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Summary

Heightened cue-elicited appetitive reactions (e.g., desires to eat) can promote 

(over)eating, unsuccessful dieting, and weight gain. Although it is thought that 

Pavlovian conditioning plays an important role in cue-elicited responses, only few 

studies have examined appetitive conditioning using food as rewards in humans. 

This dissertation attempts to address some important questions in appetitive 

conditioning research in the food domain. All studies in this dissertation used a 

differential appetitive conditioning paradigm, in which an initially neutral stimulus 

(CS+) is repeatedly paired with high-calorie food (US) and responses are compared 

with a stimulus not paired with food (CS–).

Chapter 1 provides an introduction to appetitive conditioning in the food 

domain. The role of Pavlovian learning in food cue reactivity, overeating and (un)

successful dieting is outlined. Next, an overview of prior appetitive conditioning 

studies is provided. Some important remaining questions are raised, and an out-

line of the dissertation is given.

Chapters 2 and 3 describe two studies aimed at examining whether ap-

petitive conditioning to food cues can be established under more naturalistic 

circumstances. In one study (Chapter 2), participants learned to associate a 

virtual environment (CS+) with the intake of a small amount of milkshake (US), and 

another virtual environment with no milkshake (CS–). US expectancies, milkshake 

desires, salivation, CS liking, and milkshake intake during a bogus taste test were 

measured. After six CS–US pairings, participants reported greater US expectan-

cies and desires for milkshake when presented with the CS+ vs. CS–. They also 

indicated a greater liking for the CS+, but on a choice test, did not prefer the 

CS+ over the CS–. In addition, some evidence for a conditioned salivary response 

was found: salivation increased from baseline to the CS+ (but not CS–), though 

differences between the CS+ and CS– were not significant. Finally, a subsample 

of the participants (those with higher impulsivity) consumed more milkshake in the 

CS+ vs CS–. In another study (Chapter 3), the link with real-life was strengthened 

by implementing conditioning outside the laboratory. Using ecological momentary 

assessment, participants reported their US expectancies and eating desires on 

two specific times of day. At one time of day, participants consumed chocolates 

over the course of five days (acquisition). This was followed by a period during 

which no more chocolate was consumed (extinction, twelve days). It was found 

that although differential US expectancies increased over the course of acqui-

sition, eating desires did not. However, exploratory analyses suggested a suc-

cessful acquisition of differential eating desires in a subgroup of individuals. This 

acquisition co-occurred with stronger US expectancies and more opportunities 

to learn about the CS–US contingency. Finally, extinction of eating desires in this 

subsample was incomplete. Overall, these findings suggest that appetitive condi-
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tioning is possible in more naturalistic situations, supporting the ecological validity 

of our paradigm. However, the results also suggest that conditioning may be more 

difficult to achieve in real-life vs. the laboratory.

Chapters 4 and 5 examine how (long-term) extinction of eating desires might 

be successfully achieved. In Chapter 4, a two-session study is described in which 

eating expectancies were verbally disconfirmed in one condition after acquisition 

(instructed extinction) to test whether US expectancies mediate the extinction 

of eating desires. In addition, it was examined whether instructed vs. normal 

extinction would be related to worse extinction learning (examined on a second 

session after a 24 hour delay) because omission of the US during extinction is not 

surprising (i.e., expectancy violation is low). CS evaluations were also measured at 

the start and end of each session to examine relationships with US expectancies 

and eating desires. It was found that instructed extinction lead to an almost-

immediate and complete reduction in US expectancies, but it had no effects on 

the extinction of eating desires on session 1, nor did it improve extinction learning 

on session 2. Some evidence was found that eating desires are associated more 

closely with conditioned evaluations than with US expectancies. In Chapter 5, a 

study is described that examined whether occasional reinforcement of the CS–US 

association and the provision of unpaired USs during extinction attenuate rapid 

reacquisition. These techniques were compared with normal extinction. Findings 

indicated a slower return of US expectancies during reacquisition after both 

techniques (relative to normal extinction), but no less rapid reacquisition of eating 

desires. It is concluded that 1) US expectancies do not mediate the extinction of 

eating desires, 2) cue exposure therapy may not need to focus on maximizing the 

violation of eating expectancies, and 3) occasional USs during a diet and during 

cue exposure therapy may help improve long-term outcome.

