Overeten: een gevolg van cognitieve
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Summary
Overeating,a consequenceof cognitive distractionl
Restrained eaters have been found to be particularly vulnerable to various
events that Gansethem tg overeat, such as a preload or strong emotional states.
Thesedisinhibitors break restrained eaters' control. Little researchbas focused
on why such eventslead to overeating. The present study examinesthe role of a
reduced cognitive capacity, created by cognitive distraction, as a possible
mechanism underlying these effects. Based on Wegner'sIronic ProcessTheory,
two experiments were conducted, focusing on the behavioral consequencesof
cognitive control over eating. In both experimentssubjects were tested in a two
(restrained/unrestrained)by two (distraction/no distraction) design. The results
do not confirm the prediction derived trom the Ironic ProcessTheory and they
are inconsistent with expectationsflowing !rom Herman and Polivy's Boundary
Model.

Inleiding

Mensen die lijnen eten bewust minder dan ze eigenlijk zouden willen eten (Herman & Mack, 1975;Herman & Polivy, 1975).Wij noemen ze ook wel 'geremde
eters' en de ironie wil dat juist zij vaak het slachtoffer zijn van eetaanvallen,
waarbij zij in korte tijd grote hoeveelhedenvoedselnuttigen.
Die eetaanvallenkunnen worden uitgelokt door vele stimuli (zie voor een overzicht Lowe, 1993en Ruderman,1986).In een veelgebruikt experimenteelparadigma wordt de ijsconsumptie van geremdeen niet-geremdeeters gemetengedurende een smaaktest.Voorafgaandhieraan eet de helft van de proefpersoneneenzogenaamde'preload', een aanzienlijke hoeveelheidhoogcalorischvoedsel.Men vond
consistent dat geremdeeters,in tegenstellingtot niet-geremdeeters,meer eten na
de preload dan wanneer zij geen preload hebbengehad(zie bijvoorbeeld Herman
& Mack, 1975;Hibscher & Herman, 1977;Ruderman & Christensen, 1983).Niet
alleen de daadwerkelijkeconsumptie van calorierijk voedsel,maar ook de anticipatie ervan bleek geremdeeters te kunnen aanzetten tot overeten (Ruderman,
Belzer& Halperin, 1985;Tomarken & Kirschenbaum,1984).In een variant op het
bovenbeschrevenexperimenteleparadigma,bleken geremdeeters herhaaldelijk te
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gaan overeten na inductie van negatieve emoties, zoals angst en depressie(bijvoorbeeldBeaucom&. Aiken, 1981jFrost, Gooikasian,Ely &. Blanchard,1982jRuderman, 1985jSchotte,Cools &. McNally 1990).
Expliciete aandacht voor voedselinname,dieet, gewicht en/of uiterlijke verschijning daarentegen,kan voorkómen dat geremdeeters zich overeten (Cooper,
Clark &. Fairburn, 1993j Polivy &. Herman, 1991j Polivy, Herman, Hacket &. Kuleshnyck, 1986jStephens,Prentice-Dunn &. Spruill, 1994).
Hoe komt het toch dat lijners zich regelmatig overeten,behalveals ze hun aandacht op hun eten, gewicht en/of uiterlijk richten? Het meest populair is de verklaring van Herman en Polivy, zoals beschrevenin het 'Boundary Model' (Herman &. Polivy, 1984).Zij stellen dat de hoeveelheiddie geremdeeters eten cognitief gereguleerdis. Geremdeeterszouden een zogenaamde'cognitieve dieetgrens'
hanteren: de door hen gewenstemaximale voedsel-consumptie.Het model voorspelt dat een overschrijdingvan die dieetgrensleidt tot overetenvia cognities als:
'mijn dagis nu toch al verpest,nu kan ik net zo goeddooreten'.
Het 'Boundary Model' kent twee belangrijke beperkingen.De veronderstelde
'cognitieve dieetgrens' en daarmeede overschrijding van die grens, is moeilijk
empirisch vast te stellen (Jansen,1994).Bovendienverkláárt het model niets: het
specificeertniet hoe het nu komt dat geremdeetershun dieetgrenspasseren.Een
