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Summary 

Various clinical situations can influence energy intake and sensing and signaling of satiety. 
Increased energy intake and diminished satiety signaling can be seen in the case of 
overweight and obesity. On the other hand, decreased energy intake and increased satiety 
can be seen in the aging population, also known as anorexia of aging. Furthermore, 
abnormal sensations such as recurring pain, stress, and anxiety can influence energy intake 
and satiety signaling. This in turn can result in food intake disorders such as 
avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID). This thesis contains studies that 
provide an in-depth understanding of food-gut interactions in order to develop and 
optimize therapeutic strategies aiming at correcting conditions with disturbed (being too 
high or too low) energy intake. Furthermore, a novel tool to provide more insight into 
disturbed sensing and signaling of satiety as seen in functional dyspepsia was investigated. 

Effects of non-caloric tastants on food intake behavior 

Humans are able to detect five basic tastes: sweet, bitter, umami and salty. Interestingly, 
taste receptors are not only found on the tongue. Taste receptors can be found throughout 
the entire GI tract. A function of these taste receptors is to sense the presence of food in 
the gut. The systematic review and meta-analysis described in Chapter 2 provides an 
overview of the effects of gastrointestinal delivery of non-caloric tastants on eating 
behavior. This review and meta-analysis showed that among non-caloric tastants, bitter 
tastants are the most potent to reduce food intake. However, further research and 
international collaboration is needed to move forward in this field. 
 
One aspect that was not thoroughly investigated was the optimal location of effect of 
tastants on eating behavior. Chapter 3 of this thesis describes a study investigating the 
effects of a tastant mixture (consisting of a sweet, bitter, and umami tastant) on ad libitum 
food intake and appetite sensations. Fourteen healthy volunteers were intubated with a 
naso-duodenal-ileal catheter with infusion ports in the duodenum and the ileum for four 
days. Hereafter, four test days with the following infusion combinations followed: 
duodenal placebo and ileal placebo, duodenal tastant mixture with ileal placebo, duodenal 
placebo with ileal tastant mixture, duodenal tastant mixture with ileal tastant mixture. We 
found no differences in food intake or appetite sensations between these four 
interventions. Herewith, we showed that a more distal infusion of tastants does not result 
in a stronger decrease in food intake compared with proximal infusion of tastants. 
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The findings of chapter 2 indicated that among tastants, the bitter agents seem most 
potent in affecting eating behavior. As bitter is taste is evolutionarily linked to toxic 
substances, a more proximal delivery of bitter tastants might exert a larger inhibitory effect 
on food intake. In chapter 4 of this thesis, we therefore investigated the effect of oral 
and/or intragastric delivery of the bitter tastant quinine on ad libitum food intake and 
appetite sensations. Thirty-two healthy volunteers underwent four regimens: both mouth 
wash and intragastric capsule with placebo, mouth wash with quinine and intragastric 
capsule with placebo, mouth wash with placebo and intragastric capsule with quinine, both 
mouth wash and intragastric capsule with quinine. We found no differences in food intake 
between the interventions. However, significant reductions in hunger and desire to eat 
scores were found for the quinine conditions compared with placebo. Herewith, we 
demonstrate the ability of a bitter tastant to influence appetite sensations that did not 
result in a reduction of food intake in this study. 

Effects of lidocaine on food intake behavior 

After ingestion of a meal, distension of the stomach wall is responsible for the initial 
satiating effect of a meal. Mechanoreceptors along the stomach wall sense the increase in 
stomach volume, in turn triggering neural circuits to inhibit food intake. In chapter 5, we 
described the first in-human study that investigated the effects of lidocaine infusion into 
the stomach on ad libitum food intake and appetite sensations. Moreover, safety of 
intragastric lidocaine infusion was assessed. Twenty-six healthy volunteers underwent two 
regimens: lidocaine and placebo infusion into the stomach. We found a modest, non-
significant, increase in food intake after lidocaine infusion. Moreover, lidocaine infusion in 
the stomach was safe and no (cardiac) side effects were reported. Herewith, we 
demonstrated, in healthy volunteers, the potential of intragastric delivery of lidocaine to 
influence food intake behavior. Further studies need to clarify the role of intragastric 
lidocaine administration in patients suffering from postprandial distress syndrome. 

