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Stellingen behorend bij het proefschrift

EATING TOO MUCH OR TOO LITTLE
AN FMRI FOOD REWARD STUDY OF (AB)NORMAL EATING BEHAVIOUR

1. In de huidige westerse maatschappij spelen homeostatische regelmechanismen
een verwaarloosbare rol in de aansturing van het menselijke eetgedrag.
(dit proefschrift)

2. Gewicht verliezen door vermindering van calorie-inname is de kat op het spek
binden. (dit proefschrift)

3. Anorexia Nervosa is geen extreem dieet maar een ernstige ziekte waarbij het
afwijkende eetgedrag het resultaat is van abnormaliteiten in de hersenfunctie.

 (dit proefschrift)

4. De verleiding om een voedingsmiddel te eten wordt niet veroorzaakt door het
zien en ruiken van het voedingsmiddel, maar door de gedachten die men over
dit voedingsmiddel heeft; de mogelijkheid bestaat om deze gedachten te
veranderen en daarmee de verleiding te stoppen.
(adaptatie citaat Marcus Aurelius; dit proefschrift).

5. Herstel van gewicht leidt niet tot herstel van Anorexia Nervosa, pas wanneer zij
leren genieten van eten zal het eetgedrag normaliseren. (dit proefschrift)

6. Een probleem in het cognitieve neuroimaging onderzoek is dat traditionele en
gangbare psychologische termen niet gemakkelijk aan hersengebieden te
koppelen zijn op een selectieve of exclusieve manier.

7. Onderzoek naar Anorexia Nervosa is niet alleen restrictief in de zin van het type
stoornis, maar ook in het vinden van proefpersonen.

8. Een volledig begrip van eetgedrag op neuronaal niveau levert slechts een
beperkte toegevoegde waarde aan de functionele analyse van het menselijke
eetgedrag; zelfs al zijn de eetgedragregulerende neuronale mechanismen
bekend, dan nog is deze informatie (nog?) niet direct meetbaar in ‘normale’
omstandigheden. (adaptatie citaat Skinner, 1953

9. Met de overmaat aan lekkere en hoogcalorische voeding in onze huidige
westerse omgeving, zouden we ons eigenlijk het meest moeten verbazen over
het hoge aantal mensen met een normaal lichaamsgewicht.

Nicolette Siep, 4 november 2010


