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SUMMARY 



IWITROCIUCPIION AH D CENTRAL QUESTION 

Research has shown that a hknng: for the sensory aspects of food is the most important fac- 
tor detesm~rrir~g food choice (Eertrnans, Baeyerls, & Van den Bergh, 2001). hrlearrin~ul rsudr- 
vidual differences may exist in exactly lww amportant palatab~lrty IS,  and in the extent to 
wrhiclv specific types of food are cons~dered palatable. For obese people the palatabilliw a f  
a food may be rwore important than for lean people (Nisbett, 1958; Pliner, Herman, B Poliiv~r, 
1990; Spiegel, Shrager, & Stellar, 1989), and the obese may have a specific preference for 
high-hb Foods (e.g., Mella & Sacchertt, 1991; R~ssarreri eb al., 210102). Anorl.~er group ofpeo- 
ple who !nay be at  risk for overeating is Torcned by rhe restrained eaters. Restrailled earers 
are people who wanr to loose weight, but regtilaray Pail and indulge in exactly those h~gh- 
fat palatable Foods that they norrnally consider 'fan-hidden' (Herman %1 Polly, 1980; 2004). 
Restrained eating is hypotlves~zed to be associated with [high-Fat) palatable foods berng 
exIra desirable (Gendall &Joyce, 2001; Stice, 2002). Avesy d~Rerei~t  grotlp of people wit11 
earrng problerns is formed by anorexna nervosa patjents. Palatabil~ty of h o d  rnay be rela- 
rlvcly unlmpo~-tamt for them, because food inay lvarve lost its positive incelllive value (Plnel, 
Assdnand, & Lelrmdn, 20001). 'I'his deficit rnay snake food restrrctlorl easlcl- in that hod  [nay 
no longer be seen as sotmathan~g that can be palatable or unpalatal~le 

rile S L U ~ I ~ S  clescribed In t l~is thesis were concenled witla exactly those ir~dtvid~lal difyer- 
erlces in the eval~la t io~~ of food. $Ire central question that was addressed in tl~rs tllesns was 
wlaetl~er an rnhcreased ' r~lean~re of food' at art early stage of cognitive processing 1s related 
to overeating ancl obesaty, anrd wlretlie~ a decreased 'pleasure of food' at an early stage of 
cognitive processing is related to underrating, anorexla nervosa. We were i~lkeressed in tile 
associations people have with food at an early stage of cognitive processing. Because 
palritabllaty is found to be the most i~s?po~-Lanl claal~aberistic of food (Eei-tmans et an., 200 I ) ,  
we expected that people" early associat~ons wttl~ food wo~lld be based on the palatab~lrty 
oF the food. 

Tlae rationale for studying tluese automatic associations was that if arl increased posilive 
associationl wit11 high-fat palatable food was detected for overeaters at  tlrrs early stage of 
inforniabion processing, it w o ~ ~ l d  he expected that that always expenenre this asroenation, 
and always have to suppress it to be able to successfully inhibit their food colzsurnptton. It 
would also suggest than. rrn incrrwentioa~ aonned at co~ltrolled processnng would be a rathcr 
~irefl ic~e~rt  Tor117 of tlie~apy, ancl slroullcl better be drrected at these early positive associa- 
tiom will1 hrgh-ht palatable foods. Ifariorexia nervosa patients were S ~ O W F I  to be less serr- 
sitive lo the palatability of fioocl at an early stage of cognitive processtug, it wo~~Ucl suggest 
tlrar dso  lor atrorexia nervosa patretans, therapy rruigl71. bener be directed at these early cog- 
rar live processes. 

We adclressed our central questioi~ ilslrlg so-called indirect response latency paradigms 
(e.g., Rzio & Olsotz, 2003), such as the OrnpOtclt Assoc~atlon Test (IKE Creenwald, McGhee, 
& Sclrwarlz, 19981, the aflective pnming parddigm (Fazio, Sanbonnnarsu, Powell, & Kardes, 
19861, and llie Extrinrsic AVective Simon lBsk (FAST; De Ilouwer, 20103bJ. Far arj overview 
and spccific methodology, the reader is referred to Chapter 2. In s l~ar l ,  i n  each of these par- 
acligms word srn~nuli are presented one at a r~rvle a11d response larencies are measured. 



Depending on the paradigm, the ~Ul~tnr~liorrs for rhe participallt vary. The comrnlon idea 
behind these paradigms is that partichpants will respond faster when a certain, associatioll 
1s easier. Ap~aloed to our research, the pattern of latencies infarn~s 11s how people evaluale 
di6Ferent klnds of foods. For example, in the affective primitzg paradzgm, w o  srinnuli are 
presented in quick succession. Tlze first word (prime) always was a food item, ao~d the sec- 
ond ward (target) always was a general positive er negative ward. Particapants were 
instn~cted to just read tlre prime and to evaluate the target as quickly as possible, I ia Par- 
ticipant prefers chocolate over chicorya he or she will respond faster to the conrilsinatlons 
'chocolate - positive target~uord' and 'clricory - negative target word' than to the conrbina- 
rbons ' ~ I I I C O ~ Y  - positive target ward' arad kchocolate - ~regative target ivord' The vrtle~~ce of 
the prime influences the speed ofevaluatiorr oftlae valence of the target. 

