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Summary 

Almost everybody enjoys eating, especially a snack once in a while. Food has a rewarding 
property; it is a primary reinforcer, strengthening nearly any behaviour that leads to it 
(Epstein & Leddy, 2006). Why would that be? Well, food provides energy and energy is 
necessary for survival and thus it makes good functional sense that organisms such as 
humans have evolved to find food – especially energy dense foods – highly rewarding.  

Nowadays food is abundant in the richer developed world, and already in many parts 
of the developing countries the environment provides a similarly rich variety in relatively 
cheap and palatable high-calorie snack food. It is therefore not surprising that worldwide 
the incidence of overweight and obesity is on the rise. Overweight and obesity are the result 
of a positive energy balance; that is, more energy is consumed than expended. To a large 
part, this positive energy balance can be explained by overconsumption, or in other words 
overeating (see e.g., Jéquier, 2002). Still, not everyone has become obese or overweight in 
this obesogenic environment; there seem to be individual differences in the vulnerability to 
overeating. Two groups of individuals known to be vulnerable to overeating are restrained 
eaters (see e.g., Herman & Mack, 1975) – individuals who are concerned about their body 
weight and shape and, thus, try to restrict their food intake – and overweight/obese persons 
(Drewnowski, 1996). The reason, however, why restrained eaters and overweight/obese 
people particularly overeat on high-energy dense food is still largely unclear. Are high-
energy dense foods more reinforcing for individuals with a tendency to overeat? 

The first part of this thesis focuses on individual differences in the relative reinforcing 
value of high-energy dense foods.  To measure the relative reinforcing value of high-energy 
dense foods a behavioural economic approach was used. That is, participants perform a 
concurrent schedules task in which they can choose to work for points representing two or 
more alternatives of which one is always a high-energy dense food. By progressively increas-
ing the ‘price’ of the high-energy dense food (i.e., the amount of work required to obtain 
extra points for the food) it is possible to measure how hard someone is willing to work for 
the high-energy dense food in the presence of other alternatives available at a stable low 
‘price’. In other words, it is possible to measure how reinforcing the high-energy dense food 
is relative to the alternatives (e.g., fruit, or a fun activity that doesn’t involve eating, or some 
money).  

Trying to explain why restrained eaters often overeat on high-energy dense foods, the 
study described in chapter 2 tested if in comparison to unrestrained eaters and current 
dieters, non-dieting restrained eaters find snack foods more reinforcing. In a concurrent 
schedules task, the participants could work for high-energy dense snacks and fruit or 
vegetables. During the task, more and more effort was required to obtain the snack foods. It 
was found that non-dieting restrained eaters are willing to work harder to obtain snack 
foods compared to unrestrained eaters. Current dieters, however, do not work as hard for 
snacks compared to non-dieting restrained eaters and unrestrained eaters. The finding that 
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compared to unrestrained eaters, restrained eaters find snack foods more reinforcing was 
further extended in chapter 3. In this chapter it was found that more restrained participants 
also work harder for snacks compared to less restrained participants in the presence of even 
two alternatives (i.e., fruit/vegetables and sedentary activities). Furthermore, it was found 
that when the behavioural costs for snacks increase, both fruit/vegetables and sedentary 
activities are possible substitutes for snacks.  

Research by Saelens and Epstein (1996) showed that relative to sedentary activities 
snack foods are more reinforcing for obese women than they are for normal-weight women. 
Because the alternatives in their task were non-food alternatives, the question remains if 
specifically high-energy dense food or food in general is more reinforcing for over-
weight/obese individuals than it is for normal-weight individuals. This question was 
investigated in the study presented in chapter 4. This study demonstrated that indeed 
specifically high-energy dense foods are more reinforcing for overweight/obese individuals 
and not just food in general. Overweight/obese persons were in comparison to normal 
weight persons willing to work harder for snacks on a concurrent schedules task with a 
highly liked snack and an equally liked fruit or vegetable as alternative.   

