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Samenvatting 

 

Een wijdverbreide overtuiging in de huidige maatschappij is het idee dat negatieve 

emoties leiden tot overeten. De huidige studie weerlegt deze gedachte door te stellen dat 

overeten in een niet-klinische populatie niet veroorzaakt wordt door emoties maar door de 

wijze waarop deze emoties gereguleerd worden. Om de causale relatie tussen emotieregulatie 

en eetgedrag te toetsen, werd de disfunctionele emotieregulatiestrategie rumineren vergeleken 

met de functionele strategie van cognitieve herwaardering. Proefpersonen werden geplaatst in 

een laboratorium met experimentele designs en gevraagd terug te denken aan een recente 

situatie die hen boos had gemaakt. Vervolgens kregen ze instructies om over de gegeven 

situatie na te denken door ofwel te rumineren of te herwaarderen. Om het effect van beide 

strategieën op eetgedrag te na te gaan, werd een smaaktest gebruikt met ongezonde en 

gezonde voedseltypes; de voedselconsumptie werd na afloop gemeten. Resultaten lieten zien 

dat in vergelijking met cognitieve herwaardering, rumineren tot een hogere consumptie van de 

ongezonde voedseltypes leidde en tot een hogere woede intensiteit. Deze bevindingen bieden 

nieuw bewijs dat strategieën van emotieregulatie van invloed zijn op eetgedrag in een niet-

klinische populatie.  
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Abstract 
 

One of the core assumptions of today’s society is the belief that negative emotions 

lead to increased eating. The current research challenges this thought by claiming that 

overeating in a non-clinical population is caused not by emotions but instead by the way these 

emotions are regulated. To test the causal role of emotion regulation in overeating, 

rumination, being a dysfunctional emotion regulation strategy, was compared to the functional 

strategy of cognitive reappraisal. Participants were placed in a controlled laboratory setting 

with experimental designs and asked to recall a recent anger-provoking event. They were then 

instructed to think about this event by either ruminating or reappraisal. To examine the impact 

of both strategies on eating behavior a taste test was used with both healthy and unhealthy 

food types; food consumption was subsequently measured. Results showed that relative to 

cognitive reappraisal, rumination led to higher consumption of the unhealthy food types and 

greater anger experience. These findings provide new evidence that strategies of emotion 

regulation influence eating behavior in a non-clinical population. 
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Voorwoord 

 
De huidige masterthesis is het resultaat van een proces dat ruim zes maanden geleden 

van start ging. In het kader van het masterprogramma Klinische- en Gezondheidspsychologie 

aan de Universiteit Utrecht heb ik de verscheidene fasen en ontwikkelingen mogen doorlopen 

die het empirische onderzoeksproces typeren: van eerste hypothesen tot het gegeven verslag. 

De momenten van ‘werken door de hete brei’, maar ook de voldoening wanneer de resultaten 

daarvan zichtbaar worden, hebben het voor mij tot een leerzame en vooral boeiende ervaring 

gemaakt. Een woord van dank is daarvoor op zijn plaats voor mijn begeleidster tijdens deze 

periode, Catharine Evers. Ik heb veel gehad aan je opbouwende kritiek, ondersteuning en 

bovenal zichtbare enthousiasme voor je vakgebied. Ook zou ik graag mijn medestudenten, 

Laura Merkx en Archana Hira, willen bedanken zonder wier plezierige samenwerking en 

aanvulling ik niet gekund had. Tenslotte dank aan alle proefpersonen voor hun bereidwillige 

deelname aan dit onderzoek.  

 
Anne Luesink            

Utrecht, juli 2008 
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1. Inleiding 

 

Iedere dag komen we situaties tegen waardoor we ons blij, boos, verdrietig of zelfs 

bang kunnen voelen. Maar hoe gaan we met die overvloed aan emoties om? Een van de meest 

belangrijke voorspellers van functioneel gedrag is het proces van emotieregulatie. Het 

beïnvloedt welke emoties individuen hebben, wanneer ze die hebben en hoe ze die emoties 

ervaren en uitdrukken (Rottenberg & Gross, 2003). Disfunctionele emotieregulatie hangt 

samen met emotionele problemen en gedragsproblemen, de ervaren kwaliteit van leven 

(Phillips & Power, 2007) en zelfs de lichamelijke gezondheid (Kubzansky & Thurston, 2007). 

Een gezonde emotieregulatie stelt ons echter in staat om adaptief en gepast te functioneren 

(Kostiuk & Fouts, 2002). De respons die een individu uit na het ontstaan van een emotie, 

wordt dus voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop emoties gereguleerd 

worden.   

  Eetgedrag is een voorbeeld van een dergelijke respons. Het idee dat emoties en 

eetgedrag verband hebben is diep ingebed in zowel de empirische onderzoeksliteratuur als ons 

cultureel-maatschappelijk denken. Tot nog toe is er vooral gekeken naar een mogelijke directe 

invloed van emoties op eetgedrag; het huidige onderzoek wil echter aantonen dat de wijze 

waarop een persoon zijn emoties reguleert bepalend is voor veranderingen in eetgedrag. 