These measures car1 objectiveiy be considered indirect, becal~tse the resedrciler does laat 
need to ask directly what sorneolre for example tlvrnks o f  chocolate. AII evaluation or arrl- 
rude can be inferred frorn the panern of response latenrcies. Depending on exactly which 
paradugrn IS used, the processes assessed in these paradigms oneet sorvle criteria of' auto- 
maticity* whereas they fail to meet other crrteria of aiubonratzc~ty. Features of avtomaticrty 
include: unaware~iess, uncorrtrollabulity, goal independency, u n i n t e n t n o ~ l i t  anti eficier.1- 
cy  Exactly wlruch crueeria are met is always at1 eri~pirrcal question. 

For tire IN, ir can be concluded for now thar ~ l r e  assessed processes are rather uncon- 
trollable, al least when participants are it~expenenced and are nalve as to the purpose and 
mechanism of the IAT. Concerning tlre feature of ~tnawarer-ress, it seems ilnllkely t l~a t  par- 
ticipants are unaware of the assessed attitude itselc whereas evidence suggests tlwi pijr- 
ticipants may be unaware of what their attitude originated from. Manieith, Voils, and 
Ashburn-Narda (ZOO1 found that some particupants were aware that their attituchcs wele 
being assessed. Note that the criteria of unlntentinnality or goal ilzdepetrdence seem 
impossible to meet give11 the nahore ofthe IN procedure. The EAS f is an even newer meas- 
ure than the lPir fDe Houwer, ZX3031bp, and no specific experiments co~acerning llie features 
of autarnaticbty could 'be found. It could be argued that the EAST is less 'obwiousYor par- 
ticipants, a11d may be ~inobtrvslve (i.e., unaware crimeasurcment) and  incontrollable t~ at 
least tlae same degree as the 1AT. For supsaliminal affective pruning, diflere~at aspects of 
automaticiltyl lrave been syste~l~at~caily studied. The findin~gs that priming efle'ects olrly exist 
a t  short SOAs and disappear at longer SiOAs is undirect, but ratlaes strong, evidence tha t  
psil.o~ing effects are due to fast-act~izg processes (Hermans, Dr  I-louwer, & Eclcn, 2001: 
Hermans. Spruyt, & Eelen, 2003). Moreaver, evicle~~ce [I-lerr~laras, Cro~rrbez, & rielen, 2000) 
suggests llrat the processes in thrs paliacl~grn are  relatrvely efTicient. Afl'ect~ve prlmirry 
effects with the evaluation task can allly be cons~der-ed uninnrnlional In the sense ltl+iat par- 
ticipants are [lot given1 the instmctiotr to evaluate the pl'imes, and itlaat pal-ti'ecipants lmaY 

not tntentloillally use the  valence ofthe pri~nc to evaluate the valence of the barget. The cri- 
terion of 'gaal-i l~deperrde~~q is not met by the arective priming par acligna wirlr the evalila- 
tian task. For the  features of ~~~~con'l~oI\al.lrlilty and tlU1awareIless of the 
attltude-measurement, no direct evidence cotlld be ~ O L I J ~ ~ ,  It could al.gued that wllerl 

speeded natillre of the task (i.e., short SOA and in~ t r~c t ions  fmphasizln% sl~eed] is Pre- 
served, paahclpants hardly have any time for controlled p r ~ c e s s i n ~ ,  50 are l ~n l ike l~  03 be 
able to control the effect, However, this rssLlc remail3~ for f u r t k r  ri.search. 



FOI a~n overview of ernpirjcal findings the reader is referred to Chapter 8. Conclusions: 
11. The first hypothesis was that overeati~ig is relared to an increased pleasure of food 

de: an early stage of cognitive processing. In this thesas, no suppofl for this hypothests was 
Found, in tlrat no stabie differences in relatively automatic evaluations of foold between 
overeaters and rrorrnal corrtrcsls wer~e found In the expected direcrmn (Chapter 3,4, and 5). 
A difference heween obese people and lean controls was four~d in the 14T s t ~ ~ d y  (Chapter 
31, bur was irz the opposite direction. Obese people and lean controls showed more nega- 
tjve associations with high-ht foods than with law-fat foods, and this effect was most pro- 
nounced for the obese. This effect is likely explained by the specific charaaerrstlcs of the 
IAT (De Houwer, 2001), in that fat content was a very salient feature in this task. 

2. Though it does nor represent a stable diRerence between obese people and lean con- 
trols, obese people's automatic evaluations of food were associated positively with the 
level of experienced irritial craving. Tlile greater the experieticed craving, the greater the 
relatively aaeromatic likn~g of palatable over unpalatable foods was, This conreParlon was in 
the sanue directio~i for lea11 controls, but missed significance. 

3. Oi~r  second main hypotl?esis, that anorexra Eliervosa is related to  a decreased pleas- 
ure of food at an early stage of cognitive processing, was confirmed (611aptcr 5).  A group 
of anorexla nervosa patients djd not show a palatabiliq priming e.FFect whereas a lean con- 
trol group did. This suggests that anorexia nervosa patients are no longer sensitive to the 
palatability of food when assesses at an early stage of cognitive processing. Note that  the 
anorexia nervosa patients responded generally slower than the lean conmol group. 