dergelijke verklaring wordt wel gegevendoor Wegner (1994).De door hem ontwikkelde 'lronic ProcessTheory' stelt dat juist het nastrevenvan cognitieve controle leidt tot controleverlies en geeft aan welke processendaarvoorverantwoordelijk zijn. De vraagwaarom geremdeeters zich overetenterwijl zij hun voedselinname juist wensen te beperken, zou daarmee beantwoord kunnen worden
(Boon,1995).
Net als de geremdeeters,dedenWegner'sproefpersonenjuist wel wat zij eigenlijk
niet wilden doen.In éénvan zijn experimentenkregenproefpersonen
bijvoorbeeldde
opdrachtgedachtenaan witte berente onderdrukken.Ondanks,of dankzij, dezeopdracht verscheende witte beervaak in hun gedachten(Wegner,Schneider,Carter &.
White, 1987).In een ander experiment sprakenproefpersonendie onder tijdsdruk
stonden,een ongewenstegedachtevaker uit dan proefpersonenop wiens cognitieve
capaciteit geenberoepwerd gedaan(Wegner&. Erber, 1993).Uit dezebevindingen
concludeertWegnerdat de voorwaardevoor een effectievecognitievecontrole is dat
men over voldoendecognitievecapaciteitbeschikt. Eenbeperktecapaciteitkan leidentot het tegengestelde
van het gewensteeffect(Wegner,1994).
De verklaring voor deze 'counter-intentionele fout' ligt volgens Wegner(1994)
in de eigenschappenvan de processendie verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van de cognitieve controle. Het 'intentioneel operationeleproces'zoekt naar
aanwijzingen die overeenkomenmet de gewenstegedachte.Dit is een gecontroleerd proceSjhet kost moeite, wordt bewust gestuurd en vergt cognitieve capaciteit. Het 'ironische monitor proces' signaleert aanwijzingendie duiden op een falen in het bereikenvan de gewenstegedachteen zet indien nodig het intentioneel
operationele proces in werking. Het monitor proces is onbewust, autonoom en
vergt weinig van de cognitieve capaciteit.
In geval van voldoendecognitieve capaciteit doen beide processenhun werk en
resulteert dit in het gewensteeffect. Wanneerechter beslagwordt gelegdop de
cognitieve capaciteit, door bijvoorbeeld tijdsdruk of een cognitieve taak, gaat het
mis. Er is dan niet voldoendecapaciteit voor een afdoendefunctioneren van het
intentioneel operationele proces. Het monitor proces kan dan het operationele
procesniet initiëren, maar blijft wel speurennaar ongewenstegedachtenen sensaties.Zonder de werking van het operationeleprocesechter, kan dezezoektocht
ertoe leiden dat de ongewenstegedachtenjuist worden uitgenodigdin het bewuste (Wegner,1994).
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Voor geremdeeters is overeten ongewenstj zij geven zichzelf de opdracht dat
niet te doen. Interessantis nu te onderzoekenof een beperkte cognitieve capaciteit naast ongewenstecognities, zoals aangetoonddoor Wegner,ook ongewenst
gedrag- in dit geval overeten- met zich meebrengt.Hieraan ten grondslagligt de
assumptiedat cognities gedragbeïnvloeden(Fazio,1990jWegner,1994).Wanneer
de cognitieve capaciteit van geremdeeters beperkt is, zal het operationeleproces
('ik wil niet eten') minder ruimte hebben.Het monitor proces,op zoek naar aanwijzingen van het tegengestelde('ik wil wel eten'), vergt weinig cognitieve capaciteit en werkt dus gewoon door. Niet eten wordt daarmeemoeilijkj overeten zal
optreden.
Het doel van de onderhavigeexperimenten is deze hypothese te toetsen. Om
een beperkte cognitieve capaciteit te bewerkstelligen zullen geremdeen niet-geremde eters, in aanwezigheidvan calorierijk voedsel,een cognitieve taak te vervullen krijgen. Verwacht wordt dat geremdeeters,in tegenstellingtot niet-geremde eters,zich zullen overetenwanneer zij, in aanwezigheidvan voedsel,een taak
vervullen die een deel van hun cognitieve capaciteit opeist. De hypothesewordt
getoetstin twee experimenten.