Real time assessment to indicate triggers for postprandial distress 

Functional dyspepsia (FD) is a symptom-based diagnosis. Objective outcome measures, 
such as biological markers are lacking. Therefore, the use of patient reported outcome 
measures (PROMs) is recommended in both research and clinical settings. Retrospective 
questionnaires pose several limitations that might be overcome by using the experience 
sampling method (ESM). ESM is an electronic structured questioning method that is 
characterized by random, repeated assessments in a patient’s current state and 
environment. ESM has the ability to provide detailed feedback to patients in order to 
enhance insight in their complaints. Therefore, ESM has the potential to increase patient 
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compliance, facilitate self-management, and improve shared decision making. In chapter 

6, we described the validation of an ESM-based PROM used for patients with FD. In this 
study, 35 patients with FD completed the previously developed ESM-based PROM for 
seven consecutive days. Moreover, the subjects completed end-of-day and end-of-week 
questionnaires that are currently being used in both clinical and research settings. We 
found good concurrent validity, internal consistency, and test-retest reliability of our novel 
PROM. Moreover, individual symptom patterns could be investigated using this PROM.  
 
The ESM-based PROM provides us with the opportunity to investigate associations 
between concurring symptoms. Daily life stress is known to be able to influence a 
disturbance in gastric sensory and motor function. In chapter 7, we investigated the 
associations between fullness complaints and stress in patients with FD and healthy 
volunteers. Moreover, we evaluated whether real-time assessment of fullness is able to 
capture the construct early satiation, a cardinal symptom seen in patients with FD. Thirty-
five patients with FD and 34 healthy volunteers completed the previously developed ESM-
based PROM for seven consecutive days. We found that in patients with FD, but not in 
healthy volunteers, fullness showed significant associations with both concurrent and 
preceding stress scores. This indicates that stress induces fullness complaints in patients 
with FD. Moreover, we found that the construct of early satiation could be captured by 
the real-time measurement of fullness. Furthermore, we found high heterogeneity in 
symptom patterns between patients with FD. This once more emphasizes the need for a 
more individualistic approach in healthcare for patients with FD. We are convinced that 
this novel ESM-based PROM has the potential to aid in the transition towards 
personalized healthcare for patients with FD. 
 
In chapter 8, we summarized and integrated the main findings of this thesis and discussed 
new insights and future directions.  
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Samenvatting 

Er zijn diverse klinische situaties die voedselinname en het waarnemen en signaleren van 
verzadiging kunnen beïnvloeden. Een verhoogde voedselinname en verzwakt 
verzadigingssignaal wordt gezien in het geval van overgewicht en obesitas. Aan de andere 
kant kan men verminderde voedselinname en een verhoogde verzadiging zien in 
bijvoorbeeld de oudere populatie. Dit wordt anorexia van het ouder worden genoemd. 
Hiernaast kunnen abnormale gevoelens in de buik, zoals terugkerende buikpijn, maar ook 
stress en angst voedselinname en verzadiging beïnvloeden. Dit kan leiden tot 
eetstoornissen zoals vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis. Dit proefschrift 
bevat studies die zorgen voor een betere kennis over voedsel-darm interacties om zo 
therapeutische en preventieve strategieën te ontwikkelen en optimaliseren voor condities 
met verstoorde (zijnde te hoge of te lage) voedselinname. Ook is er een nieuw instrument 
ontwikkeld dat meer inzicht kan geven in de verstoorde waarneming en signalering van 
verzadiging gezien bij de ziekte functionele dyspepsie. 

Effecten van niet-calorische smaakstoffen op voedselinname  

De mens is in staat om vijf basissmaken te onderscheiden: zoet, bitter, umami, zuur en 
zout.  
Smaakreceptoren worden niet alleen op de tong gevonden, maar komen voor in het gehele 
maagdarmstelsel. Een van de functies van deze smaakreceptoren is het waarnemen dat er 
voedsel aanwezig is in de darm. Het overzichtsartikel met meta-analyse beschreven in 
Hoofstuk 2 geeft een actueel overzicht over de effecten van het toedienen van niet-
calorische smaakstoffen in het maag-darmkanaal op eetgedrag. Uit dit overzichtsartikel 
komt naar voren dat van de niet-calorische smaakstoffen, bittere smaakstoffen het meest 
potent zijn in het reduceren van voedselinname. Echter, verder onderzoek en 
internationale samenwerking is nodig om de volgende stappen in dit onderzoeksveld te 
maken. 
 
