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Childhood overweight and obesity have become alarmingly prevalent in the 

Western society. In the USA, 17% of all children are overweight and an additional 

31% are at risk of becoming overweight (Ogden et al., 2006). Among Dutch chil-

dren, the prevalence of overweight problems is just as serious: between 12 and 

21% of the children are overweight and 2 to 5% are obese (Schokker et al., 2007).

 Generally, childhood overweight and obesity have serious consequences, 

both physically and psychologically. Bearing in mind both the persistence of 

childhood obesity into adulthood and the many negative consequences of  

obesity, it is of major significance to challenge obesity early in life.

 Currently, the most effective way to treat childhood obesity is a  

multidisciplinary behaviour therapy, aimed at changing the eating- and exercise 

patterns of the child, which also involves the child’s parents (Epstein, 1990). 

Characteristic for the majority of treatments for childhood obesity is the minor 

involvement of the children’s parents. Parental involvement is an important  

factor in treating childhood obesity effectively (Epstein, 1990). 

 Parental involvement might not just be an effective addition; parents 

perhaps play a key role in effective treatment. In the first place, parents are the 

most important role models for their children and they are in charge of purch-

asing and providing meals. In addition, parents also influence their children’s 

eating patterns by using certain parenting techniques, like control. It has been 

hypothesized that parents who are overcontrolling their children’s food intake 

may interfere with their children’s ability to self-regulate their intake.  

Consequently, this could lead to disturbed eating behaviours like eating in the 

absence of hunger, restrained eating and ultimately excess weight gain (Birch 

& Fisher, 2000; Birch, Fisher & Krahnstoever Davison, 2003; Robinson, Kiernan, 

Matheson & Haydel, 2001). Thus far, evidence for the potential negative effects 

of restriction is largely correlational.

 The first part of this thesis focuses on the relationship between restric-

tion and children’s weight status, food preferences and actual food consump-

tion. In chapter 2, the main goal was to find out whether parental control  

(experienced by the child) and child weight status were positively associated. 
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Earlier research showed such a positive correlation between parental Child 

Feeding Questionnaire (CFQ) scores and child weight status; that is, the higher 

the level of (parents’ self-reported) exerted parental control, the heavier their 

child was (Birch, Fisher & Krahnstoever Davison, 2003). However, the results 

in chapter 2 indicate that neither the weight status of the child, nor that of the 

parent(s) was associated with perceived child feeding control as measured by 

a child version of the CFQ. In addition, it was found that parents’ reports about 

control and their children’s perceptions corresponded well. The study in the  

second chapter was explorative and the results are of a correlational nature. 

Therefore, nothing can be concluded about a possible causal relationship 

between exerted parental control and child weight status. Only experimental 

research, in which the level of exerted control is manipulated in healthy, normal 

weight children, can throw light on this matter. Therefore, the studies described 

in chapters 3 and 4 have an experimental design. Chapter 3 inquires into the 

possible adverse effects of restriction of snack intake in children. It was tested 

whether prohibiting palatable snacks would result in an increased desire for the 

formerly forbidden food followed by overeating in 5- and 6- year-old children. 

The results showed that desire for the target food increased significantly in the 

prohibition group, whereas it remained constant in the no-prohibition group.  

No significant differences between groups were found with respect to the abso-

lute consumption of the target food. However, the relative intake of target food 

(target food intake/ total food intake) was significantly higher in the prohibition 

group. Thus, imposing restriction in normal weight young participants led to 

greater desire and relatively higher intake of the restricted food. 

 Finally, in the study in chapter 3, it was found that children whose  

parents imposed either very little or, on the contrary, a lot of restriction at  

home consumed more kilocalories during the whole experiment, as opposed  

to children who were exposed to a moderate level of restriction at home.  

The results of this study indicate that restriction can have adverse effects on 

children’s food preferences. 
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The aim of the study in chapter 4 was to replicate and expand these findings. 