The second part of this thesis comprises studies that focus on individual differences in 
response to policy measures aimed at decreasing energy consumption. According to behav-
ioural economic theory unhealthy behaviour can be changed into healthier behaviour by 
altering the accompanying costs of the (un)healthy behaviour. In terms of food consump-
tion this would be possible by either raising the prices for unhealthy high-energy dense 
foods, a so-called calorie tax, or by lowering the prices for low-energy dense foods, a 
subsidy. In chapter 5, the combinatory effects of a calorie tax and providing calorie informa-
tion (calorie labelling; a policy measure already implemented in some American cities, e.g., 
New York City) on lunch choice were studied in the light of individual differences in dietary 
restraint. Participants were presented with a menu (with or without calorie labelling) from 
which they had to choose a (hypothetical) lunch for three times on a row. With each time 
the prices for high-calorie foods were raised. Results indicate that an increase in costs 
associated with high-calorie foods reduces the number of calories bought for lunch, except 
for restrained eaters who also received calorie information.  

Trait impulsivity has been associated with overeating and overweight/obesity (Guer-
rieri et al., 2007; Jansen et al., 2009; Nederkoorn, Braet et al., 2006). In chapter 6 it was 
investigated if high impulsive individuals are less responsive to a tax on high-energy dense 
food and a subsidy on low-energy dense food compared to low impulsive individuals. 
Contrary to the hypothesis it was demonstrated that high impulsive individuals decrease the 
number of calories they buy in response to a calorie tax, but increase the number of calories 
from high-energy dense products in response to a subsidy on low-energy dense food. In 
other words, the money saved on the purchase of subsidized low-energy dense products is 
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spent on high-energy dense products. The low impulsive individuals only seem to respond 
to a subsidy on low-energy dense products by increasing the amount of calories they buy 
from these products. 

To recapitulate, the studies presented in the first part of this thesis support the hy-
pothesis that the relative reinforcing value of high-energy dense food is higher for individu-
als vulnerable to overeating (i.e., restrained and overweight/obese individuals) in compari-
son to individuals without this vulnerability. Studies from the second part from this thesis 
demonstrate that a behavioural economic approach, that is increasing the costs for high-
energy dense foods, seems to be a policy measure that might decrease excessive calorie 
consumption not just in people already concerned about their personal health but impor-
tantly also in individuals with a tendency to overeat. 
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Samenvatting 

Praktisch iedereen geniet wel van eten, vooral die lekkere vette hap zo af en toe. Voedsel 
heeft een belonende eigenschap; het is een primaire bekrachtiger, dat wil zeggen dat het 
bijna alle gedrag versterkt dat tot het voedsel leidt (Epstein & Leddy, 2006). Waarom zou 
dat zo zijn? Dat zit zo, voedsel levert energie en is dus noodzakelijk om te overleven. Vanuit 
een evolutionair oogpunt is het heel logisch en functioneel dat de mens voedsel – vooral 
energiedicht voedsel – erg belonend vindt.  

Energierijk voedsel is alomtegenwoordig in onze westerse wereld, maar ook in ont-
wikkelingslanden is tegenwoordig vaak een vergelijkbaar groot aanbod van relatief goedko-
pe smakelijke hoogcalorische snacks te vinden. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat 
wereldwijd het aantal mensen met overgewicht en obesitas (extreem overgewicht) enorm 
toeneemt. Overgewicht en obesitas  zijn het resultaat van een positieve energiebalans: er 
worden meer calorieën geconsumeerd dan verbruikt. Voor een groot gedeelte kan deze 
positieve energiebalans worden verklaard door overmatig consumeren, oftewel overeten 
(zie bijv., Jéquier, 2002). Toch krijgt niet iedereen overgewicht in deze obesogene omge-
ving; er blijken individuele verschillen te zijn in de gevoeligheid voor overeten. Twee 
groepen mensen waarvan bekend is dat ze vaker de neiging hebben tot overeten zijn (1) de 
zogenaamde ‘restrained eaters’ (zie bijv., Herman & Mack, 1975) – mensen die zich zorgen 
maken over hun lichaamsgewicht en lichaamsvorm, en daarom graag gewicht zouden 
willen verliezen en dus vaker proberen hun voedselinname te beperken  – en (2) individuen 
met overgewicht/obesitas (Drewnowski, 1996). Waarom ‘restrained eaters’ en mensen met 
overgewicht/obesitas te veel en te vaak energierijk voedsel eten, is goeddeels onbekend. Is 
energierijk voedsel misschien meer belonend/bekrachtigend voor mensen met een neiging 
tot overeten? 