4. Environment plays ari imporiant role in relatively automatic associations. The IN 
stirdy (Chapter 3) unintentionally focused participants on the fat content of the foods. In 
this iAT study, low-rat foods were preferred aver high-fat foods. The study wlth obese par- 
ticipants repolxed in Chapter 5 took place in a hospital - an environment in which health 
is salient. Participants preFercecl low-fat palatable foods over high-fat palatable foods in 
thus study. Note that in a relatively neutral environment (un~versity) and paradtgm palatable 
foods were preferred over urvpalatable foods, atzd this preference was not modified by the 
fat content ofthe foads [Chaptei-4; control group stirdy 1 ID Chapter 5). Because palatab~l- 
ity is considered llse most important aspect of food (Eertmruans el: a!., 2001) it rnay 110t be 
sunpr'ising that a relatively swtotnallc evaluation of food is based on palatability in a rueu- 
t i a l l  cnvirornme~at. In the sttldies in  Chapter 7, we mentionally lslarlipulated the salience of 
palatabillcy auld health factors. l'lx relatively automatic ezraluathans of food were influ- 
eliced by both tire current focus o f a t t e ~ a t i o ~ ~ ,  dnd for obese people by the degree of initial 
exper~enced crnvlng. In Experiment 1 (Chapter 71, irche ntanipulaelon focused a n  palatab~i- 
ity ahpecls, a relatively automadr evaluation of the foods was based on palatabiliw. If the 
manig~ularion focused all Irealth aspecrs, a relatively a~~tomat ic  evaluation was based on 
the P~ualrhiness oftlme foods. This fincling i s  important, because ill our so-called 'toxicknwi- 
ronment I(Waclden, SI-awnell, 8 Fosrel; 2002) we are cotvstaaatly confronted wit11 all sorts of 
palatable Foods, arad henlth-related cues are less alau~~damc. This rnay lead to  a catrgor~za- 
eiolili of fiootl into palatable and  inp palatable, and tlzarelsy to relatively at~rarnatic evaluations 
based on palatability. People may tls~vs not be reminded carthe health corlseqliences of food 
often enough. 'The envirorrnaervt may play a more important role in the obesizy epidemic 
tlaan was thought before (e.g., Wadders et  al., 2002). 





IWTRODUCTIE EN CENTRALE VRAAGSTELLING 

De smakelijkheid van voeding he& een grote invloed op onze u~oedingskeuze (Eemutnnans, 
Bxyei.is, Xi Van deil Berglt. 2001). tlae belangrijk de sinakelijkhe~d van eten precies Is ves- 
srhnlr tbissen mensen. IJirdcrzoek suggereert hovoorbeeld dat de smakelijkheid vaii voe- 
ding belangrrjker is voor inensen met obesitas dan voor slanke mensen (Nisben, 1968; 
PIii~er, Merrsian, & Polivy, 1990; Spiegel, Shrager, & Srellaz 19893. Bovendien zijn er aanwij- 
rlngetr dat obesen eer1 sterkere voorkeur hebben voor vettere voedingsmiddelen (b.v., 
Mela a3r Sacchetti, 1991; Rissa1ieii e t  aJ., 2002). Een andere groep mensen die hei risico 
loopt z~ch  t e  overeten wordt gevorind door de zogenaiainde 'beperkte eters'. Beperkte 
eters zijn lareiisen die gewicht wlllesr verliezen, inaar daar regelinatng niet iir slagen en dan 
precles die verte en lekkere diisgen eten die ze normaal zien als 'verboden' ( I  lerman & 
Polivy, 1980, 20CY4). Eera gangbare hypothese is dat dit beperkt eetgedrag geassocseerd is 
!net ceii verl~oogde aantrekke0hjklwid van vette lekkere voednng (Gerudall & Joyce, 2001 : 
Stûce, 20102). Eei~ gelreel ander soort eerprobleinariek is anorexia nevosa. Volgei~s Pairel, 
Ascaiiaiid ei1 Lel~inan (2000) is de sinaak van voeding bol deze groep relatief onbelangrijk; 
voeding ZOLI zijn positieve belaningswaarde verloren hebben. Hicrdaor zou het weleens 
gemakkelijker kunnen zij11 oin voedseliinirarne te beperkeir, omdat voeding niet langer 
gezieii, wordt als iets dat sinakelij~k of ansinakelqlk is. 

De stildies dhe beschrevei-i zijn i11 dit proefschrift hetroven precies deze inidividuele ver- 
schillers in de evaluatie vapi voeding. De ceiirrale vraag vaal dit proefsckrruft was of een toe- 
gei;?omen ketgeirot' i r i  een wroeg stadiuin vaii cognitreve verwerking gerelateerd is aan 
overeten en obes~tas, en of een rif'geiioinen ketgeiaot' in eeni vroeg stadium vahl cognitie- 
ve verwerking gerelateerd is aan te weinig eten. anorexia nervasa. We waren geinteres- 
seerd in de associaties die inensen liebheir met erein ira een vroeg stadiuin van cogiiiailewe 
verwrerkii~g. Aangezien de siinaak van elen !.iet belangrijkste keiirnerk is van eten (Eertnraois 
el al., 20i3il), verwachcceii wc dat deze vroege associaties met voeding gebaseerd zi~j1-i op 
de smakelijkheid van voeding. 

De rationale voor heit bestilderen waii deze relatief atitomatiscIre associaties was dat als 
ei. iildeidaad bewijs gevoirderii zo~ i  wordeii voor versterkt positieve riscociairies met lekker 
(vet) eten bij overeters (obesen en beperkte eters), dit zou k~inneir betekenen dat ze deze 
positieve associaties altljd ervaren ein dus altijd rnoeteii onderdrukken om hun woeclselin- 
nainr ie beperkeil. Dit zou ook betekenen dat een interventie die gericht is op gecontro- 
leerde verwcrkiilg weinig eRciënc is, ei1 beter gerrclil zoli kuiiniten worden op deze vroege 
po5itieve assodaties met Jekker vet eten. Als aairgeroond zoti worden dat arrorexia nervo- 
sa-paticiiirei~ veriiiiiiirlerd gevoelig +ojn voor de srriakeltjkheid van eten PP? eein vroeg stadi- 
win van cognitieve verwerking, znii clnt suggereren dat ook voor anorexua 
nervosa-patieiaten een therapie beter. gericht kan wardeir op deze vroege cognitieve pro- 
cessen. 