Therefore, an experiment that was similar in design was conducted. However, 

not only the effects of restricting palatable food were examined.  

In addition, it was tested whether restriction of relatively less attractive food  

(in this case fruit) would yield similar effects. In the first phase of this experiment, 

two groups of children were forbidden to eat fruits and sweets respectively, 

whereas a control group was allowed to eat both foods. During the second 

phase of the experiment, children in all three groups were allowed to eat from 

both the fruits and the sweets. It was found that children who were prohibited to 

eat the sweets in phase 1 reported an unchanged, high level of desire for sweets, 

whereas desire for sweets decreased in the fruit-prohibition and no-prohibition 

groups. No group differences were found regarding the desire for fruit.  

With respect to intake, it was found that children in both the fruit- and the 

sweets-prohibition groups consumed more of the formerly forbidden food 

during the second taste session as compared to the no-prohibition group.  

In addition, total food intake was higher in the two prohibition groups than in 

the no-prohibition group. These data thus replicate the results that were earlier 

found and described in chapter 3; restricting attractive unhealthy food types 

leads to a higher desire for and an increased intake of the formerly forbidden 

food. In addition, the adverse effects of restriction can be generalized to  

relatively less attractive food (in this case fruit). These two chapters clearly indi-

cate a causal relationship between restriction and food preference- and intake. 

 In the last chapter of the first part of this thesis, chapter 5, the concept 

of restriction was applied and examined in a totally different setting than in the 

earlier chapters. That is, in chapter 3 and 4 the negative effects of restriction 

were emphasized, whereas in chapter 5 it was examined whether restriction can 

also be used as a successful strategy to promote fruit consumption. In chapter 

5, the effects of restricting fruit intake were compared to possible effects of 

visual appeal on fruit consumption in children. Two types of presentations of 

fruit (regular and visually appealing) were offered to the participating children. 

In a first taste session participants were either allowed to eat from both fruit 
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presentations (no-prohibition group) or prohibited from eating one of the two 

presentations (regular fruit prohibited group/ visually appealing fruit prohibited 

group). In a second taste session all participants were allowed to eat from both 

fruit presentations. The results indicated that visual appeal had a strong positive 

effect on fruit consumption. However, with respect to restriction, no effects 

were found on fruit intake. 

 The second part of the present thesis focuses on the role of parents 

in the treatment of childhood obesity. First, in chapter 6 , the merit of the Child 

Eating Disorder Examination-Questionnaire (ChEDE-Q; Decaluwé, 1999) as a 

measure of assessing eating disordered behaviour is evaluated. The ChEDE-Q 

was modified in some ways and compared to the Child Eating Disorder Exami-

nation Interview (ChEDE; Bryant-Waugh et al, 1996), which is considered the 

gold standard. Earlier research showed that there is a substantial discrepancy 

between the interview and questionnaire: scores on all four subscales differ 

significantly between the two measures. Children report higher levels of eating 

disorder psychopathology when using the questionnaire as opposed to the  

interview. In addition, the most salient difference between the two measure-

ments is found with respect to the assessment of binge eating episodes:  

the questionnaire approves to overestimate the number of eating binges in 

comparison with the interview (Decaluwé & Braet, 2004). 

 By adapting the ChEDE-Q in this study through exemplifying certain 

concepts, in serting definitions and adapting the response format, this discrep-

ancy decreased. The results indicate that the adjustments made were indeed im-

provements to the ChEDE-Q, in a way that the scores resemble ChEDE scores 

to a larger extent. Considering these results, it was decided to use the CHEDE-Q 

items in the treatment study described in chapter 7, but to question binge eating 

episodes by means of an interview. 

