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Hoe kan het dat de meeste mensen die proberen te lijnen, ondanks hun sterke wens om gewicht te 

verliezen, hun dieet niet volhouden, terwijl mensen met Anorexia zichzelf blijven uithongeren? Dat 

is de vraag die centraal staat in dit proefschrift.

ACHTERGROND

Anorexia Nervosa (AN) is een psychische stoornis waarbij iemand een intense angst heeft om 

aan te komen, ook al heeft die persoon ondergewicht (American Psychiatric Association, 1994). 

Lichaamsvormen en gewicht en de controle hierover zijn extreem belangrijk geworden voor hoe 

degene over zichzelf denkt (Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003). AN heeft ernstige consequenties 

voor de lichamelijke toestand en de kwaliteit van leven. Van alle psychische stoornissen heeft AN 

het hoogste sterftepercentage (Sullivan, 1995). Anorexia komt het meest voor bij vrouwen. Van alle 

vrouwen krijgt iets minder dan 1 procent ooit AN (Hudson, Hiripi, Pope, & Kessler, 2007). 

Veel mensen, voornamelijk vrouwen, proberen gewicht te verliezen door te lijnen. De meeste 

mensen die proberen te lijnen slagen er echter niet in om hun lijngedrag voor langere tijd vol te 

houden. Ze vervallen in hun oude eetgedrag en eten precies de producten die ze zo graag hadden 

willen vermijden. Hoe kan het dat het mensen met AN, ondanks dat ze uitgehongerd zijn, wel lukt 

om zich aan hun dieetregels te blijven houden? In dit proefschrift zijn twee cognitief motivationele 

processen onderzocht die hier mogelijk aan bijdragen. 

TEMPORELE AANDACHTSBIAS

Een mogelijk verschil tussen succesvolle (AN patiënten) en onsuccesvolle lijners betreft 

aandachtsbias. Het zou kunnen dat AN patiënten relatief ongevoelig zijn voor de verleidelijke 

aspecten van eten en dat hun aandacht daardoor minder snel automatisch naar voedsel getrokken 

wordt. De wereld om ons heen is vol van prikkels en niet alles kan door iemand verwerkt worden. 

Saillante stimuli trekken de aandacht, terwijl ander stimuli niet eens opgemerkt worden. Als een 

stimulus eenmaal is waargenomen kan dit tot ‘craving’ leiden. Deze craving kan ervoor zorgen dat 

voedsel alleen nog maar meer aandacht trekt en kan er daarmee voor zorgen dat iemand uiteindelijk 

gaat eten (Franken, 2003). 

Als AN patiënten niet gevoelig zijn voor deze verleidelijke eigenschappen van eten, kan het hen 

helpen om niet in deze cirkel van aandachtsbias – craving – eten terecht te komen. In tegenstelling 

tot AN patiënten zouden lijners juist heel gevoelig zijn voor de verleidelijke kenmerken van 

voedsel en een grote aandachtsbias kunnen vertonen. Eerder onderzoek liet echter geen duidelijke 

ondersteuning voor dit idee zien (zie voor een review bijvoorbeeld Werthmann, Jansen, & Roefs, 

2015). Een verklaring hiervoor kan zijn dat het meeste onderzoek naar aandachtsbias in de 

context van eten zich heeft beziggehouden met spatiale aandachtsbias, oftewel aandacht die 

naar een bepaalde plek toe of er vandaan wordt getrokken. Aandacht is echter niet alleen spatieel 

(oriënteren van aandacht op een bepaalde plek), maar ook temporeel (in tijd) verdeeld. Met 

temporele aandacht wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de drempel om saillante informatie waar te 
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nemen lager kan liggen dan voor niet-saillante informatie, waarna prioriteit gegeven wordt aan 

verwerking hiervan. Het prioriteit geven aan het verwerken van de saillante informatie kan ook tot 

gevolg hebben dat bepaalde informatie die hier vlak voor of vlak na verschijnt, gemist wordt. Er 

is nog heel weinig onderzoek gedaan naar aandachtsbias in het temporele domein in de context 

van voedsel terwijl dit mogelijk wel relevant is. In dit proefschrift werd temporale aandachtsbias 

daarom onderzocht in zowel adolescenten met AN als in onsuccesvolle lijners. Hiervoor werd een 

