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Summary

Overeating, a consequence of cognitive distractionl
Restrained eaters have been found to be particularly vulnerable to various
events that Ganse them tg overeat, such as a preload or strong emotional states.
These disinhibitors break restrained eaters' control. Little research bas focused
on why such events lead to overeating. The present study examines the role of a
reduced cognitive capacity, created by cognitive distraction, as a possible
mechanism underlying these effects. Based on Wegner's Ironic Process Theory,
two experiments were conducted, focusing on the behavioral consequences of
cognitive con trol over eating. In both experiments subjects were tested in a two
(restrained/unrestrained) by two (distraction/no distraction) design. The results
do not confirm the prediction derived trom the Ironic Process Theory and they
are inconsistent with expectations flowing !rom Herman and Polivy's Boundary
Model.

Inleiding

Mensen die lijnen eten bewust minder dan ze eigenlijk zouden willen eten (Her-
man & 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 hoeveelheden voedsel nuttigen.

Die eetaanvallen kunnen worden uitgelokt door vele stimuli (zie voor een over-
zicht Lowe, 1993 en Ruderman, 1986). In een veelgebruikt experimenteel paradig-
ma wordt de ijsconsumptie van geremde en niet-geremde eters gemeten geduren-
de een smaaktest. Voorafgaand hieraan eet de helft van de proefpersonen een zoge-
naamde 'preload', een aanzienlijke hoeveelheid hoogcalorisch voedsel. Men vond
consistent dat geremde eters, in tegenstelling tot niet-geremde eters, meer eten na
de preload dan wanneer zij geen preload hebben gehad (zie bijvoorbeeld Herman
& Mack, 1975; Hibscher & Herman, 1977; Ruderman & Christensen, 1983). Niet
alleen de daadwerkelijke consumptie van calorierijk voedsel, maar ook de antici-
patie ervan bleek geremde eters te kunnen aanzetten tot overeten (Ruderman,
Belzer & Halperin, 1985; Tomarken & Kirschenbaum, 1984). In een variant op het
bovenbeschreven experimentele paradigma, bleken geremde eters herhaaldelijk te
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gaan overeten na inductie van negatieve emoties, zoals angst en depressie (bij-
voorbeeld Beaucom &. Aiken, 1981j Frost, Gooikasian, Ely &. Blanchard, 1982j Ru-
derman, 1985j Schotte, Cools &. McNally 1990).

Expliciete aandacht voor voedselinname, dieet, gewicht en/of uiterlijke ver-
schijning daarentegen, kan voorkómen dat geremde eters zich overeten (Cooper,
Clark &. Fairburn, 1993j Polivy &. Herman, 1991j Polivy, Herman, Hacket &. Ku-
leshnyck, 1986j Stephens, Prentice-Dunn &. Spruill, 1994).

Hoe komt het toch dat lijners zich regelmatig overeten, behalve als ze hun aan-
dacht op hun eten, gewicht en/of uiterlijk richten? Het meest populair is de ver-
klaring van Herman en Polivy, zoals beschreven in het 'Boundary Model' (Her-
man &. Polivy, 1984). Zij stellen dat de hoeveelheid die geremde eters eten cogni-
tief gereguleerd is. Geremde eters zouden een zogenaamde 'cognitieve dieetgrens'
hanteren: de door hen gewenste maximale voedsel-consumptie. Het model voor-
spelt dat een overschrijding van die dieetgrens leidt tot overeten via cognities als:
'mijn dag is nu toch al verpest, nu kan ik net zo goed dooreten'.

Het 'Boundary Model' kent twee belangrijke beperkingen. De veronderstelde
'cognitieve dieetgrens' en daarmee de overschrijding van die grens, is moeilijk
empirisch vast te stellen (Jansen, 1994). Bovendien verkláárt het model niets: het
specificeert niet hoe het nu komt dat geremde eters hun dieetgrens passeren. Een
dergelijke verklaring wordt wel gegeven door Wegner (1994). De door hem ont-
wikkelde 'lronic Process Theory' stelt dat juist het nastreven van cognitieve con-
trole leidt tot controleverlies en geeft aan welke processen daarvoor verantwoor-
delijk zijn. De vraag waarom geremde eters zich overeten terwijl zij hun voedsel-
inname juist wensen te beperken, zou daarmee beantwoord kunnen worden
(Boon, 1995).