EXPERIMENT1
Methode
Design
De hypothesewerd getoetst door middel van een twee (geremdeeters/niet-geremde eters! x twee (afleiding/geen-afleiding)design met voedselinnameals afhankelijke variabele.Vrouwelijke geremdeen niet-geremdeeters proefdendrie smaken
ijs. Proefpersonenin de afleiding-conditie dedende smaaktestterwijl zij een afleidingstaakuitvoerden. Proefpersonendie niet afgeleidwerden,dedendat zonderafleidingstaak.Na de smaaktestwerd de ijs-consumptieberekend.
Materiaal
Afleidingstaak

De manipulatie van de cognitieve capaciteit bestonduit een afleidingstaak.Proefpersonen kregen opdracht te luisteren naar een radiogesprek.Later zouden zij
daarovervragen krijgen. Bovendienmoesten zij uit het hoofd tellen hoeveel dieren in het radiogesprekde revue passeerden.
Een pilot-onderzoek omtrent de afleidingstaakwerd uitgevoerd om na te gaan
of dezezorgdevoor voldoendeafleiding. In totaal 24 studenten voerdeneen concentratietest uit; de BourdonVos Test (Vos,1988).De proefpersonenmoesten zoveel mogelijk van de testformulieren invullen binnen 15 minuten (deduur van de
afleidingstaak)en er werd benadrukt daarbij zo min mogelijk fouten te maken. De
helft van de proefpersonenvoerde tijdens de concentratietest de afleidingstaak
uit.
Uit dezepre-test bleek dat afgeleideproefpersonenmeer fouten maakten in de
concentratietest(Gem. 16.8,SD13.71dan niet afgeleideproefpersonen(Gem. 6.4,
SD4.1) [t(22) = 2.53, P < .05). Op een subjectieve concentratie-schaalgaven alle
niet-afgeleideproefpersonente kennen zich goedte hebbenkunnen concentreren,
terwijl geenvan de afgeleidepersonendaarvanmelding maakte. Afgeleide personen vonden ook significant meer dat zij de concentratietestbeter haddenkunnen
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maken (2.8

(SD 0.5) vs. 1.3 (SD 0.5) [t(22) = 7.34, P < .001]). Uit deze resultaten valt
op te maken dat de afleidingstaak voldoet aan haar doel.