Rapid Serial Visual Presentation (RSVP) taak gebruikt. In deze taak wordt een stroom plaatjes in hoog 

tempo achter elkaar vertoond op een computerscherm. In elke stroom verschijnen een of twee 

‘targets’: plaatjes die moeten worden geïdentificeerd. Fundamenteel onderzoek naar temporele 

aandachtsbias liet zien dat een tweede target (T2) vaak gemist wordt als deze kort na de eerste 

target (T1) verschijnt. Het missen van de T2 wordt ook wel de ‘attentional blink’ genoemd: een kort 

moment waarin iemand niet is staat is nieuwe informatie op te nemen. Temporale aandachtsbias 

kan zich op verschillende manieren uiten. Ten eerste kan de lengte van de attentional blink worden 

verkort als T2 een saillant plaatje is. Hierdoor wordt T2 toch geïdentificeerd, ook al verschijnt deze 

kort na de T1. Ten tweede kan deze T2 ook voor problemen zorgen bij het identificeren van de 

voorafgaande eerste target (T1). Het eerste plaatje wordt als het ware overschreven door het eerder 

vertoonde saillante plaatje. Hierdoor kan het plaatje langer in het werkgeheugen blijven. Ten derde 

kan de attentional blink ook verlengd worden als de T1 erg saillant is. Ook hierdoor blijft het plaatje 

langer in het werkgeheugen. Als het voedselplaatje de aandacht langer vasthoudt ontstaat er 

minder ruimte om nieuwe informatie op te nemen en vergroot dat de kans om trek in eten (craving) 

uit te lokken. Tot slot kan een attentional blink zelfs optreden wanneer een afleidende stimulus (die 

in tegenstelling tot de target niet hoeft worden geïdentificeerd) wordt vertoond vlak voor de target. 

Deze afleidende stimulus zou genegeerd kunnen worden, maar kan toch voor afleiding zorgen en 

daarmee de taakprestatie verminderen. 

Hoofdstuk 2: Temporele aandachtbias bij lijners

In Hoofdstuk 3 werd temporele aandachtsbias bij 40 lijners en 40 niet-lijners onderzocht. De meest 

belangrijke bevinding van deze studie was dat, specifiek voor lijners, een afleidende voedselstimulus 

voor een attentional blink zorgde. Dat betekent dat bij lijners neutrale targets minder vaak correct 

werden geïdentificeerd als er een voedselplaatje aan voorafging, dan wanneer er een neutraal 

plaatje aan voorafging. Dus ook al kon het afleidende voedselplaatje worden genegeerd, trok deze 

toch de aandacht bij lijners. Verder werd gevonden dat specifiek bij lijners een voedselstimulus 

voor een ‘backward blink’ zorgde, oftewel problemen bij het identificeren van de T1 als de T2 een 

voedselplaatje was. Het voedselplaatje bleek als het ware het eerder vertoonde plaatje overschrijven. 

Ook werd gevonden dat bij zowel lijners als niet-lijners voedselstimuli als T1 voor een langere 

attentional blink zorgden, vergeleken met een neutrale T1. Tot slot zorgden voedselstimuli als T2 

niet voor een kortere attentional blink vergeleken met neutrale stimuli. Voedselstimuli werden dus 

niet vaker waargenomen dan neutrale stimuli in de tijd vlak na het vertonen van een plaatje, waarin 

veelal informatie gemist wordt. 
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Samengevat liet het patroon van bevindingen in Hoofdstuk 2 zien dat voedselstimuli veel 

aandacht kregen bij lijners, wat tot gevolg had dat andere stimuli gemist werden. Dit gebeurde 

zelfs wanneer het om de taak goed te kunnen doen, beter was om de voedselplaatjes te negeren. 

Als voedselstimuli lang in het werkgeheugen blijven, kan dit de kans op craving en uiteindelijk 

voedselinname vergroten. Deze temporele aandachtsbias lijkt dan ook te helpen verklaren waarom 

lijners moeilijkheden hebben met het volhouden van hun dieet. 