Net als de geremde eters, deden Wegner's proefpersonen juist wel wat zij eigenlijk
niet wilden doen. In één van zijn experimenten kregen proefpersonen bijvoorbeeld de
opdracht gedachten aan witte beren te onderdrukken. Ondanks, of dankzij, deze op-
dracht verscheen de witte beer vaak in hun gedachten (Wegner, Schneider, Carter &.
White, 1987). In een ander experiment spraken proefpersonen die onder tijdsdruk
stonden, een ongewenste gedachte vaker uit dan proefpersonen op wiens cognitieve
capaciteit geen beroep werd gedaan (Wegner &. Erber, 1993). Uit deze bevindingen
concludeert Wegner dat de voorwaarde voor een effectieve cognitieve controle is dat
men over voldoende cognitieve capaciteit beschikt. Een beperkte capaciteit kan lei-
den tot het tegengestelde van het gewenste effect (Wegner, 1994).

De verklaring voor deze 'counter-intentionele fout' ligt volgens Wegner (1994)
in de eigenschappen van de processen die verantwoordelijk zijn voor de uitoefe-
ning van de cognitieve controle. Het 'intentioneel operationele proces' zoekt naar
aanwijzingen die overeenkomen met de gewenste gedachte. Dit is een gecontro-
leerd proceSj het kost moeite, wordt bewust gestuurd en vergt cognitieve capaci-
teit. Het 'ironische monitor proces' signaleert aanwijzingen die duiden op een fa-
len in het bereiken van de gewenste gedachte en 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 voldoende cognitieve capaciteit doen beide processen hun werk en
resulteert dit in het gewenste effect. Wanneer echter beslag wordt gelegd op de
cognitieve capaciteit, door bijvoorbeeld tijdsdruk of een cognitieve taak, gaat het
mis. Er is dan niet voldoende capaciteit voor een afdoende functioneren van het
intentioneel operationele proces. Het monitor proces kan dan het operationele
proces niet initiëren, maar blijft wel speuren naar ongewenste gedachten en sen-
saties. Zonder de werking van het operationele proces echter, kan deze zoektocht
ertoe leiden dat de ongewenste gedachten juist worden uitgenodigd in het bewus-
te (Wegner, 1994).
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Voor geremde eters is overeten ongewenstj zij geven zichzelf de opdracht dat
niet te doen. Interessant is nu te onderzoeken of een beperkte cognitieve capaci-
teit naast ongewenste cognities, zoals aangetoond door Wegner, ook ongewenst
gedrag - in dit geval overeten - met zich meebrengt. Hieraan ten grondslag ligt de
assumptie dat cognities gedrag beïnvloeden (Fazio, 1990j Wegner, 1994). Wanneer
de cognitieve capaciteit van geremde eters beperkt is, zal het operationele proces
('ik wil niet eten') minder ruimte hebben. Het monitor proces, op zoek naar aan-
wijzingen van het tegengestelde ('ik wil wel eten'), vergt weinig cognitieve capaci-
teit en werkt dus gewoon door. Niet eten wordt daarmee moeilijkj overeten zal
optreden.

Het doel van de onderhavige experimenten is deze hypothese te toetsen. Om
een beperkte cognitieve capaciteit te bewerkstelligen zullen geremde en niet-ge-
remde eters, in aanwezigheid van calorierijk voedsel, een cognitieve taak te ver-
vullen krijgen. Verwacht wordt dat geremde eters, in tegenstelling tot niet-gerem-
de eters, zich zullen overeten wanneer zij, in aanwezigheid van voedsel, een taak
vervullen die een deel van hun cognitieve capaciteit opeist. De hypothese wordt
getoetst in twee experimenten.

EXPERIMENT 1

Methode

Design
De hypothese werd getoetst door middel van een twee (geremde eters/niet-gerem-
de eters! x twee (afleiding/geen-afleiding) design met voedselinname als afhanke-
lijke variabele. Vrouwelijke geremde en niet-geremde eters proefden drie smaken
ijs. Proefpersonen in de afleiding-conditie deden de smaaktest terwijl zij een aflei-
dingstaak uitvoerden. Proefpersonen die niet afgeleid werden, deden dat zonder af-
leidingstaak. Na de smaaktest werd de ijs-consumptie berekend.