Restraint Scale
De Restraint Scale (RS;Polivy, Herman &. Warsh, 1978) is ontwikkeld ter bepaling
in hoeverre iemand probeert minder te eten dan hij/zij eigenlijk zou willen. De RS
wordt veel gebruikt om een indeling te maken in geremde en niet-geremde eters
en zij blijkt eetgedrag in het laboratorium goed te kunnen voorspellen (Ruderman,
1986). De schaal bestaat uit 10 items die attitudes meten met betrekking tot eetgedrag, frequentie van lijnen en fluctuaties in lichaamsgewicht (Bijvoorbeeld: Ik
lijn nooit - zelden- soms- vaak - altijd!. De RSis betrouwbaar en valide in steekproeven van mensen met een normaal gewicht, de test-hertest betrouwbaarheid is
hoog en de interne consistentie is goed (Cronbachs a = 0.86; zie Ruderman &. Besbeas, 1992). Voor de hier beschreven experimenten werd gebruik gemaakt van een
Nederlandse vertaling van de RS(zie Tansen, 1990).
Proefpersonen
In totaal S8 vrouwelijke proefpersonen namen deel aan de smaaktest. Zij werden
uitgenodigd via advertenties in een universiteitskrant. Alle proefpersonen hadden
tevoren een normale maaltijd gegeten, er was geen reden om aan te nemen dat er
verschillen waren in de mate van deprivatie. Twee proefpersonen raadden het doel
van het experiment, van één deelneemster kon de totale RS-scoreniet worden berekend. Zij werden uitgesloten van de analyses. Een totale N van SSresulteerde.
De mediaan score op de RSwas 10. De proefpersonen werden geclassificeerd als
geremde eters (n = 24) en niet-geremde eters (n = 31) aan de hand van de mediaan
van hun RS-scores.Deelnemers wier score gelijk was aan de mediaan (n = 7) werden ingedeeld bij de niet-geremde eters, daar een mediaan score van 10 laag is vergeleken met andere Nederlandse en Amerikaanse studies (bijvoorbeeld Hibscher
& Herman, 1977; Tansen,Oosterlaan, Merckelbach & Van den Hout, 1988). Gegevens over de geremde en niet-geremde eters worden weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1 Proefpersoongegevens,experiment 1

N

= 55

Geremde eters
(n = 24)
M
SD

Niet-geremde eters
(N = 31)
M
SD

t

p

Leeftijd

21 .1

1.5

21.6

2.1

1.02

RS-score

14.9

3.4

7.8

1.8

.9.03

BMI*

23.1

2.0

21.6

2.1

.2.73

NS

*BMI = Body Mass Index = gewicht(in kilo's) \ lengte2 (in meters)

Procedure
De proefleider presenteerdede proefpersonendrie schalen ijs (vanille, aardbeien
chocolade),die elk ongeveer600 gram bevatten. De opdracht was te proevenvan
elke smaak en te eten zoveel ze wilden en nodig haddenom een smaakoordeelte
vormen. Na de smaaktest zouden zij een smaaktestformulier invullen. De helft
van de proefpersonenkreegvervolgensinstructies voor het uitvoeren van de afl~idingstaak (zie' Afleidingstaak'). Alle proefpersonenwerden 15 minuten alleen ge356
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laten voor het uitvoeren van één of beide taken, waarna ze een aantal vragenlijsten invulden (het smaaktestformulier, een controle-vraagover wat volgens hen

het doel van dit onderzoekwas, de RS en eenalgemenevragenlijstmet vragen
over leeftijd en de tijd waarop ze voor het laatst gegetenhadden).Ten slotte werden van elke deelnemerde lengte en het lichaamsgewichtbepaald.

Resultaten
Ijs-consumptie
Getoetst werd of een beperkingvan de cognitieve capaciteit door middel van een
cognitieve afleidingstaak,bij geremdeeters leidt tot overeten.Tabel 2 laat de gemiddeldeijs-consumptiezien voor geremdeen niet-geremdeeters.
Tabel 2 Gemiddelden en standaarddeviatiesvan de ijs-consumptie, experiment 1

IJs-consumptie
in grammen

M

Geremdeeters
Niet-geremde eters

218.3
188.3

Geen-afleiding
SD
111.3
98.5

n

M

11
16

249.3
244.6

Afleiding
SD
82.5
126.3

13
15

De ANOVAtoonde, zoals verwacht, geen significante hoofd-effecten voor conditie
[F(I,51) = 2.50, NS]en groep [F(I,51! = .34, NS],maar ook bleef, tegen de verwachtingen in, een interactie effect [F(I,51) = .19, NS] achterwege. Daar de BMI significant
verschilde tussen de geremde en niet-geremde eters (zie Tabel 1), werd ook een
ANCOVAuitgevoerd met de BMI als covariaat. Hieruit bleek geen overall effect van
de covariaat [F(I,50! = .46, NS], noch had de BMI invloed op de hoofd- en interactie
effecten.