Hoofdstuk 3: Temporele aandachtsbias bij AN

Een vraag die deze uitkomsten opriepen, is of AN patiënten dan juist heel ongevoelig zijn voor 

de aandachtstrekkende kracht van voedselplaatjes. Ongevoeligheid voor voedselcues kan 

verdere verwerking voorkomen en daarmee ook het ontstaan van craving en voedselinname. In 

hoofdstuk 3 werd daarom een RSVP met afleidende neutrale en voedsel plaatjes afgenomen bij 66 

jongeren met AN en 55 controles zonder eetstoornis. In tegenstelling tot de initiële verwachting, 

lieten AN patiënten, in vergelijking met controles, juist een relatief sterke gevoeligheid zien voor 

voedselplaatjes. Een mogelijke verklaring voor deze onverwachte bevinding zou kunnen zijn dat 

voor AN de plaatjes in hoge mate als dreigend werden ervaren. Eerder onderzoek heeft namelijk al 

laten zien dat een temporele aandachtbias niet alleen samenhangt met craving, maar ook dreiging. 

Geconcludeerd werd dus dat zowel voor lijners als AN patiënten voedselplaatjes saillant zijn maar 

het onderliggende proces dat hiertoe leidt (bijvoorbeeld dreiging / craving) kan op basis van dit 

onderzoek niet worden vastgesteld.

AUTOMATISCHE NADERNEIGING

Als voedsel eenmaal in het centrum van de aandacht is, kan de automatische neiging tot het 

naderen of het vermijden hiervan worden geactiveerd. Een automatische neiging om voedsel te 

naderen interfereert met iemands dieet, terwijl een automatische neiging om voedsel te vermijden 

juist zou kunnen helpen om het dieet vol te houden. Het tweede cognitief motivationeel proces dat 

was onderzocht is daarom deze automatische neiging tot het naderen of vermijden van voedsel. 

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin een relatief sterke neiging om voedsel te naderen 

het doel om te lijnen kan tegenwerken. Ten eerste zou het tijdens eetmomenten (bijvoorbeeld 

in een maaltijd) de keuze en hoeveelheid van het eten kunnen beïnvloeden. Zo zou een sterke 

automatische naderneiging voor hoogcalorisch voedsel in de kantine bijvoorbeeld kunnen 

leiden tot de keuze van friet in plaats van een salade die beter past binnen je dieet. Een taak die 

geschikt lijkt om automatische naderneiging tijdens de maaltijd te meten is de Stimulus Response 

Compatibility (SRC) taak. In de SRC verschijnt een plaatje van voedsel op het scherm, met daarboven 

of daaronder een poppetje. Deelnemers moeten deze naar het plaatje toe laten rennen of er juist 

vanaf, afhankelijk van de inhoud van het plaatje (voedsel/ geen voedsel). In deze taak is voedsel 

taakrelevant, dat betekent dat de respons van de onderzoeksdeelnemer afhankelijk is van of het 

plaatje voedsel of geen voedsel is. Omdat voedsel taakrelevant is, kan deze taak model staan voor 

situaties in het echte leven waarin voedsel relevant is voor wat iemand op dat moment aan het doen 
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is (zoals een maaltijd), waarin iemand geacht wordt eten te selecteren. 

Voedsel kan echter ook de neiging te naderen uitlokken in situaties waarin voedsel niet 

relevant is voor iemands bezigheden op dat moment. Bijvoorbeeld, als iemand op weg is naar werk, 

kan hij of zij afgeleid worden door de geur van een bakkerij of door het zien van een chocolade-

reclame. Buiten eetmomenten om is iemand minder bezig met zijn of haar dieet en daardoor is 

de zelfcontrole mogelijk niet optimaal. Om automatische naderneiging te meten, wanneer voedsel 

niet relevant is voor de taak die je op dat moment moet doen, werd een Affectieve Simon Taak 

(AST) gebruikt. In de AST hangt de verwachte respons af van een kenmerk van een plaatje dat niets 

te maken heeft met voedsel. De onderzoeksdeelnemer moet bijvoorbeeld het plaatje naderen als 

het plaatje een bovenaanzicht betreft, en vermijden als het een zijaanzicht betreft. Omdat voedsel 

niet relevant is voor de taak, staat de AST model voor situaties waarin iemand niet met eten bezig 

is, maar toch verleid kan worden en vervolgens voor de bijl kan gaan. De Hoofdstukken 4, 5 en 6 

beschrijven studies over automatische naderneiging in verschillende situaties, bij AN patiënten en 

bij lijners.  