Daarvoor wordt nu eerst dieper ingegaan op de bestaande onderzoeksliteratuur en theorieën 

betreffende emoties en eten.  

 

1.1 Emoties en eetgedrag 

Wie de literatuur over emoties en eetgedrag erop naslaat, stuit op een lange 

onderzoeksreeks, die gestadig steun geven aan overeten als zijnde de respons op een 

negatieve emotie. Deze veronderstelling blijkt bij een nadere blik niet zonder haken of ogen. 

Studies zijn veelal gedaan onder patiënten met eetstoornissen, dieeters of mensen die 

chronisch lijnen (Greeno, Wing & Shiffman, 2000). Bovendien lijden ze aan de nodige 

methodologische gebreken; de meeste resultaten zijn gebaseerd op correlationeel bewijs of 

meten de lust naar eten in plaats van werkelijke consumptie (Evers & de Ridder, 2008). 

Hoewel de relatie tussen negatief affect, emoties en eetproblematiek overtuigend lijkt 

aangetoond, is het zodoende nog onduidelijk waarom individuen met een normaal eetpatroon 

geneigd zijn meer te eten wanneer ze stress of negatieve emoties ervaren. De normale respons 

op stress is namelijk verlies van eetlust, zodat eten in reactie op stress fysiologisch gezien een 

abnormale reactie is (Van Strien, Engels, Van Leeuwe & Snoek, 2005).  
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Macht (2007) noemt drie oorzaken voor emotiegeïnduceerd eten. Een eerste is 

interferentie, voedselinname wordt onderdrukt met als gevolg een gebrek aan cognitieve 

controle over eetgedrag. Ten tweede kan overeten een bijproduct van emoties zijn, wanneer 

iemand zich positief voelt, zal hij voedsel kiezen wat congruent is aan dat gevoel. Tenslotte, 

stelt Macht, kan eten een consequentie zijn van regulatieprocessen. Deze laatste oorzaak is 

misleidend. Met ‘consequentie van regulatieprocessen’ doelt Macht op eten als het directe 

gevolg van een emotie. Eten is hier dus een regulatiemiddel, en niet, zoals je zou kunnen 

veronderstellen, een gevolg van disfunctionele emotieregulatieprocessen. Toch is er reden te 

geloven dat de wijze waarop iemand zijn emoties reguleert wel degelijk van invloed is op 

eetgedrag. Om dit aan te kunnen tonen, is het allereerst van belang een gedegen inzicht te 

krijgen in een aantal aspecten die ten grondslag liggen aan emotieregulatie. 

 

1.2 Strategieën van emotieregulatie 

Zoals ieder mens weer anders is, heeft ieder individu ook weer een eigen manier van 

omgaan met emoties. In het proces van emotieregulatie worden dit strategieën genoemd. 

Onderzoek heeft een aantal strategieën aan het licht gebracht die een individu toepast om met 

emoties om te gaan. Rumineren is een passief, herhaaldelijk denken en focussen op negatieve 

symptomen en de betekenis daarvan, zonder actie te ondernemen om de ervaren problemen te 

veranderen (Nolen-Hoeksema, 1998). Onderdrukking betekent dat gedachten aan een 

emotionele gebeurtenis onderdrukt worden (Gross, 2002); een andere strategie is afleiding, de 

aandacht weghalen van een nare situatie en richten op andere neutrale situaties en tenslotte 

cognitieve herwaardering, het opnieuw evalueren van een situatie, zodat een emotionele 

stimulus een andere emotionele impact heeft (Ray, Wilhelm & Gross, 2007).  

Verscheidende studies hebben aangetoond dat al deze strategieën in belangrijke mate 

van elkaar verschillen in de uitwerking die ze hebben op een emotionele respons. Het model 

van John en Gross (2004) is hier van toepassing. Aan de hand van een procesmodel 

beschrijven ze de werking van twee emotieregulatiestrategieën, cognitieve herwaardering en 

onderdrukking. Beide strategieën bepalen op eigen wijze de uitkomst van een emotie. Zoals 

zojuist al genoemd is, wordt bij cognitieve herwaardering een mogelijke emotie-uitlokkende 

situatie zo uitgelegd dat de emotionele impact ervan verandert. John en Gross noemen dit een 

antecedentgerichte strategie: de emotieregulatie vindt plaats voordat de emotie zelf op gang is 

gekomen. De strategie van onderdrukking daarentegen, wordt toegepast als de emotie al 

gaande is en is daarom een responsgerichte vorm van emotieregulatie. Deze onderdrukking 

van emoties is minder effectief, omdat het vele malen meer energie kost een gaande emotie te 
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onderdrukken, dan om een negatieve emotie te voorkomen, zoals bij cognitieve herwaardering 

het geval is.  