Iiu ons onderzoek Iiebben we vooïnaiiiel~k zogenaamde indirecte reactietUdinaien (b.v., 
Fazio & Olsori, 2003) gcbruikr, zoals de 'Iinplicir Associat~or~ Test (IAT; Greenwald, Mccliee, 
$L Schwartz, 19981, liet 'afirtive priining paradigrn"Fazia, Saiabo~iniatsu, Powell, & Kardes, 
31986) err de Txtriiisic AFertive Simon Tdsk' (EAST; De !-laliwer. 2003b). In l-loofclstiik 2 



gedetailleerd overzrcht. gegeveri vair deze methodologie. ~ a r r  gezegd w0rdeiri 
in deze drie ~aradignla's verschillenadc ~lroiordstirnulil na elkaar aangebodei3 en wordei7 
reactjetijden gemeten. Afiankelyk van het gebn~ukxe paradigma lierschllr de instn-iictae aan 
~roelE;"ersoneri. Het gemeenisctzappelijk idee achtei deze paradigma's is dar merrseii kor. 
tere reacrietijdeni zullen laten 2Ri.P-i als een bepaalde associatie gra-i.iakkelijker gelegd wordr. 
Toegepast 013 ons onderzoek. uit het patroon vair ireacrieti~deri kan afgeleid worc-en 
inensen voedingsmiddele evalueren. In het 'afFect3ctive prumìng parariigil~>Gvoorbeclid, 
worden m e e  woorden snel na elkaar aangeboden. [-iet- eerste woercl ('priame'] is alt-ijrl eeii 
voedingsnriddel en het tweede woord ('target') is altijd een algenueeur posirrel of i~egatief 
woord. De 'prime' hoeft alleen gelezen [e word ei^, erz de "arget' riroet snel gecvaliaecrd 
worden. Als een proefpersoon chocola lekkerder vindt dan spniioJes, zal hij of zh sneller 
reageren op de combinathes 'chocola - gositiertarget woord' en "spruitjes - negaticf target 
woord' dan op de cunnibinaties *spruitjes - positieftarget woord' ena 'clzoc<rla - negatief lar- 
get woord', De valentie van de "riirac' belnvfoedt dus de snelheid vair evaluatie van de 
valeritie van de 'target'. Eeii belangrijk kenmerk van deze paradigma's is dat ze iïidirect 
zijn. Indirect betekent hier dat een onderzoeker niet rechtstreeks adli eeia proefpersoon 
lpraagt wat hb OP zij b l jvo~~beeld  van chocola viiidt. In plaats daarvan wordt cle eiraU~~atiie 
van bijvoorbeeld chocola afgeleid eiit 11et patroon van de  reacheiijden. Indireat reactie- 
tijdmaten voldoen aan bepaalde criteria van automauciieit, terwijl ze juist niet aan ancle- 
te criteria van automaticiteit voldoen. De Icerznmerlce~i \rail atiltonnaticlteit zijn: oiilrewusr, 
olacoiltroleeabaar, doel-oi~afliankelijli, niet-intentioneel eur e f i c i e~~ t .  Aai1 welkc criteria pre- 
cies wordt voldaan is at3iankelijl< van liet gebruikte paradignaa ien altijcl een1 enzlpiiisclir 
vraag. 

Voor de IAT kaia voorlopug geconcle~cleerd worden dat de processen die geineten wor- 
den in bepaalde mate oi~controleerbaiar zijn, als de proefpersoneri rerai~irrsile geen cerde- 
re ervaring mer de IAT I-iebben en het doel en inechanusmc van cle IAT riiec kei~~reii. Her lukt 
onwaarschi,jnlyk dat praefpersanez-i zich iinet bewust zijn van de  attttude of ewaluaire tlie 
gemeten wordt. Boveiidieti toonden Moizteitli, Voils, en Asli~bilirii-Nardo (200 1 )  aan dat een 
aarizienlijk deel van Iiimn yroefpersor~en zich bewust was vaii de meting wan l ~ t i i i  atiit~ide. 
Door de aard va11 het paradigrna kan de 1AT haiet voldaeru aan de criteria 'doel-oo~aflianke- 
tuk.-n 'niet-intentioitreel'. Waar biet cruteririrn *e%c~entreYs voor cle OAT img greii onder- 
zoek gedaan. Voor de MST is nog heleiriaal geei? specifiek onderzoek gedaan naar rle 
critena van aufornatuciuteit, aa~igezien c l i t  nog een hecl ciie~iw paradigma is 1,20031. Men LOL$ 

kuezrren betogen dar Mjilc>'r-effecten minsten zo oncontroleerbaar zijir als IAO. elkcten eru clai 
proefpersonen zicki i11 gelgke of mindere mate bewust Z I J ~ I  van de anieti~ig, onïdat rle LASI" 