Chapters 2, 5, and 6 report four studies investigating two potential sources 

of inter-individual variability in appetitive conditioning: an impulsive personality 

and learning history (specifically, schedules of reinforcement). It was hypothesized 

that impulsivity was associated with a stronger (re)acquisition and slower extinc-

tion. Furthermore, we tested the differential influences of partial (vs. continuous) 

reinforcement of food cues during acquisition on extinction and reacquisition, 

and expected that partial reinforcement would slow down both the extinction 

and reacquisition of appetitive responses. Results showed that impulsivity did 

not consistently moderate responding during acquisition, although findings of 

one study suggested that higher impulsives are more vulnerable to overeating 

in response to a CS+ (Chapter 2). Partial evidence was found for impulsivity to 

slow down the extinction of US expectancies (Chapter 6). Furthermore, impulsiv-

ity was unexpectedly related to a slower reacquisition of eating desires in two 
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experiments (Chapter 5 and 6) Thus, impulsivity may explain some individual dif-

ferences in appetitive conditioning (and unsuccessful dieting), though its precise 

role warrants further investigation. In another study (Chapter 6), we investigated 

the effects of partial vs. continuous reinforcement on extinction and reacquisition 

of conditioned responses. As expected, partial (vs. continuous) reinforcement of 

food cues resulted in a slower extinction of US expectancies and eating desires, 

and a less rapid reacquisition of US expectancies. It was proposed that schedules 

of reinforcement may affect (long-term) dieting success by interacting with the 

extinction and reacquisition of appetitive responses.

Chapters 2, 5, 6, and 7 report data on two psychophysiological measures we 

assessed during conditioning: salivation and skin conductance. Salivation was 

measured using the cotton role method, and assessed at baseline and during 

presentations of the CS+ and CS– (Chapters 2, 5, and 6). Skin conductance was 

measured in one study (after CS onset, during the pre-US period, and during CS 

offset; Chapter 7). In addition, in this study, participants received an ambiguous 

or non-ambiguous contingency instruction, and it was expected that the non-

ambiguous contingency instruction would lead to stronger differential responses 

and a quicker extinction (skin conductance, desires, US expectancies, CS evalu-

ations). Regarding salivation, some evidence was found for a conditioned salivary 

response – salivation generally increased from baseline to CS+ (but not CS–), but 

no differences were found between the CS+ and CS– in any of the studies. In 

contrast, evidence for an acquisition of differential skin conductance responses 

were found in an anticipatory time window when the US was imminent (but not 

after CS onset), and after CS offset. However, unexpectedly, acquisition of skin 

conductance responses was only present for participants who received the more 

ambiguous contingency instruction. The type of contingency instruction did not 

affect any other responses, except for the extinction of US expectancies: extinc-

tion was slower after the ambiguous contingency instructions. We conclude that 

salivation is not a very useful measure for appetitive conditioning. Skin conduc-

tance seems to be more sensitive to detecting differences between the CS+ and 

CS–, although successful acquisition may depend on the contingency instructions 

given prior to conditioning.
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Verhoogde cue-geïnduceerde appetitieve responsen (zoals trek) kunnen (over)eten, 

onsuccesvol lijnen en gewichtstoename bevorderen. Men denkt dat Pavloviaanse 

conditionering een belangrijke rol speelt bij cue-geïnduceerde responsen, maar 

appetitieve conditionering met voedselbeloningen in mensen is slechts in enkele 

studies onderzocht. Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te krijgen 

in een aantal belangrijke openstaande vragen in appetitief conditioneringsonder-

zoek. In alle beschreven studies in deze dissertatie werd gebruik gemaakt van 

een differentieel appetitief conditioneringsparadigma, waarin een initieel neutrale 

stimulus (CS+) herhaald is gepaard met hoog calorisch voedsel (US) en responsen 

na blootstelling aan de CS+ werden vergeleken met responsen na blootstelling 

aan een stimulus die nooit is gepaard met voedsel (CS–).

Hoofdstuk 1 geeft een introductie weer over appetitief conditioneringsonder-

zoek op het gebied van voedsel. De rol van Pavloviaans leren in cue reactiviteit, 

overeten en (on)succesvol lijnen wordt hierin beschreven. Vervolgens wordt een 

overzicht gegeven van eerdere appetitieve conditioneringsstudies. Een aantal 

belangrijke resterende vragen wordt benoemd, gevolgd door een overzicht van de 

inhoud van deze dissertatie.

Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven twee studies die als doel hadden om te 

testen of appetitieve conditionering kan worden bewerkstelligd in meer natuurlijke 

omstandigheden. In een van deze studies (Hoofstuk 2) leerden participanten om 

een virtuele omgeving (CS+) te associëren met de inname van een kleine hoeveel-

heid milkshake (US) en een andere omgeving met géén milkshake (CS–). US ver-

wachtingen, trek in milkshake, speekselproductie, aangenaamheid van de CSen 

en milkshake-inname tijdens een nep-smaaktest werden gemeten. De resultaten 

lieten zien dat participanten na zes CS–US paringen hogere US verwachtingen en 

trek in milkshake rapporteerden. Verder vonden ze de CS+ aangenamer dan de 

CS–, alhoewel ze de CS+ niet significant vaker verkozen boven de CS–. Verder 

werd gedeeltelijk bewijs gevonden voor een geconditioneerde speekselrespons: 

de speekselproductie van participanten was hoger bij de CS+ (maar niet bij de CS–) 

vergeleken met een baseline meting, hoewel verschillen tussen de CS+ en CS– 

niet significant waren. Tenslotte consumeerde een subgroep van de participanten 

(degenen die hoger scoorden op impulsiviteit) meer milkshake in de CS+ dan in 

de CS–. In een andere studie (Hoofdstuk 3) werd getracht de link met de “echte” 

wereld verder te versterken door het conditioneringsparadigma te implementeren 

buiten het lab. Ecological momentary assessment werd gebruikt om verwachtin-

gen en trek van participanten te meten op twee verschillende tijdstippen. Op één 

van deze tijdstippen consumeerden participanten chocolade gedurende vijf dagen 

(acquisitie). Dit werd gevolgd door een periode waarin zij geen chocolade meer 

consumeerden (extinctie, twaalf dagen). De resultaten lieten zien dat differentiële 
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US verwachtingen tijdens acquisitie toenamen, terwijl trek dit patroon niet ver-

toonde. Exploratieve analyses suggereerden echter dat een succesvolle acquisitie 

van trek plaatsvond in een subgroep van de participanten. Deze acquisitie ging 

gepaard met sterkere US verwachtingen en meer mogelijkheden om de CS–US 

relatie te leren. De extinctie van trek in deze subgroep was niet compleet. De 

resultaten van de twee studies suggereren dat appetitieve conditionering mogelijk 

is in meer natuurlijke situaties. Dit ondersteunt de ecologische validiteit van ons 

paradigma. Echter, onze resultaten tonen ook aan dat conditionering in de “echte” 

wereld mogelijk moeilijker te bewerkstelligen is dan in het lab.

In de hoofdstukken 4 en 5 wordt bekeken hoe extinctie van trek (op de lange 

termijn) succesvol zou kunnen worden bewerkstelligd. In Hoofdstuk 4 wordt een 

studie beschreven die uit twee sessies bestaat en waarin eet-verwachtingen ver-

baal werden ontkracht na acquisitie in een van de condities (geïnstrueerde extinc-

tie), om te testen of eet-verwachtingen de extinctie van trek mediëren. Daarnaast 

werd onderzocht of geïnstrueerde vs. normale extinctie zou leiden tot slechter 

extinctie-leren (gemeten tijdens een tweede sessie die precies 24 uur na de eerste 

plaatsvond), omdat omissie van de US tijdens extinctie niet verrassend is. Tevens 

werden aan het begin en het eind van elke sessie CS evaluaties gemeten om de 

associaties met US verwachtingen en trek te onderzoeken. De resultaten lieten 

zien dat geïnstrueerde extinctie leidde tot een nagenoeg onmiddelijke en com-

plete reductie van US verwachtingen. Dit had echter geen invloed op trek tijdens 

sessie 1, en leidde niet tot beter extinctie-leren zoals gemeten tijdens sessie 2. 

Gedeeltelijk bewijs werd gevonden voor een nauwere samenhang tussen trek en 

evaluaties dan tussen trek en verwachtingen. In Hoofdstuk 5 wordt een studie 

beschreven waarin onderzocht is of het af en toe bekrachtingen van de CS–US 

associatie en het geven van ongepaarde USen tijdens extinctie de gewoonlijk 

rappe reacquisitie van geconditioneerde reacties kan tegengaan. Deze technieken 

werden vergeleken met normale extinctie. De resultaten toonden aan dat US 

verwachtingen langzamer terugkeerden tijdens reacquisitie na beide technieken 

(vergeleken met normale extinctie), maar een langzamere terugkeer van trek werd 

niet gevonden. Wij concluderen dat 1) US verwachtingen niet de extinctie van 

trek mediëren, 2) cue exposure therapie niet hoeft te focussen op het ontkrachten 

van eet-verwachtingen, en 3) het af en toe consumeren van USen tijdens een 

lijnpoging en tijdens cue exposure therapie positieve effecten zou kunnen hebben 

op de lange termijn.