Discussie
De hypothese dat een beperkte cognitieve capaciteit bij geremde eters leidt tot
overeten werd niet bevestigd in het hiervoor beschreven experiment. Gezien de
relatief lage restraint-scores (Gem. = 11, mediaan = 10) vergeleken met andere studies (bijvoorbeeld Hibscher & Herman, 1977, mediaan = 14; Woody, Constanzo,
Liefer & Conger, 1981, mediaan = 16.5; Jansen et al., 1988, mediaan = 12), kan de
vraag gesteld worden of onze geremde eters in voldoende mate probeerden hun
eetgedrag te remmen. Besloten werd het experiment te repliceren met groepen extremere geremde en niet-geremde eters.
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EXPERIMENT2
Methode
Selectie van de proefpersonen
Om de kans op extreme geremde eters te verhogen, werd een vragenlijst uitgedeeld in fitness-centra en sportscholen. Deze selectievragenlijst was zogenaamd
gericht op 'de invloed van levensstijl op smaak- en reukgeheugen' en bevatte
naast vijf geselecteerde Rs-items 25 vragen over levensstijl. Om de respondenten
niets te venaden van het doel van het onderzoek werd niet de volledige RSgebruikt. Respondenten met de hoogste en laagste scores op de 5 Rs-items werden
uitgenodigd voor deelname aan het experiment. Zij wier zelf-gerapporteerde BMI
(zij vulden gewicht en lengte in op de selectie-vragenlijst) lager dan 19 of hoger
dan 26 was werden uitgesloten van deelname.
Proefpersonen
De selectievragenlijst werd uitgedeeld aan 295 vrouwen. Van hen werden 52 (17.6
%) geselecteerd voor het experiment. Op basis van de scores op de 5 selectieitems van de RSwerd een voorlopige indeling gemaakt in geremde en niet-geremde eters; de helft van beide groepen werd willekeurig toegewezen aan de afleidingconditie, de anderen aan de geen-afleiding-conditie. Alle proefpersonen hadden tevoren een normale maaltijd gegeten. Drie proefpersonen raadden het doel van het
onderzoek en werden uitgesloten van de analyses, zodat uiteindelijk 49 proefpersonen deelnamen aan de studie.

De volledige RS werd aan het einde van het experiment door de proefpersonen
ingevuld. Hoewel de mediaanscoreop de RSweer slechts 10 was, ondanksonze selectieprocedure, was de gemiddelde RS-scorevoor de hele groep nu 12 (range 1-261
en de gemiddelde RS-scoresvan de geremde (RS> 10) en niet-geremde eters (RS<=
101verschilden extremer dan in experiment 1. Gegevens over de proefpersonen
zijn te zien in Tabel 3.

Leeftijd
RS-score
BMI*

23.5
17.7
23.5

3.1
3.9
2.2

*BMI = Body Mass Index = gewicht

22.6
6.9
21.5

2.1
2.4
2.1

t

p

-1.09
.11.56
-3.32

NS
.000
.002

(in kilo's) \ lengte2 (in meters)

Procedure
De geselecteerdeproefpersonenwerden telefonisch uitgenodigd voor deelname
aanhet onderzoek.Behalvede afleidingstaak,waaraaneen extra vraagwerd toegevoegd,verliep de procedureidentiek aan die van experiment 1. In het eersteexperiment kregende proefpersonenbij de afleidingstaakde opdrachtte tellen hoeveel
dieren in het radiogesprekgenoemdwerden. In het tweedeexperiment werd deze
taak enigszinsverzwaarddoor de hen te instrueren te onthoudenhoeveelvan die
dieren gevleugeldwaren en hoeveelniet.
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Resultaten
Ijs-consumptie
Net als in experiment 1, werd in dit experiment de hypothese getoetst dat een beperkte cognitieve capaciteit bij geremde eters zal leiden tot overeten. Tabel 4 geeft
de gemiddelde ijs-consumptie van de geremde en niet-geremde eters.
Tabel 4 Gemiddelden en standaarddeviatiesvan de ijs-consumptie, experiment 2