Een aspect dat onvoldoende onderzocht was is de optimale locatie van toediening van 
smaakstoffen voor het grootste effect op eetgedrag. Hoofdstuk 3 van dit proefschrift 
beschrijft een studie waarin de effecten van een smaakstofmengsel (bestaande uit een 
zoete, een bittere en een umami smaakstof) op voedselinname en verzadigingsgevoelens 
zijn onderzocht. Voor dit onderzoek hebben we 14 gezonde vrijwilligers geïntubeerd met 
een neus-ileum sonde met infusieplaatsen in het duodenum (het eerste deel van de dunne 
darm, ook wel de twaalfvingerige darm genoemd) en het ileum (het laatste deel van de 
dunne darm, ook wel de kronkeldarm genoemd). Hierna kregen zij op vier verschillende 
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dagen de volgende infusiecombinaties: duodenaal en ileaal placebo, duodenaal het 
smaakstofmengsel en ileaal placebo, duodenaal placebo en ileaal het smaakstofmengsel, 
duodenaal en ilaal het smaakstofmengsel. In deze studie vonden we geen verschillen in 
voedselinname of verzadigingsgevoelens. Hiermee hebben we aangetoond dat het meer 
distaal, dus verderop in de darm, toedienden van smaakstoffen niet zorgt voor een sterkere 
rem op voedselinname vergeleken met meer proximale, dus meer aan het begin van de 
darm, toediening van smaakstoffen. 
 
Een belangrijke bevinding uit Hoofdstuk 2 was dat van de niet-calorische smaakstoffen, 
bittere smaakstoffen het meest potent bleken in het beïnvloeden van eetgedrag. Gezien 
bittere smaak evolutionair gekoppeld is aan giftige stoffen, zou het kunnen zijn dat het 
meer proximaal, dus hogerop in het maagdarmkanaal, toedienen van bittere smaakstoffen 
een sterker remmend effect op voedselinname heeft. In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 
hebben we daarom de effecten van orale en/of intragastrische toediening van de bittere 
smaakstof kinine op voedselinname en verzadigingsgevoelens onderzocht. Voor dit 
onderzoek hebben 32 gezonde vrijwilligers vier testdagen ondergaan, waarbij zij de 
volgende interventiecombinaties kregen: mondspoeling en maagcapsule met placebo, 
mondspoeling met een kinine en maagcapsule met placebo, mondspoeling met placebo en 
maagcapsule met kinine, mondspoeling en maagcapsule met kinine. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat er geen verschil was in voedselinname tussen de interventies. Echter, 
een significante afname in honger en de wens om te eten werd gevonden voor de kinine 
interventies vergeleken met placebo. Hierbij lieten wij zien dat kinine in staat is om 
verzadigingsgevoelens te beïnvloeden zonder dat dit leidde tot een verminderde 
voedselinname. 

Effecten van lidocaïne op voedselinname 

Het uitzetten van de maagwand zorgt voor het initiële verzadigingsgevoel na het innemen 
van een maaltijd. Er zijn zogeheten mechanoreceptoren te vinden op de maagwand die de 
rek van de maagwand en daarmee toename van het maagvolume waarnemen. Deze 
receptoren zorgen er vervolgens via neurale circuits voor dat voedselinname gestaakt 
wordt. Lidocaïne is een lokaal verdovingsmiddel, bekend van het gebruik door de tandarts 
bij het trekken van een kies. Mogelijk kan lidocaïne ook de bovengenoemde 
mechanoreceptoren verdoven. In Hoofstuk 5 beschreven we de eerste humane studie die 
de effecten van toediening van lidocaïne in de maag op voedselinname en 
verzadigingsgevoelens onderzocht. Daarnaast hebben we in deze studie gekeken naar de 
veiligheid van het toedienen van lidocaïne in de maag. Voor dit onderzoek kregen 26 
gezonde vrijwilligers op 2 dagen een neus-maagsonde waarmee op de ene dag lidocaïne en 
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de andere dag placebo werd ingespoten in de maag. We toonden een gematigde, niet-
significante, toename in voedselinname. Daarnaast lieten we zien dat het toedienen van 
lidocaïne in de maag veilig was en niet leidde tot (cardiale) bijwerkingen. Hierbij hebben 
we het potentiële effect van lidocaïne toediening in de maag op voedselinname laten zien 
in gezonde vrijwilligers. Verder onderzoek is nodig om de rol van deze interventie bij 
patiënten die lijden aan een syndroom van vroege verzadiging, ook wel postprandiale nood 
genoemd, vast te stellen. 