 Finally, in chapter 7, a treatment for childhood obesity targeting parents 

exclusively is evaluated. The parents of 98 overweight or obese children were 

randomly assigned to either the treatment group or the waiting list control 

group. 
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With respect to child BMI percentile, the parent treatment was successful in  

reducing overweight from pre-treatment to post treatment. In addition, there 

was no significant relapse at follow up (3 months). As expected, child BMI per-

centile did not decrease in the waiting list control group. In addition, significant 

main effects of time were found for both groups with respect to eating pathol-

ogy (decrease), self-esteem (increase) and negative thoughts (decrease). Finally, 

parental BMI decreased significantly only in the treatment group. It was conclud-

ed that the parent treatment had significant effects on child- and parent BMI. 

In general, the effects of the parent treatment are promising. The relatively short 

intervention led to useful results. Furthermore, an intervention that focuses on 

parents exclusively is probably, compared to common child and parent focused 

interventions, cost-reducing, as less treatment sessions are required.

 A second goal of chapter 7 was to identify predictors of treatment  

success. Regression analyses identified four significant predictors of BMI  

decrease: Socio Economic Status (SES), age of the child, parental attendance 

and BMI percentile of the child at start influenced treatment outcome.  

As expected, the higher parental attendance and the younger the overweight 

child, the more successful the treatment was. However, unlike our expectations,  

a lower SES predicted more BMI decrease during treatment. Finally, BMI per-

centile of the overweight child before treatment was the strongest predictor of 

treatment success: the lower BMI percentile of the child at start, the larger the 

decrease in BMI percentile. On the one hand this is unexpected, as children with 

higher BMI percentiles at start have more room for improvement. On the other 

hand, this finding might implicate that the kind of treatment that was evaluated 

in the current study (relative short and not very intensely) works best for children 

that are not yet morbidly obese. Possibly, the more severe cases will profit more 

from a longer enduring and more intensive form of treatment.  

 To recapitulate, the studies in the first part of this thesis support the 

hypothesis that restriction of intake leads to paradoxical effects like increased 

desire for and higher consumption of the restricted food. The second part of 

this thesis demonstrated that treating parents exclusively is effective in reducing 

overweight in children.
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Het aantal kinderen met overgewicht of obesitas in de Westerse wereld is 

alarmerend toegenomen. In de Verenigde Staten heeft 17% van alle kinderen 

overgewicht, en nog eens 31% loopt het risico in de nabije toekomst te zwaar 

te worden (Ogden et al., 2006). In Nederland is het probleem van overgewicht 

bijna net zo omvangrijk: tussen de 12 en 21% van de kinderen is te zwaar en 2 tot 

5% kampt met obesitas (Schokker et al., 2007).

 Overgewicht en obesitas hebben ernstige gevolgen, zowel op fysio-

logisch als op psychologisch vlak. Wanneer we rekening houden met het feit dat 

obese kinderen vaak obese volwassenen worden en met het feit dat obesitas 

veel negatieve gevolgen met zich meebrengt, is het van groot belang om  

obesitas op jonge leeftijd aan te pakken. 

 Op het moment behelst de meest effectieve behandelmethode 

een multidisciplinaire gedragstherapie, gericht op het veranderen van eet- en 

beweegpatronen bij het kind. Daarnaast blijkt het betrekken van de ouders bij 

de behandeling een belangrijke factor in het effectief behandelen van kinderen 

(Epstein, 1990). Echter, kenmerkend voor de meerderheid van de behandelingen 

voor obesitas bij kinderen is de geringe betrokkenheid van de ouders. 

 Wellicht is ouderlijke betrokkenheid niet alleen maar een effectieve 

toevoeging; misschien zijn ouders wel dé sleutel tot een effectieve behandeling 

van kinderen met overgewicht. In de eerste plaats zijn ouders de belangrijkste 

rolmodellen voor hun kinderen én zijn ze hoofdverantwoordelijke wat betreft 

het doen van boodschappen en het verzorgen van maaltijden. Daarnaast kun-

nen ouders het eetgedrag van hun kind ook beïnvloeden door het gebruik van 

bepaalde opvoedtechnieken, zoals het uitoefenen van controle. Verondersteld 

wordt, dat ouders die teveel controle uitoefenen op de voedselinname van hun 

kinderen wellicht interfereren met de vaardigheid van kinderen om hun inname 

zelf te reguleren. Dit zou kunnen leiden tot verstoord eetgedrag, zoals eten in de 