d 11371- wat iilgewukkelder 1s en her dus minder diliidelhjla is wat er genuelera woicli. Voor silipr 1' 
tYale "riinirrg' zijn1 licerschilleiade aspeaeii val? aulomatiïotetl. sysilrillalisclr otiderzoclit. De 
beviilding dar 'priining' effecten alleen gevos~den Ituaiusen worden bij korte SOds eau ver- 
dzvijmetn  bi^ langere so,&, is indirect maar sterk hewajls clat 'yrlmiizg' el"feciteii1 ver00r~;talrt 
wo ad ei^ door snelle processen (Hermaris, De I-louwer, X1 Eeleii, 2001; l-lerrnans, Spai~yt, & 
Eelen, 2005). Bovendien suggereert oilderzoek waci Hei miairs, Crori~bez, en ï-:cleri, (2OQi0) dat 
de processen in dit paradngma eflicii!nt zgn. Aan I-iet critei=hlirn ' i ~ r e ~ - ~ n t e ~ ~ t i o ~ ~ e e I @  
wordt maar in bepaalde ,n.nate voldaan. Arectwe puumii-ig' t f icteir  met de ievaluatle-laak 
kunalen alleen als friet-inrentionepi besclrotiwd worden in de ~ 8 i - 1  c la t  praefpE!rsonel.i [lies de 
iristructic krijgen om de 'primes"e evalueren, eiz dal proefpersoilen nniss~hien niei de 
luafje u/ail de ~prilnes"in~~ntialqeel ge13ruikeii oin de 'targels' 1-F evalueren. Aan het cnleri- 

8doel-onafiankejljk. wordt niet voldaan door het 'alfecliwe p1.IImIIlg plaradlgin' met de 



cvaluazre-taak. Ter1 slotte, voor de kentverken 'oricontroleen-baary en bnbewusa' zijn nog 
geen specifieke studies gedaan Men zou kunnen berogen dat als her snelte karakter val1 
de taak behouden wordt en wani-ieer proefpersonen zeer weinhg t ~ j d  kr'ggen voor gecon- 
aiuleerde verwerkiirg, het 'atTective prirnit-rg"effecr waarschijr~/ijk niet controleerbaar is. 

CIVERZICHV EMPIRISCHE BEVSNDQNGEN 

In ons eerste experii~lent [Hoafdsituk 33 gelrriiiikten we de IAT (Creenwald e t  al., 11998) om 
d e  hypothese te testen dat obesen een saerkere relatief automacasrhe voorkeur voor werce 
voedang zouden vertonen dan slanke controles. De ressiltaten siuggerlerec.1 e x a a  het tegen- 
overgestelde: alle proefpersonen lieten een voorkeur faen voor magere voeding boven 
vette voeding op re la tref au torn at is cl^ niveau. Doveiidieii was dit e fec t  het sterkst voor de 
obeseir. Betel*ienea~ deze resultaten nu dat onze theorie niet klopt7 Zou het kunnen dat 
abeseri simpelweg i.riet gekennrirerkt worden door een specifieke voorkeur voor vene lek- 
kere voediiig? In HoofEgst~ik 3 suggereren we dat deze coricl~isie waarschynlijk nog wat 
piieinaruiIr rs en wordt een alreriiaïieve verlilaring gebodell. De bevindmgen werden ver- 
klaascl in termen van De Iiouwers (2001 ) structuur en proces analyse wan de IAT. De Houwer 
(2001) taoisde aaii clai OKI efTecrei~ voornamelijk bepaald worden door de caregorie labels 
(zie ook Mrtchell, Nosek, & Bai~a j i ,  20033. DLIS in plaats van associaties met iiidividiliele voe- 
dirigsrniddele~r @.v,, cl~ocola], iiiaieil we associaties iner de categorieen 'vetken 'mager'. 
H ~ L  is waar schijnlijk geen verrassiirg clat [vooral obesel mensen negatieve associaties heb- 
ben anict cle Iroge ve~ii~li~aiid wan soinmige voedti.rgsmiddelen, terwijl ze de srnaak vaii bd- 
voorbeelcl chocola wel aangenaam vinden. 

Orn dii probleein inet categoriekir (vet vs. iaiager) te voorkoriien, testten we oilze Iiypo- 
tliese voar overeters i11 twee andere paradig~r~a's, nainelijk an het 'afkctiwie pi-iming para- 
dagiar' (Ibaao cd. al., 1986) en i i i  de EAST (De EHouwair, 2003b). In Hoofdstuk 4 worde~r w e e  
expei-iineo~teii beschreven waarin beperkte eters vergelekeia worden niet onbeperkte 
eters. Eir beide experiinenten, een mei  liet 'affectiwe primirig patad~gin' en eeii inet dc 
EASb werd gevoiiden dat inieirsen op relatief auromatisclr niveau een woorkeuir laten zleil 
voor sanalielijlte voeding boven onsinakelijlce voediiilg. De resultateali werden niet bailvloed 
dooi- de 'lip-status (beperkt vs. nies beperkt) wan proefpersonen af de vetanho~id vaii de 
voedrngsi~aiclclelcir Dus ,alle proefpersairen reageerden cin~pelweg op basis vair de siaake- 
Iijlcheid vair de voedriagsmicldeleir. Her z o ~ i  verleidelijk zgn ani nu te concluderen dan 
beperkie en i-iret-beperlcce eters niet verschillei1 in hili11 @respoirsiviteit' op eten. Maiao; hoe- 
wel be11erkte en iriet-beperlcte eters ~ i~~ss i l i i en  niet verscluilleii i11 Jnui.i evaluatie ('IiLci~~g') 
va11 vnediiig, roucleii ze Lilii~rien verschilleai 111 laizn~ *craving"ofwel 'wa~lting') voor deze 
vt3etlingsmiddelm (zie Beniclge, I9YEr). 