In het eerste gedeelte van dit proefschrift gaat de aandacht uit naar individuele ver-
schillen in de relatieve bekrachtigende waarde van energierijk voedsel.  Om dit te meten 
werd er gebruik gemaakt van een gedragseconomische aanpak. Dit houdt in dat deelnemers 
aan de verschillende studies een computertaak (concurrent schedules task) moesten uitvoe-
ren waarin ze konden werken voor punten. Deze punten kon men inruilen voor een gegeven 
hoeveelheid van twee of meer alternatieven. Een van die alternatieven bestond altijd uit 
energierijk eten (bijvoorbeeld chocolade). Door geleidelijk de hoeveelheid werk die nodig is 
om een extra punt te verdienen voor het energierijke alternatief te verhogen (een 
‘prijs’verhoging als het ware), kan men meten hoezeer iemand bereid is te werken voor 
energierijk voedsel in de aanwezigheid van laagcalorische alternatieven die voor een vaste 
lage ‘prijs’ verkrijgbaar zijn. Met andere woorden, het is mogelijk om te meten hoe bekrach-
tigend/belonend de energierijke voeding is ten op zichte van de alternatieven (zoals fruit, of 
het spelen van een computerspelletje). 

In een poging te verklaren waarom ‘restrained eaters’ overeten, werd in het onderzoek 
in hoofdstuk 2 getest of voor de niet lijnende ‘restrained eaters’ snacks meer bekrachtigend 
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zijn in vergelijking tot niet- ‘restrained eaters’ en mensen die juist wel een dieet volgen. 
Proefpersonen konden in de computertaak werken voor hoogcalorische snacks en voor fruit 
of groente. Gedurende de taak moest men steeds meer moeite doen om punten voor snacks 
te kunnen verdienen. Zoals verwacht waren de ‘restrained eaters’ bereid harder te werken 
voor snacks dan de niet- ‘restrained eaters’. De proefpersonen die op dat moment een dieet 
volgden, werkten minder hard voor de snacks dan de ‘restrained eaters’ die geen dieet 
volgden en de niet-‘restrained eaters’. De bevinding dat snacks een hogere bekrachtigende 
waarde hebben voor ‘restrained eaters’ dan voor niet-‘restrained eaters’ werd gerepliceerd in 
hoofdstuk 3. In de studie beschreven in dit hoofdstuk werd gevonden dat naar mate men 
meer ‘restrained’ is men ook harder werkt voor snacks, zelfs wanneer er twee alternatieven 
(namelijk fruit/groente en activiteiten) naast de snacks aangeboden werden. Daarnaast 
werd in deze studie ook gevonden dat wanneer de ‘kosten’ voor snacks omhoog gaan, zowel 
fruit/groente en weinig inspanning kostende activiteiten (zoals een tijdschriftje lezen of een 
spelletje spelen) als substituut voor snacks kunnen fungeren. 

Onderzoek van Saelens en Epstein (1996) liet zien dat snacks meer bekrachtigend wa-
ren voor obese vrouwen dan voor vrouwen met een normaal gewicht. Deze proefpersonen 
werden ook onderworpen aan een concurrent schedules task waarbij de opties bestonden uit 
steeds ‘duurder’ wordende snacks tegenover stabiel ‘goedkope’ activiteiten. Heel mooi. Deze 
studie, hoe elegant ook, laat echter in het midden of voor obesen nu voedsel in het alge-
meen (doperwten, worteltjes, prei en zoal incluis) of snacks (zoals chocolade, koekjes, 
worstjes en chips) in het bijzonder extra bekrachtigend is. Deze vraag stond centraal in de 
studie beschreven in hoofdstuk 4. Zoals verwacht bleek specifiek energierijk voedsel meer 
bekrachtigend voor mensen met overgewicht/obesitas en niet zozeer voedsel in het alge-
meen. Proefpersonen met overgewicht/obesitas werden vergeleken met proefpersonen met 
een normaal gewicht. De proefpersonen met overgewicht waren bereid meer moeite te doen 
voor snacks in een taak waar ze konden werken voor een lekkere snack en even lekker 
gevonden stukjes fruit of groente. 