Materiaal

Afleidingstaak
De manipulatie van de cognitieve capaciteit bestond uit een afleidingstaak. Proef-
personen kregen opdracht te luisteren naar een radiogesprek. Later zouden zij
daarover vragen krijgen. Bovendien moesten zij uit het hoofd tellen hoeveel die-
ren in het radiogesprek de revue passeerden.

Een pilot-onderzoek omtrent de afleidingstaak werd uitgevoerd om na te gaan
of deze zorgde voor voldoende afleiding. In totaal 24 studenten voerden een con-
centratietest uit; de Bourdon Vos Test (Vos, 1988). De proefpersonen moesten zo-
veel mogelijk van de testformulieren invullen binnen 15 minuten (de duur van de
afleidingstaak) en er werd benadrukt daarbij zo min mogelijk fouten te maken. De
helft van de proefpersonen voerde tijdens de concentratietest de afleidingstaak
uit.

Uit deze pre-test bleek dat afgeleide proefpersonen meer fouten maakten in de
concentratietest (Gem. 16.8, SD 13.71 dan niet afgeleide proefpersonen (Gem. 6.4,
SD 4.1) [t(22) = 2.53, P < .05). Op een subjectieve concentratie-schaal gaven alle
niet-afgeleide proefpersonen te kennen zich goed te hebben kunnen concentreren,
terwijl geen van de afgeleide personen daarvan melding maakte. Afgeleide perso-
nen vonden ook significant meer dat zij de concentratietest beter hadden kunnen
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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 eet-
gedrag, frequentie van lijnen en fluctuaties in lichaamsgewicht (Bijvoorbeeld: Ik
lijn nooit - zelden - soms - vaak - altijd!. De RS is betrouwbaar en valide in steek-
proeven van mensen met een normaal gewicht, de test-hertest betrouwbaarheid is
hoog en de interne consistentie is goed (Cronbachs a = 0.86; zie Ruderman &. Bes-
beas, 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-score niet worden be-
rekend. Zij werden uitgesloten van de analyses. Een totale N van SS resulteerde.

De mediaan score op de RS was 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) wer-
den ingedeeld bij de niet-geremde eters, daar een mediaan score van 10 laag is ver-
geleken met andere Nederlandse en Amerikaanse studies (bijvoorbeeld Hibscher
& Herman, 1977; Tansen, Oosterlaan, Merckelbach & Van den Hout, 1988). Gege-
vens over de geremde en niet-geremde eters worden weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1 Proefpersoon gegevens, experiment 1

N = 55 Geremde eters Niet-geremde eters
(n = 24) (N = 31)

M SD M SD

t p

Leeftijd 21 .1 21.6 2.1 1.02 NS1.5

14.9 3.4 7.8 1.8 .9.03RS-score

.2.73BMI* 23.1 2.0 21.6 2.1

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

Procedure
De proefleider presenteerde de proefpersonen drie schalen ijs (vanille, aardbei en
chocolade), die elk ongeveer 600 gram bevatten. De opdracht was te proeven van
elke smaak en te eten zoveel ze wilden en nodig hadden om een smaakoordeel te
vormen. Na de smaaktest zouden zij een smaaktestformulier invullen. De helft
van de proefpersonen kreeg vervolgens instructies voor het uitvoeren van de afl~i-
dingstaak (zie' Afleidingstaak'). Alle proefpersonen werden 15 minuten alleen ge-
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laten voor het uitvoeren van één of beide taken, waarna ze een aantal vragenlijs-
ten invulden (het smaaktestformulier, een controle-vraag over wat volgens hen
het doel van dit onderzoek was, de RS en een algemene vragenlijst met vragen
over leeftijd en de tijd waarop ze voor het laatst gegeten hadden). Ten slotte wer-
den van elke deelnemer de lengte en het lichaamsgewicht bepaald.

Resultaten

Ijs-consumptie
Getoetst werd of een beperking van de cognitieve capaciteit door middel van een
cognitieve afleidingstaak, bij geremde eters leidt tot overeten. Tabel 2 laat de ge-
middelde ijs-consumptie zien voor geremde en niet-geremde eters.