Om de hypotlaece ce resten dat obesen een sitcrlcere voorkeur zomden hebben voor vette 
lekkere voeclii~gsiiriclclele~a, testteil wie een groep obeseii e11 eer1 groep slanke controles i11 

lael 'ôfTective priiinoiilg paraefigrn' (Hnofclstmk 5, Experi~neirt 2).  De resultaten van dit cxpe- 
riment suggereren da t  de  vetinhoud vaei de voedingsmidclelen negathef geévalrieerd wordt. 
Alle proefi~ersaiaei~ lieten een voorkeur z~eii voor magere Ueklcere usoediiigsrniddelen bowei~ 
vette lekkere voedrngsuiliddeleii. Dil suggereert dat gezondheids- of gelhrichtsauerwcgiii- 
geil cle reacties hernvloedden. Deze resultaten wareir enigszins verrassend omdat het 
'aKective prinning paradigii~>als irewlraal gezien zou kulmen worden, aiuidat proefpersoneii 
de 'prinnes' (voedingsmiddelen)i niet in \rai~tevoren vaistgestelde categorieien [vergeli~k [RIT: 



vet vs. mager) hoeFden ie sorteren, Deze res~riltaren zijn dirts weer is3 tegenstelling irier onze 
h ~ ~ o r l - i e s e  dat overeters een stetkere voorkeur roudeii hebben voorl;iette lekkere \roedb,lg 

11otmale ~ontrokes. Een1 [nogelijke werkiaring voor het vcrscl'xii in resu[tatell russen 
ex~eriinent en de experimeliten die in Hoofdstuk 4 wierden gerappo~eei-d zokb de c-~iitext 
wa~-h-î de  experimenren plaatswonden hunnen zgmr. Her tweedt. experimerut ~ o o r d s t ~ k  
S vond nanielijk plaats i t i  een ziekemihu~somgevin8;, een omgeving .u;vaariil gezoc~dlreìd 
va at uur lijk saillant is. Zoals Elair (20021 Ibrsl-hrRJtt. kunnen subtiele coniexr-manipulaties 
een sterke invloed hebben op de processen die gemeten worden iner nndirecte reactietyd- 
alaten. Deze inogeljjkheid wei-d onderzoclzr in MooMstnik 7. Daririraast was de grilep obc- 
sen rrager met reageren, wat voor eekt teveel aan geco~atroleerde verwel-kirtg kali helrliierr 
gezorgd, en daardoor tor een afwezigheid van een smaak 'primitig' effect. 

!n het eerste experiment waci Hoofdstuk 5 vergeleken we een groep araorexia nervosa 
(ANI patienten met een groep normale coritroles [slanke nuet-beperlite eters) l i l  her 'affec- 
tuve prlming paradigm'. We testten de Izypothesr dat AN-pali@iatei1 eeii verrniirderde 
gevoeligheid voor de sinakelijklreid van eten zobiden laten zien op eeli reIatieFautoiizarisc1-i 
grliveau. De resul~aten van di t  experiinent bevestigde cle hypothese: de consl-ulegroep lier 
wel een smaal6 'priniing>flect rieai (vergelijkbaar met effect in1 Hoofdstuk 4), terwijl dc AN- 
grolep dit niet deed. Deze resultaten latei? zien clat AN-1-3ailëitiei1 woedingsru~iíUdelcri niet 
automatisch categoriseren als smakelijk of orts~makelijk. Het zau dus kuirne~i dat de srï.1~1- 

kel~jklieid van voeding rzhet zo belangrijk !neer is voor r1N-patienten. Dir zoli beperkii~g van 
voedselinname gemakkelijker kunnen maken. De iirterprerarie van res~iltaten wordt echter 
enigssiris bemoeilijkt omdat de AN-groep significarit laiiigsarner was clan de controlegroep. 
De AN-groep zou dus teveel tijd gehad kunnen hebben voor meet gecontroPeercle verwei.- 
kirug, waardoor her 'priming2Kect niet optrad. Het is onduidelijk waaioin de AN-groep zo 
langzaam reageerde. Deze vertragii~g zou kuniieii refectererz clat eten een hoia vaii zor- 
gen is voor hen ei1 daardoor hun aaiidarht langer vasthoudt (vergelijk: ernotroneel Siroop- 
effect; Williams, Mathews, ai MacLeod, 1996). Daarnaast zoziden AN-patienleiii cognitoef 
langzainer kunnen zijn (Green, Ellirnan, Wakelinig, & Rogers, 1996). 

De traagheid van reageren i i j  zowel de  groep obesen als de AN-groep (Hoofdstuk 5) s~ug- 
grrieert dat er meer tijd was voor gecontroleerde verwerking, Iii l-ioairdstiuk i6 onderzoch- 
ten we de  e tks ten  van meer gecontroleerde verwerking van woediripsinforu~ratie op 
voedingsronsurnprie in een zogenaamde smaaktest. We vergeleken eer1 groep abeseia, ir-iec 
een groep slanlce controles. Obesen winden vene voediargsoniddeUe~~ in is schiet^ Ileltlccn.iiei; 
irraar ze score11 look vaak hoger op vragenlgsten over zorgen on1 elei?. uiterlijk err gewicht. 
Zo ook in het experiment vaia Hoofclclst.tnk 6. 1i.r dir experiment kregen pr»ef.persoiien '[rep- 
infornnatie' over de veti&ihaw$ van web- zuiveldrankeir die ~sroefpersoarcn inoesien proe- 
ven in een zogeilaamde sinaaktest. De z~tiveldra~iken werden als vet o( als mager gelsnbeld. 
De hypotlrese was dat proefpersonen rnit~cler zouden dnrrken va11 de rililveldrrinrk die als 
vet gelabeld werd dan de drank die als mager gelabeld werd, er1 dat dit e f i c t  stcrkci- zou 
zvn voor obesen dan voor cenl-rales, Het label-effect was in de verwaclite ricllcing vacl inin- 
der consumptie van de alsvet gelabelde draurk dan wan de als inager gelabelde dl'~ink, inaar 
was iriet significant, Dit effect was wel significant voor de gescltalte toekomstige co~zsump- 
tie. (3i1-iwerwackir. had de wolgorde [eerste smaaktest label vet vs. eerste smcialcresl labd 
ialaget-) een grote invloed op consu~nptie, wat de i i ~ r e r ~ r e t a i ~ e  van de resultatel) bemoei- 
Itjkr. Be faaoc groep (obees vs. controle) had geen invloed 013 de resulfaten. 