Het tweede gedeelte van dit proefschrift betreft experimentele studies gericht op indi-
viduele verschillen in reactie op beleidsmaatregelen die als doel hebben overmatige con-
sumptie van calorieën te beperken. Volgens gedragseconomische theorie kan ongezond 
gedrag worden omgevormd tot gezond(er) gedrag door de kosten van het (on)gezonde 
gedrag te veranderen. In het geval van voedselconsumptie is dit mogelijk door de prijzen 
van ongezond energierijk voedsel te verhogen met bijvoorbeeld een heffing op calorierijke 
producten (ook wel vettaks/calorietaks genoemd), of door de prijzen van gezonde laagcalo-
rische voeding te verlagen met subsidie. In hoofdstuk 5 werd het gecombineerde effect van 
een calorietaks en het verschaffen van calorie-informatie (een beleidsmaatregel die al wordt 
toegepast in enkele Amerikaanse steden zoals New York) op het samenstellen van een lunch 
bestudeerd. Verder werd onderzocht of individuele hoog en laag ‘restrained eaters’ verschil-
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lend reageren op deze prijsmaatregelen. Deelnemers aan de studie kregen een menukaart 
(met of zonder calorie-informatie) waarvan ze drie keer op rij een (hypothetische) lunch 
moesten samenstellen. Hiervoor kregen ze iedere keer een vast budget, maar voor elke 
lunch werden de prijzen van de hoogcalorische producten verhoogd. De resultaten laten 
zien dat deze prijsverhoging van hoogcalorische producten het totale aantal calorieën voor 
de samengestelde lunch doet dalen.  Maar dit effect van een calorietaks trad niet op voor de 
‘restrained eaters’ die ook calorie-informatie hadden gekregen. Zij leken bij de samenstel-
ling van de lunch zich hoofdzakelijk te laten leiden door de calorische en niet de monetaire 
kosten van de lunchwaren. 

Onderzoek heeft aangetoond dat impulsiviteit geassocieerd is met overeten en over-
gewicht/obesitas (Guerrieri et al., 2007; Jansen et al., 2009; Nederkoorn, Braet et al., 
2006). In hoofdstuk 6  werd onderzocht of hoog impulsieve mensen minder ontvankelijk 
zijn voor een heffing op energierijk voedsel en een subsidie op laagcalorisch voedsel verge-
leken met minder impulsieve mensen. In tegenstelling tot de verwachting liet het onderzoek 
zien dat hoog impulsieve mensen juist minder calorieën kopen in reactie op een heffing op 
energierijk voedsel, maar bij een subsidie op laagcalorisch voedsel kopen ze meer calorieën 
van energierijk voedsel. Met andere woorden, het geld dat wordt bespaard op gesubsidieerd 
laagcalorisch voedsel, wordt gebruikt voor de aanschaf van extra energierijk voedsel. De 
laag impulsieve mensen daarentegen lijken alleen ontvankelijk voor een subsidie op laagca-
lorische producten en kopen daar dan ook meer calorieën van. 

Kortom, de studies uit het eerste gedeelte van dit proefschrift ondersteunen de hypo-
these dat de relatieve bekrachtigende waarde van energierijk voedsel hoger is voor mensen 
die gevoelig zijn voor overeten (‘restrained eaters’ en mensen met overgewicht/obesitas) 
vergeleken met mensen die daar niet gevoelig voor zijn. De studies uit het tweede gedeelte 
van dit proefschrift laten zien dat een gedragseconomische aanpak, dat wil zeggen de 
kosten van energierijk voedsel verhogen, een beleidsmaatregel kan zijn die het overmatig 
consumeren van calorieën kan beperken en niet alleen voor mensen die zich al zorgen 
maakten over hun gezondheid, maar juist ook voor mensen met een neiging tot overeten. 
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