Hoofdstuk 4: Automatische naderneiging bij lijners

De studie in Hoofdstuk 4 toetste of lijners gekenmerkt worden door een verhoogde naderneiging 

voor voedsel. Eerder onderzoek op het gebied van automatische naderneiging bij lijners was niet 

consistent en vond zowel een naderneiging, als een neiging om voedsel te vermijden. Mogelijk 

komt dit omdat er geen onderscheid gemaakt werd tussen een computertaak waarbij voedsel 

taakrelevant was (de SRC) en een computertaak waarbij voedsel taakirrelevant was (de AST) 

(Fishbach & Shah, 2006; Veenstra & de Jong, 2010). Ten tweede ging het hoofdstuk in op de vraag 

of stemming de naderneiging beïnvloedde. Een hypothese was dat automatische naderneiging 

niet vastligt, maar die het kan fluctueren onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld onder 

invloed van stemming. Er zijn zowel aanwijzingen dat een negatieve, als dat een positieve stemming 

tot voedselinname zou kunnen leiden (Baker et al., 1986). 

Om de hypotheses te toetsen, deden 92 vrouwelijke onderzoeksdeelnemers die varieerden in 

lijngedrag, een SRC en een AST. Voorafgaand aan de taken werd een sombere, gespannen, neutrale 

of positieve stemming geïnduceerd. De studie toonde aan dat, in overeenstemming met hun 

lijndoel, onderzoeksdeelnemers die in sterke mate lijnden, onafhankelijk van stemming, een relatief 

zwakke automatische naderneiging voor voedsel lieten zien wanneer voedsel taakrelevant was 

(net als tijdens een maaltijd). Dit zou hen kunnen helpen om zich aan hun lijnintenties te houden. 

Echter, in een positieve stemming en wanneer voedsel taakirrelevant was, vertoonden lijners een 

sterke automatische neiging om voedsel te naderen. Dit is in lijn met eerder onderzoek dat vond dat 

een positieve stemming de invloed van automatische processen versterkt. De sterke automatische 

neiging om voedsel te naderen kan interfereren met hun dieetdoel en kan mogelijk verklaren 

waardoor lijners hun lijngedrag vaak niet volhouden.
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Hoofdstuk 5: Automatische naderneiging bij AN

De resultaten uit Hoofdstuk 4 riepen de vraag op of AN mogelijk dan een verminderde automatische 

neiging om voedsel te naderen vertonen, of zelfs een neiging hebben om voedsel op automatisch 

niveau te vermijden. Als AN patiënten zich hierdoor kenmerken dan kan hen dat ondersteunen bij 

hun bewuste intentie om te lijnen. Eerder onderzoek toonde aan dat patiënten met AN inderdaad 

een minder sterke automatische naderneiging vertonen dan controles met een gezond gewicht 

(Paslakis et al., 2016; Veenstra & de Jong, 2011). Deze eerdere onderzoeken zijn echter alleen gedaan 

met een computertaak met voedsel als taakirrelevant kenmerk. Dit representeert situaties buiten 

een eetmomenten om, waarbij iemand mogelijk toch verleid kan worden om het eten te naderen. 

Een onbeantwoorde vraag is nog of AN patiënten ook in een eetsituatie minder automatische 

naderneiging vertonen. Om te kunnen bepalen of AN patiënten ook een verminderde naderneiging 

vertonen als voedsel taakrelevant is, en dus niet genegeerd kan worden, en om beide paradigma’s 

rechtstreeks te kunnen vergelijken is de studie in Hoofdstuk 5 uitgevoerd. 

In deze studie werden de beide computertaken afgenomen in 63 AN patiënten en in 57 controles 

bestaande uit jongeren zonder eetstoornis. Zowel wanneer voedsel taakrelevant als wanneer 

voedsel taakirrelevant was, lieten AN patiënten een verminderde naderneiging voor voedsel zien. 

Specifiek de SRC (waar voedsel taakrelevant is) kon op zichzelf de aanwezigheid van AN voorspellen. 

Concluderend lijkt verminderde naderneiging voor voedsel in verschillende situaties, maar met 

name een automatische neiging om voedsel te vermijden in maaltijdsituaties, bij te dragen aan de 

hardnekkigheid van AN. Het kan verklaren waarom patiënten met AN hun dieetgedrag volhouden, 

ondanks dat ze in een uithongeringstoestand zijn.

Hoofdstuk 6: Automatische naderneiging en het verloop van AN

Als verminderde automatische naderneiging cruciaal is voor het voortduren van AN-klachten, zou 

een vermindering van de klachten moeten samengaan met een vermindering om voedsel te naderen. 