Tabel 2 Gemiddelden en standaarddeviaties van de ijs-consumptie, experiment 1

IJs-consumptie Geen-afleiding Afleiding
in grammen M SD n M SD

218.3
188.3

Geremde eters
Niet-geremde eters

111.3

98.5

11
16

249.3

244.6

82.5 13
126.3 15

De ANOVA toonde, 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 verwachtin-
gen 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
ANCOVA uitgevoerd 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 stu-
dies (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 ex-
tremere geremde en niet-geremde eters.
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EXPERIMENT 2

Methode

Selectie van de proefpersonen
Om de kans op extreme geremde eters te verhogen, werd een vragenlijst uitge-
deeld 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 RS ge-
bruikt. 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 selectie-
items van de RS werd een voorlopige indeling gemaakt in geremde en niet-gerem-
de eters; de helft van beide groepen werd willekeurig toegewezen aan de afleiding-
conditie, de anderen aan de geen-afleiding-conditie. Alle proefpersonen hadden te-
voren een normale maaltijd gegeten. Drie proefpersonen raadden het doel van het
onderzoek en werden uitgesloten van de analyses, zodat uiteindelijk 49 proefper-
sonen deelnamen aan de studie.

De volledige RS werd aan het einde van het experiment door de proefpersonen
ingevuld. Hoewel de mediaanscore op de RS weer slechts 10 was, ondanks onze se-
lectieprocedure, was de gemiddelde RS-score voor de hele groep nu 12 (range 1-261
en de gemiddelde RS-scores van de geremde (RS > 10) en niet-geremde eters (RS <=
101 verschilden extremer dan in experiment 1. Gegevens over de proefpersonen
zijn te zien in Tabel 3.

t p

Leeftijd
RS-score
BMI*

23.5
17.7
23.5

3.1
3.9
2.2

22.6
6.9

21.5

2.1
2.4
2.1

-1.09
.11.56
-3.32

NS

.000

.002

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

Procedure
De geselecteerde proefpersonen werden telefonisch uitgenodigd voor deelname
aan het onderzoek. Behalve de afleidingstaak, waaraan een extra vraag werd toege-
voegd, verliep de procedure identiek aan die van experiment 1. In het eerste expe-
riment kregen de proefpersonen bij de afleidingstaak de opdracht te tellen hoeveel
dieren in het radiogesprek genoemd werden. In het tweede experiment werd deze
taak enigszins verzwaard door de hen te instrueren te onthouden hoeveel van die
dieren gevleugeld waren en hoeveel niet.
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Resultaten

Ijs-consumptie
Net als in experiment 1, werd in dit experiment de hypothese getoetst dat een be-
perkte 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 standaarddeviaties van de ijs-consumptie, experiment 2

Geen-afleiding
M SD

Afleiding
M

IJs-consumptie
in grammen N SD N

143.0
138.9

81.7

86.9

13
10

166.8

158.7

86.2
93.1

Geremde eters
Niet-geremde eters 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 interac-
tie effect op [F(I/45) = .01/ NS]. Net als in experiment 1/ had ook hier de BMI als co-
variaat in een ANCOVA geen overall effect [F(I/44! = 2.1/ NS], noch oefende de BMI
invloed uit op de hoofd- en interactie effecten.

Discussie

De beschreven experimenten bieden geen steun aan de hypothese dat een beperk-
te cognitieve capaciteit leidt tot overeten bij geremde eters. In beide experimen-
ten werd geen verschil gevonden in de consumptie van geremde en niet-geremde
eters, of hun cognitieve capaciteit nu beperkt was of niet. Wat betekenen deze re-
sultaten?

Ten eerste geven deze resultaten reden te twijfelen aan de, nooit empirisch ge-
toetste, klinische impressie dat afleiding van het dieet (door bijvoorbeeld een cog-
nitieve belasting) geremde eters aanzet tot overeten. Herman en Polivy (1993)
stellen bijvoorbeeld dat 'dé manier om ervoor te zorgen dat de geremde eter zijn
dieet niet vol kan houden, is uiterst aantrekkelijk voedsel te presenteren maar te
voorkomen dat de geremde eter zich realiseert dat hij/zij het eet' (p. 499-50). Onze
bevindingen tonen dat dat niet gebeurt; ondanks de afleiding overaten de geremde
eters zich niet: beperkte cognitieve capaciteit blijkt niet voldoende om geremde
eters hun dieetgrens te doen vergeten.

