
 

 

 

Pavlovian conditioning and binge eating : some
empirical explorations
Citation for published version (APA):

Overduin, B. J. J. (1996). Pavlovian conditioning and binge eating : some empirical explorations. [Doctoral
Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/dis.19960705bo

Document status and date:
Published: 01/01/1996

DOI:
10.26481/dis.19960705bo

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19960705bo
https://doi.org/10.26481/dis.19960705bo
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/b3197b15-c1d8-4c34-8933-ccb6d92dfd1f


Stellingen Behorende bij het Proefschrift:
"Pavlovian Conditioning and Binge Eating: Some Empirical Explorations"
Joost Overduin.

1. Er zijn momenteel geen overtuigende aanwijzingen voor een sleutelrol van gecondi-
tioneerde hypoglykemie en hyperinsulinemie bij eétbuien (hoofdstuk 9, dit proefschrift).

2. Bij herhaalde metingen van voedselinname in het lab dient rekening te worden gehouden
met neofobische invloeden (hoofdstuk 3, dit proefschrift).

3. Het onderzoek van lab-modellen van eétbuien bij mensen staat vooralsnog in de kinder-
schoenen (Hoofdstuk 1 en 9, dit proefschrift).

4. Het door psychofysiologen bestudeerde window on rne i>ra//i (Venables, 1991), geba-
seerd op fluctuaties van hartslagfrequentie, huidgeleiding, EEG en schrikreflex is
waarschijnlijk gemaakt van kaleidoscopisch matglas.

5. Het is onwaarschijnlijk dat de arm- en rompbewegingen tijdens de door Landis en Hunt
(1939) beschreven schrikreflex afwerend van aard zijn (Overduin, 1993).

6. Het gebruik van de term arojtfa/ duidt niet zelden op het ontbreken van een precieze
verklaring voor geobserveerd gedrag. ViroMja/' vertoont aldus een treffende overeen-
komst met de 'God' waarmee primitieve natuurvolkeren ooit het onweer dachten te
verklaren.

7. De Theoretische Psychologie zal vooral effectief zijn indien zij parr-wne wordt beoefend.

8. In het 'praten-versus-pillen' debat kan het anti-pillen argument, luidende dat sommige
psychopharmaca problematisch zijn vanwege de noodzaak ze langdurig te slikken, op zich
nooit doorslaggevend zijri: ook voedsel slikt men levenslang.

9. Psychologische zelfhulpboeken zijn tragi-komisch. Tragisch, omdat ze zich bij uitstek
richten tot lezers met een gering vermogen het geboden advies op te volgen. Komisch,
omdat de markt voor zelfhulpboeken aldus vanzelf in stand blijft.

10. 7/1 .sc/ence, // ü ou/re po5S/o/e w nave an otaervw/on rna/ /s co/rea, 6w nor o/ graw
importance" fSapoMy, 7994J
Deze uitspraak kan troost bieden aan jonge onderzoekers die opkijken tegen de volgela-
den tijdschriftkasten der Universiteitsbibliotheek.

11. "W/e mer zyn 6e/de oenen op de grond W/#r j/aan torn; gee/i srap verder" (Bouwmeester,

12. 'De' Maastrichtse Taal bestaat niet: zij verschilt van 'Wieck' tot 'Wijck'.

13. (Opgedragen aan de onbekende lezer uit de toekomst)
Uit bibliotheekexemplaren van dissertaties wordt het stellingenblad opmerkelijk zelden
vermist.

Maastricht, 5 juli 1996