Zoals al eye1-i werd opgemerkil (zie Hoofdilstuiìi 2 en Lr), spelen Coii-ext f o c ~ ~ ~  Van aal>- 
dact1t waaischijlllyk eet, belallgi.ijke sok bij relatief riiut0UXIatlsche aissocfatles (zie BlaiL 



2002). In de westerse wereld ~s er een overvloed aan lekkere vette voedingsmiddelen. Op 
bijna elke straathoek word je herinnerd aan een bepaahd lekker voedingsnniddel. De omge- 
ving zou kunnen beinwloeden hoe een voed~ngsmeddel wordt voorgesteld ( z ~ e  Mitclreil et 
al., 2DU3;: Smith, Fasio, & Cejka, 1996). Chocola kan b?jvoorbeeld gezien worden als een 
lekker voedingsiniddel of als een heel ongezond vet voedingsmiddel. Het doel van de 
ex~~erimernteir van Hoofdstuk 7 was te onderzoeken hoe de context relatief autoinarisclhe 
associaties met voednng beinvloedt. 

In h a  eersre experiment van bioofdstuk 7 manlpuleerdcn we de focus van aandacht 
door proefpersonen eerst een scrip1 te  laten lezen en daarna een aantal vragen daarover 
te saelilen. De I~eQft van de proefpersonen werd gevraagd zich een voorstellii~g te  makeil van 
eeir restaurant-eigenaar die een feestmaal moet bereiden en ziicl-o in die rol in re leven. De 
dirdere Iielft van de proefpersorieil kreeg uriformatie over gezonde woleding. Deze niaiïspu- 
laties belrivloedcleir Plet 'psiming' eEect i n  de verwachte richting. In de 'restausant-condi- 
tie' war; 61et 'prim~ng' eFFect gebaseerd op smakelijkheid wan voeding, terwijl Iiet gebaseerd 
was op gezoiidlreids- of gewichtsowerwegiirgen In de 'gezonde voeding conditie'. Gewicht- 
status (obees vs. slank) had geen invloed op het 'pnming3fTect. 

In het tweede experiinent van I-loofiPstuk 7 probeerden we proefpersonen h ~ l n  aandacht 
te laten westugei1 op de sra?iaak var1 voeding door een 'cravang' inductie. 111 een 'cravilng" 
inducric wordt eeii sterke clraiag ssaar lekker eten opgewekt, door proefpersonen aan hun 
lavsiiete voedii-rgsmiddelen bloot te stellen zonder dat ze ervan mogen eten. Ze moeten 
er wel Irrrerzsief aan runken. Voor obesen was er een sigriificaiite posatiewe correlatie telssen 
het ~iiveau van ii~icieel ervaren Ycraviiig' en de grootte van het smaak 'primingkffect (i.e., 
een grotei-e voorkeiir voor smakelijke voediilg boven onsmakelijke woednng op relatier 
aritoiliiatisch izlweau bij hogere levels van iiiitiële 'craving'). Deze correlatie was ook voor 
de  coirtrolegroep positief, maar was riiet sigilificaiut. Onverwacilit was het 'prirniirg' efdect 
voor de groep ctis geheel positiever voor magere voedingsiniddelen dan voor vette woe- 
dtngsiniddellen. Een mogelijlie verklaring voor deze bevinding is dat Iiet experiment 
wederot11 in ren ziekeirhuisorngeviiig plaatsvond. 

Saineu~vatteu~d suggereren de experimenten van I-loofdsiulc 7 dat onze 'giftige omge- 
ving' (Wadderi, Brownell, & I-oster, 20021 - een arngevi~ig met veel lekker vet eten - een 
belangrijke rol speelt bij oiize relatiefa~ircrraratische evaluaties van voedirig. 'Cues' die her- 
iiinereii aan de smakelijkheid van voediirg zujru overal om ons Iieen. Dit zou ertoe kunneri 
Ieuclen dar relatlef aiiroi~~atiscl-ie dsso~idties inet wsoedingsiniddeleri vooral gebaseerd wor- 
cleri op de sini~licli~klieid van voediiig, eii minder op de gezoiidllueid wan deze voedingsrnid- 
deleir, 

CONCLUSIES 

Onze belai-e$rujkste conclusies kunnen als volgt worden samengevat: 
1 .  De eerste Irypohhese was clat owereteiz gerelateerd is aai1 een ioegenoinen 'eetgenot' 

in ecil vroeg stadium van cogiritieve verwerking. l i l  d i t  proefsclirift werd geert bewijs 
gevonden voor deze hypothese. Er werden geen stabiele verscl-iilleia, P E I  de verwachte rucl.3- 
tiizg gevoncleri 11-1 relatief autornatrscl.ie associaties mek voed~ng tiissen overeters er1 EYQr- 
ii7tale c6sntuoles (Iloofdstiuk J, 4 ei1 C). In de IAT-studie (Hoofdstuk 33 werd wel eeii verschil 
gevonden tussen mensen met obesitas en iiorrnale controles, maar dit verschil was in d e  
tegenavergestei8elcc richting. Obesen en caiirroies Iietetz een negatievere associatie met 