Ten tweede trekken de bevindingen de validiteit van Herman en Polivy's
'Boundary Model' (1984) in twijfel. Dit model stelt expliciet dat cognitieve belas-
ting leidt tot de overschrijding van de dieetgrens die geremde eters hanteren met
als gevolg dat zij zich overeten. Naar ons idee zijn de bevindingen niet consistent
met het 'Boundary Model'.

Tot slot verloopt de (gedrags-)controle over de voedselinname mogelijk niet vol-
gens dezelfde lijnen als cognitieve controle, zoals Wegner (1994) suggereert. Moge-
lijk beperkt Wegner's 'lronic Process' Theorie zich tot cognitieve controle en kan
het model niet zondermeer worden toegepast op controle over gedrag in het alge-
meen of op controle over eetgedrag in het bijzonder.

Als verklaring voor het feit dat geen verschillen worden gevonden tussen de ijs-
consumptie van geremde en niet-geremde eters, zou het relatief kleine percentage
geremde eters dat daadwerkelijk aan de lijn deed (27%) geopperd kunnen worden.
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Een hoge score op de RS betekent namelijk niet automatisch dat de geremde eter
op dit moment een dieet volgt. Recent werd evenwel door Lowe en collega's aan-
getoond dat juist geremde eters die op dit moment niet lijnen, in tegenstelling tot
zij die wel lijnen, bij verschillende experimentele manipulaties controle over hun
eetgedrag verliezen (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 be-
vindingen worden waargenomen bij extremere of klinische geremde eters (buli-
mia nervosa patiënten) blijft vooralsnog een open vraag.

Dankbetuiging

De auteurs bedanken Susanne van der Hulst voor haar waardevolle bijdrage aan
de uitvoering van de experimenten.

Literatuur

ry food thOUghts. In: D.M. Wegner &. J.W.
Pennebaker (Eds.I, Handbook of mental
con trol (p. 491-5051. Englewood Cliffs:
Prentice Hall.

Hibscher, J.A. &. Herman, C.P. (19771. Obe-
sity, dieting and the expression of obese
characteristics. Tournal of Comparative
and Physiological Psychology, 91, 374-
380.

Jansen, A. (19901. Binge eating: Notes and
data. Doctoral dissertation. Maastricht:
datawyse.

Jansen, A. (19941. The learned nature of bin-
ge eating. In: C.R. Legg &. D.A. Booth
(Eds.I, Appetite: Neural and behavioural
bases (p. 193-2111. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.

Jansen, A., Oosterlaan, J., Merckelbach, H.
&. Hout, M. van den. (19881. Nomegula-
tion of food intake in restrained emotio-
Dal and extemal eaters. Tournal of Psy-
chopathology and Behavioral Assess-
ment, 10,345-353.

Lowe, M.R. (1993). The effects of dieting on
eating behavior: A three factor model.
PsychologicalBulletin, 114, 100-121.

Lowe, M.R., Whitlow, J.W. &. Bellwoar, V.
(1991). Eating regulation: The role of
restraint, dieting and weight. Internatio-
nal Tournal of Eating Disorders, 10, 461-
471.

Polivy, J. &. Herman, C.P. (1991). Good and
bad dieters: Self-perception and reaction
to a dietary challenge. International Tour-
nal of Eating Disorders, 10,91-99.

Polivy, J., Herman, C.P. &. Warsh, S. (1978).
Intemal and external components of emo-
tionalitv in restrained and umestrained

Baucom, D.H. &. Aiken, P.A. (1981). Effect
of depressed mood on eating among obe-
se, nonobese, dieting and nondieting per-
sons. Toumal of Personality and Social
Psychology, 41, 577-585.

Boon, B. (1995). Eetbuien, het ironische ge-
volg van cognitieve controle? In: B. Boon,
J. Demmers, P. van Leeuwen &. B. Snels
(Red.), Alles onder controle; Essays van
de wetenschappelijke generatie x (p. 223-
231). Utrecht: ISOR.