IJs-consumptie
in grammen

Geen-afleiding
M
SD

N

Geremdeeters
Niet-geremdeeters

143.0
138.9

13
10

81.7
86.9

Afleiding
M
166.8
158.7

SD

N

86.2
93.1

15

Wederom bleken uit de ANOVA geen significante hoofd-effecten waarneembaar
voor conditie [Fjl/45) = .74/ NS] en groep [F(I/45) = .06/ NS], ook trad er geen interactie effect op [F(I/45) = .01/ NS]. Net als in experiment 1/ had ook hier de BMI als covariaat in een ANCOVAgeen overall effect [F(I/44! = 2.1/ NS], noch oefende de BMI
invloed uit op de hoofd- en interactie effecten.

Discussie
De beschrevenexperimentenbieden geensteun aan de hypothesedat eenbeperkte cognitieve capaciteit leidt tot overetenbij geremdeeters. In beide experimenten werd geenverschil gevondenin de consumptie van geremdeen niet-geremde
eters,of hun cognitieve capaciteit nu beperkt was of niet. Wat betekenendezeresultaten?
Ten eerstegevendezeresultaten reden te twijfelen aan de, nooit empirisch getoetste,klinische impressiedat afleiding van het dieet (doorbijvoorbeeldeen cognitieve belasting) geremde eters aanzet tot overeten. Herman en Polivy (1993)
stellen bijvoorbeeld dat 'dé manier om ervoor te zorgen dat de geremdeeter zijn
dieet niet vol kan houden, is uiterst aantrekkelijk voedselte presenterenmaar te
voorkomendat de geremdeeter zich realiseert dat hij/zij het eet' (p. 499-50).Onze
bevindingentonen dat dat niet gebeurt;ondanksde afleiding overatende geremde
eterszich niet: beperkte cognitieve capaciteit blijkt niet voldoendeom geremde
etershun dieetgrenste doenvergeten.
Ten tweede trekken de bevindingen de validiteit van Herman en Polivy's
'BoundaryModel' (1984)in twijfel. Dit model stelt expliciet dat cognitieve belasting leidt tot de overschrijding van de dieetgrensdie geremdeeters hanteren met
als gevolgdat zij zich overeten.Naar ons idee zijn de bevindingenniet consistent
met het 'BoundaryModel'.
Tot slot verloopt de (gedrags-)controle
over de voedselinnamemogelijk niet volgensdezelfdelijnen als cognitieve controle, zoalsWegner(1994)suggereert.Mogelijk beperkt Wegner's'lronic Process'Theorie zich tot cognitieve controle en kan
het model niet zondermeerworden toegepastop controle over gedragin het algemeenof op controle over eetgedragin het bijzonder.
Als verklaring voor het feit dat geenverschillen worden gevondentussende ijsconsumptievan geremdeen niet-geremdeeters,zou het relatief kleine percentage
geremdeeters dat daadwerkelijk aan de lijn deed(27%)geopperdkunnen worden.
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Een hoge scoreop de RSbetekent namelijk niet automatisch dat de geremdeeter
op dit moment een dieet volgt. Recentwerd evenwel door Lowe en collega'saangetoonddat juist geremdeetersdie op dit moment niet lijnen, in tegenstellingtot
zij die wel lijnen, bij verschillende experimentelemanipulaties controle over hun
eetgedragverliezen (Lowe, 1993;Lowe, whitlow & Bellwoar, 1991).
Bij de interpretatie van de bevindingen dient men tot slot rekening te houden
met het feit dat het studies onder normale populaties betreft. Of soortgelijke bevindingen worden waargenomenbij extremere of klinische geremdeeters (bulimia nervosapatiënten)blijft vooralsnogeenopenvraag.
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