Verder  is het goed denkbaar dat automatische naderneiging bij het begin van de behandeling 

voorspellend  is voor eetstoornissymptomen in de toekomst, als verminderde automatische 

naderneiging belangrijk is voor het beloop van AN. Om te toetsen of dit klopt, beschrijft Hoofdstuk 

6 daarom een longitudinale studie waarin AN patiënten bij start van de behandeling gemeten en 

nogmaals na een jaar follow up.

Tijdens de meting direct na de intake vertoonden AN patiënten, gemeten met de AST, alleen 

een automatische naderneiging voor laagcalorisch voedsel. In de vervolgmeting een jaar later 

bleek dat ze zowel voor hoog- als laagcalorisch voedsel een automatische naderneiging hadden. 

Dus na een jaar lieten AN patiënten een zelfde patroon als de controlegroep zonder eetstoornis 

zien. Hoewel deze bevinding in overeenstemming is met het idee dat automatische naderneiging 

belangrijk is voor het beloop van AN, bleek de sterkte van deze automatische naderneiging niet 

samen te hangen met de mate van behandelsucces. Dus, verminderde naderneiging bleek geen 

obstakel voor een vermindering van eetstoornissymptomen. Dit was niet in overeenstemming met 

de verwachting. Verschillende verklaringen hiervoor zijn denkbaar, bijvoorbeeld dat niet de AST, 
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maar juist de SRC voorspellend is voor behandelsucces en dat mogelijk vooral het terugkeren van 

automatische naderneiging tijdens maaltijden het meest belangrijk is voor het herstel van AN .

CONCLUSIE

De studies in dit proefschrift hielden zich bezig met de vraag hoe het kan dat sommige mensen 

zo goed zijn in het volhouden van hun dieet, terwijl anderen falen en juist teveel gaan eten. De 

bevindingen zijn consistent met het idee dat cognitief motivationele processen betrokken zijn 

bij verstoord eetgedrag. Zowel onsuccesvolle lijners als AN patiënten werden sneller afgeleid 

door voedselplaatjes. In een positieve stemming én wanneer voedsel taakirrelevant was, toonden 

AN patiënten een naderneiging voor voedselstimuli. AN patiënten vertoonden anderzijds een 

verminderde automatische neiging om voedsel te naderen zowel wanneer voedsel taakrelevant 

als -irrelevant was. Specifiek een verminderde automatische naderneiging wanneer voedsel 

taakrelevant was en dus niet genegeerd kon worden om de taak goed uit te voeren, lijkt een cruciaal 

kenmerk van AN. Deze verminderde neiging, kan samen met de bewuste intentie, helpen verklaren 

waarom AN patiënten het zo goed lukt om hun dieet vol te houden en dat ze ook in momenten 

van verminderde zelfcontrole niet voor de bijl gaan. Hoewel de automatische naderneiging tot 

voedsel in niet-maaltijdsituaties 1 jaar na de start van de behandeling was toegenomen, hing dit 

niet direct samen met verminderde eetstoornissymptomen en kon naderneiging op baseline geen 

behandelresultaat na een jaar voorspellen. Dit ondersteunt dus niet het idee dat een verminderde 

automatische naderneiging voor voedsel verbetering in de weg staat en dat toename van 

automatische naderneiging cruciaal is voor het herstel, in ieder geval voor wat betreft het naderen 

van voedsel in niet- eetrelevante situaties. 

Wat kunnen we nu concluderen als we kijken naar de beginvraag, hoe het kan dat het 

de meeste mensen het niet lukt om hun dieet vol te houden, terwijl AN patiënten zich juist op 

een zelfdestructieve manier vasthouden aan hun dieet? Samengevat lijken zowel temporele 

aandachtsbias en automatische naderneiging betrokken bij verstoord eten. Omdat verhoogde 

afleidbaarheid voor voedselplaatjes echter bij zowel succesvolle als onsuccesvolle lijners voorkomt, 

kan het niet de verschillen in eetgedrag verklaren. Het kan echter wel zijn dat het verschillende 

vormen van dysfunctioneel eetgedrag in stand houdt. Verder lijkt een zwakke automatische 

naderneiging voor voedsel AN patiënten te helpen hun lijngedrag vol te houden, terwijl een sterke 

naderneiging voor voedsel buiten eetsituaties om, er juist voor lijkt te zorgen dat lijners verleid 

worden tot het eten van producten die ze eigenlijk willen vermijden. 
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