De overtuiging dat emotieregulatiestrategieën een emotionele respons positief of 

negatief kunnen beïnvloeden is inmiddels door verscheidene studies bevestigd. In lijn met de 

bevindingen van John en Gross (2004) wordt daarom ook wel onderscheid gemaakt tussen 

functionele en disfunctionele strategieën van emotieregulatie. Een antecedentgerichte strategie 

als cognitieve herwaardering kan worden beschouwd als zijnde functioneel met positieve 

gevolgen (Trougakos, 2007; Mauss et al. 2007); evenals de strategie van afleiding, die kan 

zorgen voor een afname in negatief affect (Wiggins, 2005). Rumineren en onderdrukking zijn 

voorbeelden van responsgerichte strategieën en worden gezien als disfunctioneel. Rumineren 

is gerelateerd aan onder andere angst, depressie en negatief affect (Fresco, Frankel, Mennin, 

Turk & Heimberg, 2002; McLaughlin, Borkovec & Sibrava, 2007). Onderdrukking leidt soms 

tot een afname in woede maar is ook geassocieerd met sociale angst en paniekstoornis 

(Rusting & Nolen-Hoeksma, 1998; Dennis, 2008). De strategie die een individu toepast om 

zijn of haar emoties te reguleren speelt dus een belangrijke rol bij de verklaring van gedrag.  

 

1.3 Overeten en de invloed van emotieregulatie 

Overeten als zelfdestructief gedrag, is misschien op een soortgelijke wijze het resultaat 

van disfunctionele emotieregulatiestrategieën. Waar bewijs wordt gevonden dat een 

disfunctionele strategie tot negatief affect leidt en zelfs iemands functioneren beïnvloedt, is 

het aannemelijk dat dit ook zijn uitwerking niet mist op iemands eetgedrag. Nolen-Hoeksema 

et al. (2007) vonden dat de disfunctionele emotieregulatiestrategie rumineren symptomen van 

binge-eten, ofwel vreetbuien voorspelde. Rumineren zorgt voor een verhoogd zelfbewustzijn 

– waardoor emoties ook sterker ervaren worden – en de auteurs stelden dat eten een manier 

kan zijn om de aandacht van zichzelf af te brengen. Dit duidt op een link tussen eetgedrag en 

disfunctionele emotieregulatie. 

Het verband tussen emotieregulatie en eetgedrag is echter nog verder te verklaren. 

Zoals John en Gross (2004) concludeerden, kost een disfunctionele emotieregulatiestrategie 

als onderdrukking of rumineren vele malen meer energie dan een actieve, functionele strategie 

als cognitieve herwaardering. Gezien het feit dat een van de belangrijkste functies van eten de 

voorziening in energie is, is het mogelijk dat individuen die gebruik maken van een 

disfunctionele emotieregulatiestrategie energie verliezen en als gevolg hiervan meer gaan 

eten.  
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De Ego depletion theorie (Baumeister, Bratslavsky, Muravan & Tice, 1998) biedt 

grond aan deze hypothese. Het idee achter ego depletion is dat voor elke handeling die vanuit 

de bewuste wil gemaakt wordt energie nodig is. Omdat een individu maar over een beperkte 

hoeveelheid energie beschikt, heeft iedere keer dat we een wilskrachtige handeling uitvoeren 

nadelige consequenties voor de energie die we nog over hebben om gehoor te geven aan onze 

wil. Ego depletion refereert dus naar een tijdelijke afname in de capaciteit of bereidheid om 

naar de eigen wil te handelen, als gevolg van voorgaande uitvoeringen waarbij de wil 

betrokken was. Dit betreft onder andere de controle over de omgeving, zelfcontrole, keuzes 

maken en actie ondernemen (Baumeister et al., 1998). Verscheidende studies bevestigen dat 

wanneer deelnemers taken uitvoeren waarvoor veel zelfcontrole vereist is, dit hun prestaties 

op volgende taken nadelig beïnvloedt.  

Het proces van emotieregulatie lijkt daarbij een rol te spelen. Zo keken Hofmann, 

Rauch en Gawronski (2007) of automatische attituden tegenover snoep – dus de automatische 

neiging die mensen hebben om snoep te eten – beïnvloed werden door de mate van 

zelfcontrole die een individu had. Hieruit kwam naar voren dat deelnemers die gebruik 

maakten van een disfunctionele emotieregulatiestrategie – de onderdrukking van emoties - in 

een volgende taak sneller toegaven aan hun impuls te gaan snoepen dan deelnemers die dit 

niet deden. Hofmann et al. concludeerden dat deze disfunctionele emotieregulatie tot een 

afname van de zelfcontrole over gedrag leidde (ego depletion) en daarmee tot meer snoepen. 

Andere experimentele studies vonden soortgelijke resultaten (Kahan, Polivy & Herman, 2003; 

Muraven, Collins, & Neinhaus, 2002).  

De strategie die een individu kiest om zijn emoties te reguleren is dus van invloed op 

de mate van energie, zelfcontrole en daarmee ook op eetgedrag. Ook vanuit een fysiologisch 

perspectief is dit te verklaren. Onderzoek van Gaillot et al. (2007) toonde aan dat de mate van 

zelfcontrole mogelijk samenhangt met de aanwezigheid van glucose in het lichaam. 

Zelfcontrole is een inspannend, gecontroleerd proces en onderdeel van de cognitieve, 

executieve processen die in de hersenen plaatsvinden. Deze executieve functies putten voor 

een belangrijk deel uit de aanvoer van glucose naar de betreffende hersengebieden. 

