lichaamsontevredenheid wordt naar voor geschoven. Suggesties 
voor vervolgonderzoek en implicaties voor de behandeling van eetstoornissen en 
lichaamsontevredenheid worden besproken. De bevindingen van dit proefschrift 
benadrukken het belang van aandachtsbiasen voor ons begrip van eetstoornissen en 
onderlijnen hun causale rol in het ontstaan van lichaamsontevredenheid. 
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