Ifetre voeding zle1-i dan inct magere voeding eri air eEert tvas boyardjen sterker voor de 
ob?seii- Dit effect kan waarschijiulzjk verklaard worden door de specifieke ke~gne~kerl vara 
d e  IAT [De Houwer, 2001). In dzt paradigma was de vetlnhokid van de voedingsstinlleli eer1 
erg opvallend kenmerk. Proefpersonen moesten voedingsi-riiddelien namelijk c~tegortsereiu 
op basis van verinhoud. Mensen kuni1e.a-i bijvoorbeeld wel van chocola houdc~u, iilaair niet 
van bet k i t  dat cl.rocola vet IS 

2. Hoewel het geen stable! verschil ns lusseii obesen en coiitro.oles, warei-, de automati- 
sche evalriaties van voeding voor obeseii positief' geassocieerd 111et het niveau van de Biii- 

tieel ervaren 'craving'. Hoe groter de ervaren 'craving', des te groter was de relatieve 
voorkeur voor sinake1ijk.e voedia~g boven onsri~akelijke voedirig. Deze correlatie was voor 
de  controles in dezeltde richting. rnnar was rijet sigïiifìcarrit. 

3. Onze tweede hypothese, dat arrorexla trerwosa (AN) gerelateerd is aidn een afgerio- 
mesi 'eetgeiiot' irr een vroeg stadieiin van cogru~tieve verwerking, kon warden bevestigd 
[l-loofdstuk 5). Een groep AN-patienteia liet geen sinaak "3riming' e%rt zien, t-erw~jl eerr 
slanke controlegroep dat wel deed. Dit suggereert dat AN-patielilen niet zo gevoelig nieer 
zbn voor de smakelijkheid var1 voeding wanireer deze geineten wordt iia rei-, vroeg seadl- 
urn van cognitieve verwerking. De bevinding dat de AN-groep trager was dan de controle- 
groep bemoeirijkt de ii3terptetatze van de resultaiten. 

4. De omgeving speelt een belangrijke rol blJ relatief a~itoiiaatisclie assaruaries. De IAT 
st~idie (HooiClst~ik 3) richtre de aandaclst van de praefpersonet~ onbedoeld op de we~inlroud 
vasi voeding. In deze IAT studie werden magere voedingsn-iiddeleii verkozeii boven vette 
w~liec~irigstriid11eIen~ De studie [net ulaeserz gerapporteerd in Hoofdstuk 5 vond plaats In een 
zi~kenh~rnis - een omgeving waarin gezondheicl natuurlijk saillairt is. Proefpersonen lieten, 
een voorkeur zien voor lekkere magere voeding haven lekkere vette voediirg. Opvallend 
was dat  In een relatief ~ieuitrcale omgevliig (universiteit] en paradign~a ('a%ective priiniiig 
pasadigm'] wel een voorkeur voor stnakelijke boven onsrriakrlijke voeding werel gevondei-,, 
onafl~aiikelijk van de vetinhoud van vaedingsz~~Yddelen (HoaMst~ik 4; coiitroilegroey3 
Exper~mei-zt 1 van Horsfclst~ik 5). Aaiagezien smakehjkhe~cl van voediilg de belaiigi-yksk fac- 
tor voor voedingshrrze rs (Eertmails et al., 2001 j, is heil inissclsien n~et verrassend dar een 
relatief automarisd~e evaluatie van vaedurig op smakelijkheid gebaseerd worclt i11 een neu- 
trale oringevlng. 

Iri  de st~idies van Hoofdstuk 7 werd de opvallendlaeid vala srnaak- eilp gezondlieidshcto- 
resi genaanrpuleerd. De relatief auto~natisclre associaties [net voeding wetdeir briiiwloecl 
daor de huidige focus van aai~dacht, en voor olreceir daor de rriate van inirieel ervaren 'CIII- 

~rir-tg" 113 Iret eerste experimeuit van MooMstrik 7 was het "prim~ng' effect geba~eeid 013 srna- 
kelijkheid van voeditig als de ~~oorafgaaiide inaruupulatic gericht was u1.i smaak, eir was her 
gebaseerd op gezo~~dheidsaspecten als de voorafgaande i-iraii~p~rlalie gesiclrt was "r11 cle 
gezondheld van voeding. Deze beviridiaig I S  belangrijk oiridat we ilia onze rogenacirnde "i6 
tige orngevirlgs [ ~ a ~ d e ~ ~  et al., 2002) co~iiriiaue herinri1er.d woiclcn aai] dib. Ereerlrjk!reirl va+ia 

lekkere vetTc voeding, terwijl gezondheld gerelateerde cticc ininder vaak vaorkoineii. 
zou ertoe kilirinen leiden dat onze relar~ef a~~toniat~sche evaluaties van1 woedii~g vooral op 
de srnalcelBjkheid van voedlilg gebaseerd wordeii en rnindei- op ~ e z a u l i c l h e i d s a s ~ e ~ ~ e ~ ~ .  
olmgeving zoLi wel eens eer1 belangrijke rol in de hriidige ~crbes~tas ep1delnie k~iflneflï 
spelen (zie Wadden er al., 2002). 