Glucoseproblemen zijn geassocieerd met een toename in agressie en impulsiviteit, en afnames 

in concentratie en emotieregulatie (Benton & Owens, 1993; Benton, Owens & Parker, 1994). 

De resultaten van het onderzoek van Gaillot en collega’s lieten zien dat glucoselevels lager 

waren nadat proefpersonen een taak hadden uitgevoerd waarbij ze zelfcontrole moesten 

uitoefenen. Hoewel het te vroeg is om aan de hand van dit onderzoek stellige aannames te 

maken, is het in het licht van het huidige onderzoek wel interessant. Mogelijk leidt een 
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disfunctionele emotieregulatie tot een afname in zelfcontrole en beïnvloedt dit eveneens de 

hoeveelheid glucose die in het lichaam aanwezig is, wat de kans op overeten vergroot.  

 

1.4 De huidige studie 

Evers en De Ridder (2008) weerlegden in hun onderzoek de overtuiging dat emoties 

tot een toename in eten leiden in een normale populatie. Zij vonden geen verband tussen 

positieve en negatieve emoties en de hoeveelheid voedsel die proefpersonen namen. De 

huidige studie wil hier op voortborduren door te kijken of er een relatie bestaat tussen 

overeten en twee emotieregulatiestrategieën: rumineren als disfunctionele strategie en 

cognitieve herwaardering als functionele strategie. Hoewel de literatuur steun biedt aan dit 

verband, is het voor zover bekend de eerste keer dat het in een wetenschappelijk experiment 

onderzocht wordt. Er is al uitvoerig gekeken naar de relatie tussen emoties en eten, waarbij 

aandacht geweest is voor klinische populaties zoals boulimia nervosa patiënten, individuen 

die chronisch lijnen en andere eetproblematiek. Evers en de Ridder (2008) bestudeerden 

eetgedrag binnen een normale populatie maar waren daarbij gericht op emoties en niet op de 

regulatie van emoties, zoals wel de doelstelling is van het huidige experiment.  

De opzet van deze studie is afgeleid aan het onderzoek van Ray et al. (2007). Zij 

vonden dat cognitieve herwaardering tot minder woede leidde dan rumineren. In het huidige 

onderzoek wordt aan de hand van een aantal taken eveneens woede opgewekt en worden 

emotieregulatiestrategieën gemanipuleerd. Door middel van een smaaktest wordt gekeken hoe 

deze emotieregulatiestrategieen van invloed zijn op het eetgedrag. Er is bewust gekozen om 

overeenkomstig met Ray et al. de strategieën van rumineren en cognitieve herwaardering te 

vergelijken. Een strategie als afleiding of onderdrukking betreft het niet denken aan een 

emotionele gebeurtenis. Zowel rumineren als cognitieve herwaardering gebeurt door 

gedachten juist te richten op een situatie en de emoties die deze teweeg brengt en is daarom 

geschikt voor een experimentele vergelijking (Ray et al., 2007).  

Rumineren is een responsgerichte, disfunctionele strategie om emoties – in dit geval 

woede - te reguleren en kost meer energie en zelfcontrole. Cognitieve herwaardering is 

antecedentgericht en daarmee functioneel. Dit maakt dat er minder energie verloren gaat en de 

uitwerking van een negatieve emotie voorkomen kan worden. De verwachting is daarom dat 

proefpersonen in de rumineren-conditie meer zullen eten dan personen in de conditie van 

cognitieve herwaardering. De hypothese is dat er een causale relatie bestaat tussen de 

emotieregulatiestrategie rumineren en overeten en dat er geen verband, en dus geen causale 

relatie is tussen gebruik van cognitieve herwaardering om emoties te reguleren en overeten. 
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De hypothesen worden getoetst aan de hand van een experimenteel design, dat plaats vindt in 

een laboratorische setting.  

De steekproef zal bestaan uit vrouwen uit een niet-klinische populatie. Normale eters 

reageren anders op negatieve emoties dan problematische eters. Proefpersonen die in het 

verleden een diagnose hebben gekregen voor een eetstoornis worden daarom uitgesloten. 

Daarnaast is gesuggereerd dat vrouwen meer dan mannen geneigd zijn te eten onder stress, 

vooral voedsel met een hoge densiteit (Greeno & Wing, 1994). 

 

2. Methode 

 

2.1 Onderzoeksdesign 

Het experimentele design in een laboratorische setting maakte manipulatie van de  

gegeven variabelen mogelijk: eetgedrag (de hoeveelheid geconsumeerd voedsel) als 

afhankelijke variabele en de strategieën van rumineren en cognitieve herwaardering als 

onafhankelijke variabelen. De verdeling van proefpersonen over de twee condities gebeurde 

willekeurig.  

 

2.2 Proefpersonen 

Zesenvijftig vrouwen tussen de 18 en 53 jaar namen deel aan het experiment. 

