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Summary



The etiology of overweight and obesity has been attributed to numerous causes, 
including genetic, physiological, environmental and behavioral factors. Regarding 
energy balance, the focus has been mostly on satiety, both behaviorally and 
hormonally; however, this may be insufficient: There are indications that reward 
balance may be an essential factor contributing to energy intake, without necessarily 
leading to energy balance. 
In this thesis, methods are explored to model brain activity using functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) and the brain representation of the rewarding value of 
food. This rewarding value is defined as the combination of ‘liking’ and ‘wanting’ of 
food. Liking is the hedonic  preference for a food item. Conversely, wanting is the 
motivation to obtain and consume a food item. While liking and wanting are related, 
they are not the same process: At times, even highly liked food items are not 
wanted. In the present studies, it was found that both liking and wanting decreased 
over the test meals. However, the decrease in liking was of an approximately seven 
times smaller magnitude (Chapter 6). This indicates that liking was relatively 
unaffected by hunger and satiety, compared with wanting, which decreased very 
significantly. In the human brain, regions that were involved during the liking and 
wanting tasks, were similar to regions identified earlier in rodents: Specifically, liking 
was signaled in homeostatic, taste related regions: the anterior insula, posterior 
insula, posterior cingulate. Wanting was signaled in reward and motivation related 
areas: the caudate, putamen and globus pallidus. In the thalamus and visual areas 
both liking and wanting were represented (Chapters 2-4). Thereby, liking and 
wanting were found in mostly divergent pathways, that converged in specific 
regions, such as the thalamus. Furthermore, it was shown that wanting task related 
signaling in the hypothalamus was related to energy intake, and in addition, it was 
related to body mass in the hypothalamus and striatum. In normal weight subjects, 
this was an inverse relationship, suggesting reward deficiency, which would imply 
that with lower signaling (associated with higher weight), subjects may pursue 
reward by increasing food intake or by eating more rewarding foods. However, for a 
wider range of body weights, taking into account a BMI of 19 to 33, a nonlinear 
model described the data better, such that with a BMI higher than 25, wanting 
signaling increased progressively with increasing BMI. In effect, this may imply a 
drive towards a BMI of 25 in normal weight subjects, and reward dissociation in 
overweight subjects, thereby biasing the latter subjects to maintenance or 
exacerbation of their overweight (Chapter 2 and 3). To counter this brain based 
bias, cognitive dietary restraint may be used as a tool by limiting the rewarding value 
of food in the absence of hunger: In the brain, cognitive dietary restraint modulated 
the change in signaling from the hungry to the satiated state in the nucleus 
accumbens (Chapter 2): the higher cognitive dietary restraint scores were, the 
higher was liking related signaling in the nucleus accumbens pre-meal, and the 
lower was liking related signaling post-meal. Dietary restraint may thus effectively 
reduce the rewarding value of food in the absence of hunger, which may then 
oppose reward dissociation in overweight and obese subjects. 
Additional  reward dissociation at the central level was indicated during stress i.e. 
higher cortisol levels. Behavioral liking and wanting related to liking and wanting 
related signaling during rest conditions pre-meal in respectively the anterior insula 
and the anterior insula, nucleus accumbens and thalamus. With higher HPA-axis 
activation, these links were lost pre-meal and new relationships appeared in 
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respectively the nucleus accumbens and caudate post-meal. Additionally, during 
higher HPA-axis activations, higher energy intakes were observed that coincided 
with reduced wanting task related signaling in the putamen (Chapter 4 and 5).  
Finally, shifts in macronutrient intakes were predicted by brain specific  signaling 
dependent on the macronutrient, i.e. a downward protein shift related to decreased 
liking related signaling in the putamen, while a downward carbohydrate shift related 
to increased wanting related signaling in the hypothalamus. This may represent a 
central  modulation of motivational pathways that can be used to control food choice 
and energy intake, or which may lead to compensation for extreme macronutrient 
intakes (Chapter 6).
In conclusion, homeostatic  food intake regulation is represented by closely regulated 
liking and wanting signaling in the brain, which is related to behavioral  liking and 
wanting, BMI and hunger. Liking and wanting represent a partially overlapping 
network, in which liking is associated with regions implicated in hedonic processes, 
while wanting was observed in regions implicated in motivation, reward and 
homeostatic  signaling. Thereby, liking and wanting may contribute to reward 
homeostasis through the determination of the rewarding value of food. Overweight, 
obesity and stress resulted in reward dissociation, in which the normal  link between 
behavioral liking/wanting and liking/wanting signaling was disturbed, or by a 
changed relationship between BMI and wanting TRS. These processes ultimately 
support excessive food intake and altered food choice, yet these effects may be 
reduced using cognitive dietary restraint as a tool.