afwezigheid van honger, ‘restrained eating’ en uiteindelijk tot gewichtstoename 

(Birch & Fisher, 2000; Birch, Fisher & Krahnstoever Davison, 2003; Robinson, 

Kiernan, Matheson & Haydel, 2001). Tot nu toe is het bewijs voor potentiële 

negatieve effecten van restrictie vooral correlationeel van aard.
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 Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op het verband tussen 

restrictie en gewicht, voedsel voorkeuren en voedselinname. Het hoofddoel van 

hoofdstuk 2 was uit te zoeken of er een positieve associatie bestaat tussen de 

hoeveelheid ouderlijke controle (ervaren door het kind) en de gewichtsstatus 

van het kind. Eerder onderzoek liet zo een positief verband tussen Child Feed-

ing Questionnaire (CFQ) scores en gewicht van het kind zien; hoe meer ouder-

lijke controle ouders rapporteerden, des te zwaarder hun kind (Birch, Fisher & 

Krahnstoever Davison, 2003). Echter, de resultaten van hoofdstuk 2 duiden erop 

dat zowel de gewichtsstatus van het kind als de gewichtsstatus van de ouder(s) 

niet samenhangen met ervaren controle, gemeten met een kinderversie van de 

CFQ. Daarnaast werd gevonden dat de rapportages van ouders over controle 

goed overeenkwamen met de percepties van hun kinderen. De studie die is 

beschreven in hoofdstuk 2 was exploratief, en de resultaten zijn van correlation-

ele aard. Daarom kan er niets geconcludeerd worden over een mogelijk causaal 

verband tussen ouderlijke controle en gewichtsstatus van het kind; alleen  

experi-menteel onderzoek waarbij de mate van controle gemanipuleerd  

wordt in kinderen met een normaal gewicht kan licht op deze kwestie schijnen.  

Daarom zijn de studies die zijn beschreven in hoofdstukken 3 en 4 experimen-

teel van aard. Hoofdstuk 3 beschrijft een studie naar de mogelijke ongewenste 

effecten van het verbieden van snacks in kinderen. Er werd onderzocht of het 

verbieden van aantrekkelijke snacks zou leiden tot een groter verlangen naar en 

een grotere inname van het voorheen verboden voedsel. De resultaten van deze 

studie laten zien dat het verlangen naar het verboden voedsel inderdaad  

significant toeneemt in de verbodsgroep, terwijl het constant blijft in de  

controlegroep. Er zijn geen significante verschillen gevonden wat betreft de 

absolute inname van het verboden voedsel. Echter, de relatieve inname van het 

voorheen verboden voedsel (inname verboden voedsel / totale inname) was  

significant groter in de verbodsgroep. Dus, het opleggen van een verbod bij 

jonge kinderen met een normaal gewicht leidt tot een groter verlangen naar 

en een relatief grotere inname van voorheen verboden snacks. 
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Tot slot vonden we in hoofdstuk 3 dat kinderen van wie de ouders ofwel heel 

weinig of juist heel veel restrictie in de thuissituatie rapporteerden significant 

meer kilocalorieën consumeerden tijdens het onderzoek dan kinderen die thuis 

werden blootgesteld aan een gemiddeld niveau van ouderlijke restrictie. Samen-

gevat laten de resultaten van deze studie zien dat restrictie ongewenste effecten 

kan hebben op de voedselvoorkeuren van kinderen. 