Rekrutering van proefpersonen gebeurde op twee manieren: middels flyers die uitgedeeld of 

achtergelaten werden voor studenten op de universiteit te Utrecht of door benadering van 

vrouwen uit eigen bekenden- of familiekring. Er is gestreefd naar een aselecte steekproef die 

een representatieve weergave is van een vrouwelijke, niet-klinische populatie. Hoewel niet 

expliciet gevraagd is naar het opleidingsniveau en de verdere achtergrond van proefpersonen 

kan wel gesteld worden dat de uiteindelijke steekproef grotendeels bestond uit jonge, blanke 

vrouwen met een hoog opleidingsniveau, waarvan een aanzienlijk deel nog studeerde.  

Een aantal proefpersonen werden niet meegenomen in de data-analyse. Eén 

proefpersoon gaf aan in het verleden gediagnosticeerd te zijn geweest met een eetstoornis en 

werd daarom uitgesloten. Eveneens werden vrouwen in de leeftijd van 39 tot 53 (n = 6) 

verwijderd uit de steekproef omdat deze de resultaten nadelig beïnvloedden. De uiteindelijke 

proef bestond daarom uit 49 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 25.27 jaar (SD = 

8.12) en met een gemiddeld gewicht van 66.15 (SD = 9.12). Het gemiddelde BMI was 22.6 

(SD = 2.40).  
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2.3 Procedure 

De studie werd gepresenteerd als twee onafhankelijke studies; een studie over de 

emotie woede en een tweede studie in de vorm van een smaaktest. Proefpersonen kwamen 

meestal op afspraak en kregen van te voren instructies om twee uur van te voren niet te eten in 

verband met de smaaktest. Eenmaal in het laboratorium werd gevraagd of ze in de afgelopen 

twee uur toch iets hadden gegeten. Op wat kleine tussendoortjes na, was dit bij geen van de 

proefpersonen het geval.  

Na het tekenen van een informed consent introduceerden we de eerste studie over de 

emotie woede. Als eerste vulde elke proefpersoon een emotievragenlijst (Beginfase) in om 

aan te geven welke emoties ze op dat moment ervoeren. Er werd gevraagd een onopgeloste 

situatie in gedachten te nemen uit de afgelopen twee maanden waarbij ze zich boos hadden 

gevoeld (Woedefase). Nadat proefpersonen een situatie in gedachten hadden moesten ze 

aangeven in hoeverre deze nog niet was opgelost, de intensiteit van de boosheid die ze door 

die situatie voelden en tenslotte kregen ze opnieuw de emotievragenlijst voorgelegd om te 

kijken welke emoties (positief of negatief) ze op dat moment ervoeren. De experimentleider 

gaf daarna opdracht om twee minuten na te denken (Herinneringsfase) over de woedesituatie 

en hield de tijd met een stopwatch bij. Na twee minuten werd de emotievragenlijst voor de 

derde keer aangeboden en gemeten in welke mate werkelijk over de woedesituatie was 

nagedacht. 

Vervolgens werd elke proefpersoon toegewezen aan ofwel de conditie rumineren (n = 

29) ofwel de conditie cognitieve herwaardering (n = 26). In elke conditie kregen 

proefpersonen twee minuten om na te denken over de woedesituatie. In de rumineren conditie 

werden proefpersonen ook geïnstrueerd om: ‘…opnieuw terug te denken aan de situatie die u 

boos maakte. Doe dit vanuit uw eigen perspectief en breng het keer op keer weer in uw 

gedachten. Probeer dus telkens opnieuw te denken: ik voelde me zo.. Ik werd boos omdat … 

etc. Richt u op de dingen die u zo lieten voelen en lieten reageren zoals u toen deed.’ In de 

cognitieve herwaardering conditie moesten proefpersonen: ‘… opnieuw terugdenken aan de 

situatie die u boos maakte. Doe dit vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld vanuit het 

perspectief van een onpartijdige observeerder. Probeer dus telkens opnieuw te denken: een 

observeerder zou misschien dit denken .., hij of zij zou .. vinden. etc.’ Na twee minuten werd 

de emotievragenlijst (Instructiefase) voor een laatste keer aangeboden, gemeten in hoeverre er 

werkelijk over de woedesituatie was nagedacht en in welke mate dit vanuit het eigen 

perspectief was gedaan. 
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Daarna werd de tweede studie, de smaaktest, gepresenteerd. Proefpersonen kregen vier 

kommen met etenswaren, waarvan twee ‘gezond’ (mandarijnen en crackers) en twee 

‘ongezond’ (chocolade en chips); daarnaast waren er tissues om handen mee te reinigen, 

water om de mond te spoelen en een vragenlijst met 23 items om de vier voedseltypes te 

evalueren. Zonder dat de proefpersonen het wisten, werden de kommen vooraf en achteraf 

gewogen. Om de proefpersonen aan te moedigen tot eten werd verteld dat alle producten vers 

waren en uit gesloten verpakkingen afkomstig. Ze mochten zoveel eten als ze wilden omdat 

alles zou worden weggegooid. Er was tien minuten de tijd voor de smaaktest, tijdens welke de 

experimentleider naar een andere ruimte ging. Na deze tien minuten kregen proefpersonen vijf 

vragenlijsten voorgelegd namelijk: de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE: Van 

Strien, 2005), de Emotion Regulation Questionnaire (ERQ: Gross & John, 2003), de 

Ruminative Respons Scale-NL (RRS-NL: Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991), de Brief 

Selfcontrol Scale (BSCS: Tangney, Baumeister & Boone, 2004) en als laatste een 

demografische vragenlijst. 