In hoofdstukken 2, 5 en 6 staan vier studies beschreven waarin twee potentiële 

bronnen van inter-individuele variabiliteit in appetitieve conditionering zijn bestu-

deerd: een impulsieve persoonlijkheid en leergeschiedenis (specifiek: de mate 

van bekrachtiging van de CS–US relatie). Wij verwachtten dat impulsiviteit geas-
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socieerd zou zijn met een sterkere (re)acquisitie en een tragere extinctie. Verder 

werd bestudeerd wat de gevolgen zijn van het continue vs. partieel bekrachtigen 

van stimuli tijdens acquisitie op extinctie en reacquisitie. Hier verwachtten wij dat 

partiele bekrachtiging de extinctie en reacquisitie van apetitieve responsen zou 

vertragen. De resultaten lieten geen consistente verbanden zien tussen impul-

siviteit en geconditioneerde reacties tijdens acquisitie, alhoewel meer impulsieve 

participanten in één studie vatbaarder leken voor overeten bij blootstelling aan 

een CS+ (Hoofdstuk 2). Er werd gedeeltelijk bewijs gevonden dat impulsiviteit 

de extinctie van US verwachtingen vertraagt (Hoofdstuk 6). Een onverwachte 

bevinding in twee studies was dat impulsiviteit gerelateerd was aan een tragere 

reacquisitie (Hoofdstuk 5 en 6). Impulsiviteit zou dus enkele individuele verschillen 

in appetitieve conditionering (en onsuccesvol lijnen) kunnen verklaren, maar zijn 

precieze rol dient verder onderzocht te worden. In een van de studies (Hoofdstuk 

6) onderzochten we effecten van continue vs. partiële bekrachtiging van stimuli. 

Zoals verwacht leidde partiële bekrachtiging tot een tragere extinctie van US 

verwachtingen en trek, en bovendien tot een tragere reacquisitie van US verwa-

chtingen. We concluderen dat de mate van bekrachtiging van de CS–US relatie 

lijnsucces kan beïnvloeden door te interacteren met de extinctie en reacquisitie 

van appetitieve responsen.

In de hoofdstukken 2, 5, 6 en 7 worden data gerapporteerd met betrekking 

tot twee psychofysiologische maten voor conditionering: speekselproductie 

en huidgeleiding. Speeksel werd gemeten met behulp van tandartswatjes en 

deze maat werd afgenomen op baseline en tijdens presentaties van de CS+ en 

CS– (Hoofdstukken 2, 5 en 6). Huidgeleiding werd in één studie gemeten (na 

blootstelling aan de CS, tijdens de pre-US periode, en na het verdwijnen van de 

CS; Hoofdstuk 7). Daarnaast ontvingen participanten in deze studie ofwel een 

ambigue instructie over de CS–US relatie, ofwel een niet-ambigue instructie. Wij 

verwachtten dat de niet-ambigue instructie zou leiden tot grotere differentiële 

responsen en een snellere extinctie (huidgeleidingsresponsen, US verwachtingen, 

trek, CS evaluaties). Er werd enig bewijs gevonden voor een geconditioneerde 

speekselrespons – er was een toename in speekselproductie van baseline naar 

CS+ (maar niet CS–), maar in geen van de studies was het verschil tussen de CS+ 

en CS– significant. Bewijs voor een acquisitie van differentiële huidgeleidingsre-

sponsen werd gevonden de periode vóór de US (maar niet gelijk na blootstelling 

aan de CS), en na het verdwijnen van de CS. Echter, acquisitie van huidgeleiding-

sresponsen was enkel succesvol in participanten die een meer ambigue instructie 

over de CS–US relatie hadden ontvangen. Het type instructie had geen invloed 

op de andere uitkomstmaten, met uitzondering van US verwachtingen: extinctie 

was langzamer na de ambigue instructies. Wij concluderen dat speekselproductie 
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(gemeten met watjes) geen bruikbare maat is voor appetitieve conditionering. 

Huidgeleiding lijkt sensitiever te zijn om verschillen tussen de CS+ en CS– te de-

tecteren, maar een succesvolle acquisitie hangt wellicht af van het type instructies 

dat is gegeven vóór acquisitie.