Representation of the rewarding value of food in the human brain 
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Samenvatting



Het ontstaan van overgewicht en zwaarlijvigheid wordt toegeschreven aan 
genetische aanleg, fysiologische factoren, omgevingsfactoren en gedrag. Deze 
factoren beïnvloeden de energiebalans, d.w.z. de balans tussen energie-inname en 
energiegebruik. De bijdrage van de energie-inname aan de energiebalans, is tot 
voor kort voornamelijk gedragsmatig en endocrienologisch onderzocht. Deze studies 
zijn echter onvolledig: er zijn aanwijzingen dat de belonende waarde van 
voedselinname een essentiële bijdrage levert aan de energie-inname, en dat dit 
wellicht niet altijd tot een neutrale energiebalans leidt. 
In dit proefschrift worden nieuwe methoden beschreven waarmee de locatie en 
intensiteit van de belonende waarde van voedsel in het brein wordt bepaald met 
behulp van functionele kernspinresonantie beeldvorming (functional magnetic 
resonance imaging, fMRI). De belonende waarde van voedsel  is gedefinieerd als 
een combinatie van twee factoren: Het ‘lusten’ en het ‘willen’. Het ‘lusten’ is de 
hedonische waarde, ofwel  ‘houden van’, en het ‘willen’ is de motivatie ofwel ‘het nu 
willen eten’. Hoewel het ‘lusten’ en ‘willen’ niet volledig onafhankelijk van elkaar zijn, 
vertegenwoordigen zij niet hetzelfde: Van een product houden wil  nog niet zeggen 
dat men het ook te allen tijde wil  consumeren. De huidige resultaten lieten zien dat 
zowel het ‘lusten’ als het ‘willen’ was verminderd na een maaltijd. De verandering 
van het ‘willen’ was daarbij echter zeven keer groter dan de verandering van het 
‘lusten’ (Hoofdstuk 6). Dit verschil wijst erop dat het ‘lusten’ nauwelijks wordt 
beïnvloed door honger en verzadiging, terwijl  het ‘willen’ hier juist sterk door wordt 
beïnvloed. De actieve hersengebieden die bij mensen werden gevonden gedurende 
de taken waarbij het ‘lusten’ en ‘willen’ werden bepaald, kwamen overeen met de 
hersengebieden die eerder beschreven zij voor ‘lusten’ en ‘willen’ bij knaagdieren. 
Het ‘lusten’ was vertegenwoordigd in homeostatische en aan smaakwaarneming 
gerelateerde gebieden: de insula anterior en posterior, en de cortex cingularis 
anterior. Het ‘willen’ was vertegenwoordigd in beloning- en motivatie-gerelateerde 
gebieden: de caudatus, het putamen en de globus pallidus. Daarnaast was er 
activering in de thalamus en visuele cortex zowel bij expressie van het ‘lusten’ als 
ook bij  expressie van het ‘willen’ (Hoofdstukken 2-4). Dus signalen gerelateerd aan 
het ‘lusten’ en ‘willen‘ verlopen via verregaand gescheiden routes in het menselijk 
brein, en overlappen in specifieke gebieden, zoals de thalamus. Daarnaast bleek dat 
het signaal in de hypothalamus tijdens de expressie van ‘willen’ was gerelateerd aan 
de energie-inname en dat dit signaal  in de hypothalamus en het striatum bovendien 
gerelateerd was a an het lichaamsgewicht (BMI). Bij proefpersonen met een 
normaal lichaamsgewicht ging een hogere BMI gepaard met een lager signaal  en dit 
suggereerde een gebrek aan beloning (beloningsdeficiëntie). Daarbij gaat men 
ervan uit dat er meer voedsel, of voedsel met een hogere belonende waarde moet 
worden geconsumeerd om alsnog voldoende beloning te ervaren. Wanneer echter 
een groep met meer uiteenlopende gewichten werd bestudeerd, dus een BMI 
tussen de 19 en 33 kg/m2, bleek een niet-lineair model beter overeen te komen met 
de data. Het aan ‘willen’ gerelateerde signaal  nam weer toe met hogere BMI boven 
de 25. Deze bevindingen wijzen er op dat proefpersonen met een normaal 
lichaamsgewicht wellicht juist naar een BMI van 25 neigen, en dat dus een hogere 
gevoeligheid voor beloning leidt tot het zoeken van meer beloning. Bij 
proefpersonen met overgewicht en zwaarlijvigheid (BMI>25) vindt er juist weer een 
dissociatie van de belonende waarde van gedrag (beloningsdissociatie) plaat, en dit 
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zou tot het behoud of verergeren van hun overgewicht kunnen leiden (Hoofdstuk 2 
en 3).