Wanneer deze waren ingevuld werd de proefpersoon gevraagd om op de weegschaal te 

gaan staan om het exacte gewicht te kunnen bepalen. Tenslotte werd aan de hand van een 

funneled debriefing beoordeeld in hoeverre de proefpersoon de ware aard van het onderzoek 

doorhadden. Geen van de proefpersonen had een vermoeden. Na afronding van het onderzoek 

ontvingen proefpersonen naar keuze een proefpersoonuur voor hun studie of een bedrag van 

vijf euro ter vergoeding. 

 

2.4 Materialen 

Emotievragenlijst. De ervaring van emoties werd op vier momenten gemeten aan de 

hand van een vragenlijst met 25 items met daarbij zowel positieve als negatieve emoties. Voor 

het onderzoek is alleen de emotie woede meegenomen, de overige emoties waren filteritems. 

Men kon scoren op een 7-punts Likert schaal, lopend van 0 (helemaal niet) tot 6 (helemaal 

wel).  

Tijd nagedacht over de woede situatie. Proefpersonen moesten een schatting geven 

van het percentage van de tijd dat ze werkelijk nadachten over de woedesituatie tijdens de 

twee minuten. Scores liepen van 1 (0-20%) tot 5 (80-100%). 

Instructie manipulatie check. Proefpersonen beoordeelden in hoeverre ze werkelijk 

nadachten over de woedesituatie vanuit hun eigen perspectief, en als tweede, in hoeverre ze 

nadachten vanuit een ander perspectief. Men kon scoren op een 7-punt Likertschaal, van 0 

(helemaal niet) tot 6 (helemaal wel).  
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Hoeveelheid voedsel geconsumeerd. De vier kommen met voedsel werden voor en na 

de smaaktest gewogen en het geconsumeerde gewicht werd berekend door middel van 

aftrekking. Voedseltypes zijn gestandaardiseerd tot z-scores omdat ze verschillen in gewicht 

en omvang. De vier z-scores zijn voor elke proefpersoon apart berekend. In plaats van z-

scores zal in dit verslag echter alleen gesproken worden van voedsel in grammen om de 

resultaten zo beter te kunnen interpreteren.  

De onderverdeling naar gezonde en ongezonde voedseltypes werd gemaakt zodat later 

onderzocht kon worden of dit verschil maakte. Op basis van een factoranalyse en de daarbij 

gevonden correlaties tussen de voedseltypes zijn er drie voedselschalen ontstaan: een 

ongezonde schaal met chocolade en chips, r = .75, p = .00, en twee gezonde schalen, namelijk 

één voor mandarijnen en één voor crackers. Mandarijnen en crackers correleerden 

onvoldoende met elkaar om deze samen te kunnen voegen tot één gezonde schaal.  

Individuele verschillen 

NVE. De NVE (Van Strien, 2005) is gebruikt om te controleren voor individuele 

verschillen in eetstijl en heeft 33 items verdeeld over drie schalen genaamd Emotionele 

eterschaal (α = .91), Extern eten (α = .74) en Lijngericht eten (α = .94). Met name de schaal 

Emotioneel eten – de optelsom van de ruwe scores van de subschalen Eten bij diffuse emoties 

(α = .88) en Eten bij duidelijk omschreven emoties (α = .85) – was voor het huidige 

onderzoek van belang. 

Emotieregulatie. De ERQ (Gross & John, 2003) heeft 10 items verdeeld over twee 

schalen namelijk Herwaardering (α = .84) en Onderdrukking (α = .70). De RRS-NL (Nolen-

Hoeksema & Morrow, 1991) meet de mate waarin individuen geneigd zijn tot rumineren.  

 

3. Resultaten 

 

3.1 Manipulatiecheck 

Door middel van een t-test is voor de Herinneringsfase en de Instructiefase gekeken 

welk percentage van de tijd er in beide condities werkelijk is nagedacht over de woedesituatie. 

Bij de Herinneringsfase verschilden de twee condities niet significant van elkaar wat betreft 

het percentage van de tijd dat aan de situatie gedacht werd, t (47) = .39, p = .70. Bij de 

Instructiefase werd er eveneens geen significant verschil gevonden tussen de rumineer 

conditie (M = 3.74, SD = .66) en de herwaardeer conditie (M = 3.82, SD = .73); t (46) = 1.24, 

p = .21. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de verwachting dat de condities niet 

verschillen in de mate waaraan ze aan de woedesituatie denken.  
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Om te kijken of de instructies voor emotieregulatie daadwerkelijk zijn opgevolgd, is er 

een t-test gedaan. In lijn met de verwachtingen bleek dat de condities significant van elkaar 

verschilden wat betreft het perspectief waaruit is gedacht. Nadenken vanuit eigen perspectief 

gebeurde significant meer in de rumineer conditie (M = 5.70, SD = 1.14) dan in de 

herwaardeer conditie (M = 1.59, SD = 3.59), t (46) = 5.30, p = .0001. Daarentegen dachten 

proefpersonen in de conditie van cognitieve herwaardering significant vaker vanuit een ander 

perspectief (M = 5.59, SD = 1.47) dan personen in de rumineer conditie (M = 3.19, SD = 

1.50), t (46) = 5.48, p = .0001). De manipulatiecheck was dus succesvol.  