 Het doel van de studie in hoofdstuk 4 was om deze resultaten te  

repliceren en uit te breiden. Daarom werd er een experiment uitgevoerd dat qua 

opzet vergelijkbaar was. Echter, niet alleen de effecten van het verbieden van 

aantrekkelijk voedsel werden onderzocht. Daarnaast werd onderzocht of het 

verbieden van relatief minder aantrekkelijk voedsel (in dit geval fruit) tot dezelfde 

resultaten zou leiden. In de eerste fase van het onderzoek kregen kinderen in 

de 2 verbodsgroepen een verbod voor fruit of snoep opgelegd. Kinderen in de 

controlegroep mochten zowel fruit als snoep eten. Tijdens de tweede fase van 

het onderzoek mochten kinderen uit alle drie de groepen eten van zowel het 

fruit als het snoep. Wat betreft het verlangen naar verboden voedsel vonden 

we dat kinderen die geen snoep mochten eten in fase 1 een onveranderd hoog 

verlangen rapporteerden voor snoep, terwijl het verlangen naar snoep afnam 

in de twee andere groepen. Er werden geen verschillen gevonden wat betreft 

het verlangen naar fruit. Wat betreft inname, vonden we dat kinderen in beide 

verbodsgroepen meer van het voorheen verboden voedsel consumeerden dan 

kinderen in de controlegroep. Daarnaast was ook de totale voedselinname  

hoger in de twee verbodsgroepen dan in de controlegroep. De data van hoofd-

stuk 4 repliceren de resultaten beschreven in hoofdstuk 3: het verbieden van 

aantrekkelijke (en ongezonde) voeding leidt tot een groter verlangen naar en 

een verhoogde inname van dat voedsel. Daarnaast kunnen de effecten van  

restrictie gegeneraliseerd worden naar relatief minder aantrekkelijk voedsel. 

Deze twee hoofdstukken wijzen duidelijk op een causaal verband tussen  

verbieden en voedselvoorkeur en inname.
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 In het laatste hoofdstuk van deel 1 van dit proefschrift wordt het  

concept van restrictie toegepast en onderzocht in een heel andere setting, 

vergeleken met de eerdere hoofdstukken. In hoofdstukken 3 en 4 worden  

vooral de negatieve effecten van restrictie benadrukt, terwijl in hoofdstuk 5 

wordt onderzocht of restrictie ook kan worden aangewend als strategie om 

fruitconsumptie te bevorderen. De effecten van het verbieden van fruit werden 

vergeleken met de mogelijke effecten van visuele aantrekkingskracht op fruit-

consumptie in kinderen. Fruit werd op twee manieren aangeboden (normaal en 

visueel aan-trekkelijk) aan de deelnemende kinderen. In de eerste fase van het 

onderzoek mochten de kinderen van beide soorten fruit eten (controlegroep) 

of een van de twee soorten fruit werd verboden (normaal fruit verboden groep 

/ visueel aan-trekkelijk fruit verboden groep). Tijdens de tweede fase van het 

onderzoek werd het verbod opgeheven en mochten alle kinderen van beide 

soorten fruit eten. De resultaten lieten zien dat visuele aantrekkingskracht een 

sterk positief effect had op de inname van fruit. Het verbieden van fruit leek in 

deze studie geen effecten te hebben op fruitinname. 

 Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de rol van ouders bij 

het behandelen van overgewicht. In hoofdstuk 6 wordt de Child Eating Disorder 

 Examination-Questionnaire (ChEDE-Q; Decaluwé, 1999,) als methode om  

psychopathologisch eetgedrag vast te stellen, geëvalueerd. De ChEDE-Q werd 

op enkele punten aangepast en vergeleken met de Child Eating Disorder Exami-

nation Interview (ChEDE; Bryant-Waugh et al, 1996), welke gezien wordt als de 

gouden standaard. Eerder onderzoek liet zien dat er een discrepantie bestaat 

tussen het interview en de vragenlijst: op alle subschalen zijn er significante 

verschillen tussen de twee meetmethodes. Kinderen rapporteren meer psycho-

pathologie wanneer de vragenlijst wordt gebruikt. Het grootste verschil tussen 

het interview en de vragenlijst wordt gevonden met betrekking tot het vaststellen 

van eetbuien: vergeleken met het interview is aangetoond dat met de vragenlijst 

het aantal eetbuien wordt overschat (Decaluwé & Braet, 2004). 
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 In deze studie werd de ChEDE-Q aangepast door gebruikte concepten 

te definiëren, voorbeelden te geven, en het antwoord format aan te passen. 