Real-time beoordeling van symptomen om triggers voor postprandiale 
nood te onderzoeken 

Functionele dyspepsie (FD) is een symptoom-gebaseerde diagnose. Er zijn geen objectieve 
uitkomstmaten zoals biologische markers. Daarom wordt geadviseerd om patiënt 
gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) te gebruiken in zowel de onderzoeks- als de 
klinische setting. Retrospectieve vragenlijsten zorgen echter voor belangrijke 
tekortkomingen die mogelijk ondervangen worden door gebruik te maken van de 
experience sampling methode (ESM). ESM is een elektronisch gestructureerde manier van 
vragen stellen die gekarakteriseerd wordt door willekeurige, herhaalde metingen in de 
huidige status en omgeving van een patiënt. ESM heeft de mogelijkheid om gedetailleerde 
feedback te geven aan patiënten om zo inzicht in hun klachten te verschaffen. Daarom 
biedt ESM de mogelijkheid om therapietrouw van patiënten te verbeteren, 
zelfmanagement van symptomen te faciliteren en gedeelde besluitvorming te verbeteren. 
In Hoofdstuk 6 hebben we de validatie van een op ESM gebaseerde PROM te gebruiken 
voor patiënten met FD beschreven. Voor deze studie hebben 35 patiënten met FD een 
eerder ontwikkelde op ESM gebaseerde PROM gedurende 7 dagen ingevuld. Ook vulden 
zijn einde-van-de-dag en einde-van-de-week vragenlijsten in die conventioneel worden 
gebruikt in zowel onderzoeks- als klinische setting. In deze studie vonden we goede 
validiteit ten opzichte van de conventionele vragenlijsten, goede interne consistentie en 
goede test-hertest betrouwbaarheid van dit nieuwe instrument. Daarnaast biedt deze 
nieuwe PROM de mogelijkheid om individuele symptoompatronen te onderzoeken. 
 
Deze nieuwe op ESM gebaseerde PROM biedt ons de mogelijkheid om associaties tussen 
symptomen op hetzelfde moment te onderzoeken. Dagelijkse stress is een factor waarvan 
we weten dat deze in staat is om een verstoring in zowel de sensorische als motorische 
functie van de maag te bewerkstelligen. In Hoofdstuk 7 hebben we de associatie tussen 
‘een vol gevoel’ en stress onderzocht in patiënten met FD en gezonde vrijwilligers. 
Daarnaast hebben we bekeken of het real-time meten van ‘een vol gevoel’ in staat is om 
het construct vroege verzadiging, een belangrijk symptoom dat gezien wordt in patiënten 
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met FD, te vangen. Voor deze studie hebben 35 patiënten met FD en 34 vrijwilligers 
gedurende 7 dagen een op ESM gebaseerde PROM ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat 
‘een vol gevoel’ significant geassocieerd was met zowel gelijktijdige als voorafgaande stress 
scores in patiënten met FD, maar niet in gezonde vrijwilligers. Daarnaast hebben we 
aangetoond dat het construct vroege verzadiging gevangen kan worden door het real-time 
meten van ‘een vol gevoel’. Ook zagen wij dat er een hoge heterogeniteit was in 
symptoompatronen tussen patiënten met FD. Dit onderstreept eens te meer dat er een 
meer individualistische aanpak nodig is in de zorg voor patiënten met FD. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze nieuwe op ESM gebaseerde PROM de mogelijkheid biedt om een rol te 
spelen in de transitie richting gepersonaliseerde gezondheidszorg voor patiënten met FD. 
 
In Hoofdstuk 8 hebben we de resultaten van dit proefschrift samengevat en geïntegreerd. 
Daarnaast hebben we nieuwe inzichten en vervolgstappen bediscussieerd. 
  
 
  