 

3.2 Woede intensiteit 

Om te kijken of er verschil bestaat tussen de condities voor de emotie woede op de 

verschillende tijdstippen, is een 4 (tijd: Beginfase, Woedefase, Herinneringsfase en 

Instructiefase) x 2 (conditie: rumineren vs. herwaarderen) MANOVA uitgevoerd met tijd als 

binnen-proefpersoon variabele en conditie als tussen-proefpersoon variabele. Hieruit werd 

duidelijk dat tijd een hoofdeffect heeft, F(3,141) = 43.81, p = .0001, welke wordt 

gekwalificeerd door een marginaal significante interactie tussen tijd en conditie, F(3,141) = 

1.91, p = .13. Wilks Lambda Contrast effecten zijn uitgevoerd om dit interactie-effect nader te 

kunnen bekijken.  

Bij de Instructiefase was er een significant conditie-effect, p = .01, wat niet het geval 

was bij de overige fasen, Woedefase p = .38, Beginfase en Herinneringsfase ps > .05 (voor 

conditie-effect zie Figuur 1; voor gemiddelden zie Tabel 1). In de rumineren conditie nam de 

woede tussen de Herinneringsfase en de Instructiefase significant toe, p = 0.09, maar in de 

cognitieve herwaardering conditie nam de woede tussen de Herinneringsfase en de 

Instructiefase marginaal af, p = 0.12. Verder werd duidelijk dat de woede in beide condities 

significant toenam ten opzichte van de Beginfase, ps = 0.0001. Het opwekken van woede is 

dus geslaagd.  
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Tabel 1 

Gemiddelde woede per conditie voor de Beginfase, Woedefase, Herinneringsfase en 

Instructiefase 

Fase Rumineer Herwaardeer Sign. 

Begin 1.63 (.20) 1.46 (.22) NS 

Woede 3.56 (.35) 3.09 (.39) NS 

Herinnering 3.82 (.34) 3.50 (.38) NS 

Instructie 4.22 (.30)  3.09 (.33)          *    

Notitie. Standaardfouten tussen haakjes weergegeven. 
* Significant bij p < .05 
NS = niet significant 

 
Figuur 1. Gemiddelde woede bij de Beginfase (1), Woedefase (2), Herinneringsfase 

(3) en Instructiefase (4) voor beide condities 

 

3.2 Voedselconsumptie 

Om te kijken of er verschil bestaat in voedselinname tussen de condities is een 

tweezijdige MANOVA uitgevoerd met conditie als onafhankelijke variabele en als 

afhankelijke variabele de drie voedseltypes. Een marginaal multivariaat conditie-effect was 

zichtbaar voor de voedseltypes gezamenlijk, F (3,45) = 1.91, p =.14. Dit effect werd 

waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door de ongezonde schaal. Door een univariate 

analyse werd namelijk duidelijk dat er een marginaal significant verschil bestond tussen beide 

condities voor de ongezonde schaal, F(1,47) = 3.57, p = .07. Voor zowel de mandarijnen als 
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de crackers werd geen significant verschil gevonden, respectievelijk F(1,47) = .75, p = .39 en 

F(1,47) = .20, p = .66 (zie Tabel 2 voor gemiddelden). Samengevat is er in de rumineren 

conditie dus meer gegeten dan in de conditie van cognitieve herwaardering, maar dit effect is 

alleen geldig voor de ongezonde voedselschaal. 

 

Tabel 2   

Gemiddelde consumptie per conditie weergegeven in grammen 

                         Conditie 

Type voedsel                      Rumineren     Herwaarderen    Sign. 
 
Ongezond voedsel 46.56 (5.84) 29.50 (6.47)  p = .07 

Gezond: Mandarijnen 53.74 (6.82) 62.55 (7.55)   NS 

Gezond: Crackers 14.59 (1.29) 13.14 (2.43)   NS 
 

Notitie. Standaardfouten tussen haakjes weergegeven. 
NS = niet significant 

 

3.3 Individuele verschillen 

Een ANCOVA is gedaan met conditie als onafhankelijke variabele, totale 

voedselconsumptie als afhankelijke variabele en de schalen van de NVE als covariaten. Geen 

van de covariaten waren significant (Emotioneel eten, Extern eten, Lijngericht eten: allen F < 

1). Ook is er een ANCOVA gedaan met conditie als onafhankelijke variabele, de totale 

voedselconsumptie als afhankelijke variabele en de schalen van de ERQ als covariaten. De 

covariaten waren niet significant (Herwaardering, Onderdrukking; F < 1). Als laatste is er een 

ANCOVA gedaan met opnieuw dezelfde afhankelijke en onafhankelijke variabelen en met de 

RRS als covariaat. Ook hieruit bleek de covariaat niet significant, F < 1. Deze resultaten 

indiceren dat verschillen in eetstijl en verschillen in emotieregulatie geen effect hebben op 

voedselconsumptie.  
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4. Discussie 

 

Om de invloed van de emotieregulatiestrategieën rumineren en cognitieve 

herwaardering op eetgedrag te onderzoeken werden in een laboratorium twee studies 

aangeboden. Als eerste is woede opgewekt door proefpersonen terug te laten denken aan een 

persoonlijke situatie die hen boos had gemaakt en die vooralsnog niet opgelost was. Een 

tweede studie in de vorm van een smaaktest maakte het vervolgens mogelijk de 

voedselconsumptie voor de condities rumineren versus cognitieve herwaardering na te gaan.  