Cooper, M.J., Clark, D.M., Fairbum, C.G.
(1993). An experimental study of the rela-
tionship between thoughts and eatingbe-
haviour in bulimia nervosa. Behaviour
Research and Therapy, 31,749-757.

Fazio, R.H. (19901. Multiple processes by
which attitudes guide behavior: The
mode model as an integrative framework.
Advances in Experimental Social Psycho-
logy, 23, 75-109.

Frost, R.O., Gooikasian, G.A., Ely, R.J. &.
Blanchard, F.A. (1982). Depression,
restraint and eating behavior. Behaviour
Research and Therapy, 20,113-121.

Herman, C.P. &. Mack, D. (1975). Restrai-
ned and unrestrained eating. Toumal of
Personality, 43, 647-660.

Herman, C.P. &. Polivy, J. (1975). Anxiety,
restraint, and eating behavior. Toumal of
Abnormal Psychology, 84, 666-672.

Herman, C.P. &. Polivy, J. (1984). A bounda-
ry model for the regulation of eating. In:
A.J. Stunkard &. E. Stellar (Eds.I, Eating
and its disorders. New York: Raven
Press.

Herman, C.P. &. Polivy, J. (1993). Mental
control of eating: Excitatory and inhibito-

360 GedraSl & Gezondheid 1996.24.6



Overeten en cognitieve afleiding

Stephens, G.C., Prentice-Dunn, S. &.
Spruill, J.C. (1994). Public self-awareness
and success-failure feedback as disinhibi-
tors of restrained eating. Basic and Ap-
plied Social Psychology, 15,509-521.

Tomarken, A.J. &. Kirschenbaum, D.S.
(1984). Effects of plans for future meals
on counterregulatory eating by restrained
and unrestrained eaters. Tournal of Abnor-
mal Psychology, 93, 458-472.

Vos, P.G. (19881. Bourdon Vos Test: Hand-
leiding. Lisse: Swets en Zeitlinger B.V.

Wegner, D.M. (19941. Ironic processes of
mental control. Psychological Review,
101,34-52.

Wegner, D.M. &. Erber, R. (1993). Social
foundations of mental control. In: D.M.
Wegner &. J.W. Pennebaker (Eds.I, Hand-
baak of mental con trol (p. 36-561. Engle-
wood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Wegner, D.M., Schneider, D.J., Carter m,
S.R. &. White, T.L. (1987). Paradoxical ef-
fects of thought suppression. Toumal of
Personality and Social Psychology, 53, 5-
13.

Woody, E.Z., Constanzo, P.R., Liefer, H. &.
Conger, J. (1981). The effects of taste and
caloric perceptions on eating behavior of
restrained and unrestrained subjects. Gog-
nitive Therapy and Research, 5,381-390.

eaters. TDumal of AbnOlmal PsychDlogy,
87,497-504.

PDlivy, J., Herman, C.P., Hacket, R. &. Ku-
leshnyk, J. (1986). Tbe effects Df self-at-
tentiDn and public attention on eating in
restrained and umestrained subjects. TDUI-
nal of PeIsonality and SDcial PsycholDgy,
50, 1253-1260.

Ruderman, A.J. (19851. Dysphoric mood and
overeating: A test of restraint theory's
disinhibition hypothesis. TDUInal of Ab-
normal Psychology, 94, 78-85.

Ruderman, A.J. 119861. Dietary restraint: A
theoretical and empirical review. Psycho-
lDgical Bulletin, 99,247-262.

Ruderman, A.J. &. Besbeas, M. 11992). Psy-
chological characteristics of dieters and
bulimics. ToUInal Df Abnolmal PsycholD-
gy, lOl, 383-390.

Ruderman, A.J. &. Christensen, H. 11983).
Restraint theory and its applicability to
Dverweight individuals. TDUInal of AbnOI-
mal psychology, 92, 210-215.

Ruderman, A.J., Belzer, L.J. &. Halperin, A.
(1985). Restraint, anticipated consump-
tion, and overeating. TDUInal of AbnOlmal
Psychology, 94,547-555.

Schotte, D.E., Cools, J. &. McNally, R.J.
(19901. Film induced negative affect trig-
gers overeating in restrained eaters. TDUI-
nal of AbnDlmal PsychDlogy, 99,317-320.

Gedrag & Gezondheid 1996,24,6 361