Door deze aanpassingen werd de discrepantie tussen de vragenlijst en het 

interview verkleind. De resultaten lieten zien dat de gemaakte veranderingen  

aan de vragenlijst inderdaad verbeteringen waren: de scores van de ChEDE-Q  

kwamen in grotere mate overeen met de ChEDE scores. Met deze resultaten 

in het achterhoofd werd besloten om in de behandelstudie (hoofdstuk 7) de 

ChEDE-Q te gebruiken. Echter, eetbuien zouden apart worden vastgesteld door 

middel van een kort interview. 

 In hoofdstuk 7 wordt een interventie, die enkel gericht is op ouders van 

kinderen met overgewicht, geëvalueerd. De ouders van 98 kinderen met over-

gewicht of obesitas werden willekeurig toegewezen aan de behandelgroep of 

de wachtlijst controle groep. De interventie was succesvol wat betreft het redu-

ceren van overgewicht in het kind. Daarnaast was er geen significante terugval 

bij de vervolgmeting na drie maanden. Zoals verwacht nam het overgewicht niet 

af in de wachtlijst controle groep. Naast de effecten op gewicht werden er voor 

beide groepen hoofdeffecten van tijd gevonden: psychopathologisch eetgedrag 

nam af, de eigenwaarde van kinderen nam toe en de frequentie van negatieve 

gedachten nam af. Tot slot nam ook het gewicht van ouders in de behandel-

groep significant af. Er werd geconcludeerd dat de ouderinterventie significante 

effecten had op BMI van zowel kind als ouder. In het algemeen zijn de effecten 

van de ouderinterventie veelbelovend. De relatief korte interventie leidde tot 

bruikbare resultaten. Daarnaast is een interventie die zich enkel richt op ouders 

waarschijnlijk kostenreducerend in vergelijking met de gangbare  

behandeling waarbij zowel ouders als kinderen sessies volgen.

 Een tweede doel van hoofdstuk 7 was het identificeren van voorspellers 

van behandelsucces. Regressie analyses identificeerden vier significante voor-

spellers van BMI afname in kinderen: Sociaal Economische Status (SES), leeftijd 

van het kind, aanwezigheid van de ouders en BMI percentiel van het kind vóór 

de behandeling. Zoals verwacht voorspelden een grotere aanwezigheid van de 

ouders en een lagere leeftijd van het kind behandelsucces. 
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Echter, tegen de verwachting in, voorspelde een lagere SES meer BMI afname 

tijdens de behandeling. Tot slot bleek BMI percentiel van het kind voor de 

behandeling de sterkste voorspeller: hoe minder overgewicht voor de behande-

ling, des te groter de afname in gewicht. Aan de ene kant is dit onverwacht, 

aangezien kinderen met ernstiger overgewicht meer ruimte hebben om te 

verbeteren. Aan de andere kant impliceert deze bevinding wellicht dat het type 

interventie, geëvalueerd in hoofdstuk 7, (relatief kort en niet zeer intensief) het 

beste werkt voor kinderen die nog niet morbide obees zijn. Wellicht profiteren 

de ernstigere gevallen meer van een langdurigere en intensievere vorm van 

behandeling. 

 Kort samengevat ondersteunen de studies in deel 1 van dit proefschrift 

de hypothese dat restrictie leidt tot paradoxale effecten zoals een toegenomen 

verlangen naar en een grotere inname van het verboden voedsel. Het tweede 

deel van dit proefschrift demonstreert dat een interventie enkel gericht op de 

ouders effectief is in het reduceren van overgewicht bij kinderen.
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