De aanleg voor een hoger lichaamsgewicht kan worden tegengegaan door het 
eetgedrag cognitief af te remmen (cognitief geremd eetgedrag) in afwezigheid van 
honger. In hoofdstuk 2 is beschreven dat dit geremd eetgedrag de verandering van 
het signaal  van het ‘lusten’ in de nucleus accumbens tussen de gevaste en 
verzadigde toestand beïnvloedt: Hoe sterker het eetgedrag geremd was, des te 
hoger het signaal van ‘lusten’ voor de maaltijd was en des te lager dit na de maaltijd 
was. Geremd eetgedrag kan dus de belonende waarde van voeding bij  afwezigheid 
van honger wellicht verlagen en daarmee de dissociatie van beloning bij 
proefpersonen met overgewicht of zwaarlijvigheid voorkomen. In het brein was er 
tevens een indicatie voor dissociatie van beloning gedurende stress, gekenmerkt 
door een sterkere activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) en 
een hogere cortisol-concentratie in het bloed. De scores voor het ‘lusten’ en ‘willen’ 
waren in de rustconditie gerelateerd aan de hersenactiviteit tijdens de taken die het 
‘lusten’ en ‘willen’ tonen in respectievelijk de insula anterior, nucleus accumbens en 
thalamus. Bij een sterkere activatie van de HPA-as waren deze relaties niet meer 
aanwezig en verschenen nieuwe relaties in respectievelijk de nucleus accumbens 
en caudatus. Tevens vertoonden de proefpersonen een hogere energie-inname die 
gepaard ging met een lager signaal tijdens de expressie van ‘willen’ in het putamen 
(Hoofdstuk 4 en 5). Tenslotte konden de verschuivingen in de macronutriënt-
inname worden voorspeld aan de hand van macronutriënt-specifieke 
signaalverschuivingen in het brein: Een verschuiving van een extreem hoge naar 
een lagere eiwitinname was gerelateerd aan een verminderd ‘lusten’ signaal in het 
putamen, terwijl een verschuiving van een extreem hoge naar een lagere 
koolhydraatinname gerelateerd was aan een verhoogd ‘willen’ signaal in de 
hypothalamus. Deze verschillen vertegenwoordigen samen wellicht aanpassingen 
van motivatie signalen in het brein, die kunnen worden gebruikt om de voedselkeuze 
en energie-inname te regelen, of die tot compensatiegedrag bij  extreme 
macronutriënt-innamen kunnen leiden (Hoofdstuk 6). 
Concluderend kan worden gesteld dat de homeostatische voedselinname-regulatie 
in het brein is vertegenwoordigd in de vorm van nauwlettend geregelde signalen 
voor het ‘lusten’ en ‘willen’ van voedsel. Deze signalen zij gerelateerd aan het 
gedrag, dus hoe hoog het ‘lusten’ en ‘willen’ wordt gescoord, en aan de BMI en 
honger. Het ‘lusten’ en ‘willen’ komt tot uiting in een gedeeltelijk overlappend 
netwerk, waarin het ‘lusten’ van voedsel is geassocieerd met algemene hedonische 
gebieden, en waarin het ‘willen’ is geassocieerd met gebieden die in het algemeen 
worden gerelateerd aan motivatie, beloning en homeostase. Overgewicht, 
zwaarlijvigheid en stress leidden tot dissociatie van beloning. Hierbij is de normale 
relatie tussen de uiting van ‘lusten’/‘willen’ en de signalen van ‘lusten’/‘willen’ in het 
brein verstoord, of is er sprake van een veranderde relatie tussen lichaamsgewicht 
en de signalen van het ‘willen’ in het brein. Deze processen zouden uiteindelijk tot 
excessieve voedselinname en veranderde voedselkeuze kunnen leiden, echter kan 
cognitief geremde voedselinname deze schadelijke effecten wellicht verminderen. 

Vertegenwoordiging van de belonende waarde van voedsel in het menselijk brein 
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