Resultaten lieten zien dat proefpersonen in de conditie van rumineren significant meer 

aten van de ongezonde voedseltypes chocolade en chips dan personen in de cognitieve 

herwaardering conditie. Dit effect was niet te wijten aan een verschil in woede-intensiteit 

tussen de condities. Voor de gezonde voedseltypes werden geen significante verschillen per 

conditie in voedselconsumptie gevonden. Individuele verschillen in eetstijl en emotieregulatie 

in acht nemend modereerde geen van bovengenoemde uitkomsten.  

De tweede bevinding die uit de analyses naar voren kwam was dat rumineren tot meer 

woede leidde dan cognitieve herwaardering. In beide condities was er sprake van een 

zichtbare toename in woede ten opzichte van het eerste moment dat gemeten werd, maar 

alleen in de rumineren conditie was er na het moment van manipulatie – de instructie tot 

rumineren – een verhoging in woede-intensiteit, terwijl bij de conditie van cognitieve 

herwaardering er geen significante verandering zichtbaar was na het moment van manipulatie. 

 

4.1 Algemene discussie 

De huidige studie mag een pionieronderzoek genoemd worden: voor zover bekend is 

het de eerste keer dat onderzocht is of disfunctionele emotieregulatiestrategieën causaal 

gerelateerd zijn aan overeten bij een niet-klinische populatie. Om dit verband te beproeven is 

gekozen om twee strategieën van emotieregulatie te vergelijken: rumineren als zijnde een 

disfunctionele strategie en cognitieve herwaardering als paradigma van een functionele 

strategie. De gevonden resultaten ondersteunen de hypothesen dat er een causale relatie 

bestaat tussen rumineren en overeten en dat er geen verband, en dus geen causale relatie is 

tussen gebruik van cognitieve herwaardering om emoties te reguleren en overeten.  

De verwachting dat emotieregulatie en eetgedrag sterk aan elkaar gerelateerd zijn is 

hiermee bevestigd. Specifieker gesteld: de voedselconsumptie van een individu na het ervaren 

van een bepaalde emotie wordt beïnvloed door strategieën die zijn toegepast om diezelfde 

emoties te kunnen reguleren. Dit is in tegenspraak met literatuur die stelt dat het emoties an 
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sich zijn die overeten veroorzaken. Voor personen met een geschiedenis of status van 

eetproblematiek is dit wellicht het geval (Bekker & Spoor, 2007) maar de resultaten van de 

huidige studie indiceren dat in een niet-klinische populatie andere processen geldig zijn: de 

afwijkende invloeden van rumineren en cognitieve herwaardering op de voedselconsumptie 

waren niet toe te schrijven aan een verschil in woede. Een mogelijke verklaring voor deze 

discrepantie is dat een eetstoornis dikwijls gepaard gaat met disfunctionele emotieregulatie en 

slechte herkenning van emoties (Sim & Zeman, 2006) wat individuen kwetsbaar maakt om in 

reactie op negatieve emoties te gaan eten. Gezonde personen zijn echter beter in staat emoties 

te herkennen en benutten meer functionele manieren om die te verwerken.  

In acht nemend dat het een eerste poging betrof om meer zicht te krijgen op de 

mechanismen die bij een niet-klinische populatie ten grondslag liggen aan overeten, is het nu 

de vraag hoe de gevonden resultaten geïnterpreteerd moeten worden in het licht van huidige 

theorieën en literatuur betreffende emotieregulatie en eetgedrag.  

Een aantal verklaringen zijn mogelijk. Hoewel onderzoek naar het verband tussen eten 

en emotieregulatie nog aan de oorsprong staat, bevestigen de uitkomsten van het huidige 

experiment namelijk wel een reeks eerdere bevindingen. Ten eerste is dat het belang van 

onderscheid tussen functionele en disfunctionele strategieën van emotieregulatie. De 

ongunstige uitwerking die een disfunctionele strategie als rumineren heeft in vergelijking met 

een functionele strategie als cognitieve herwaardering wordt door de huidige uitkomsten 

onderstreept. Ook de verdeling naar respons- en antecedentgerichte strategieën die door John 

en Gross (2004) gemaakt wordt is hiermee in overeenstemming. Proefpersonen kregen in 

beide condities even lang de tijd om na te denken over een situatie die hen boos had gemaakt 

maar het waren rumineerders die meer aten en een hogere woede intensiteit rapporteerden. 

Vanuit het perspectief van John en Gross (2004) is dit verschil te verklaren. Door een 

responsgerichte strategie als rumineren te gebruiken werd de woede van personen in de 

rumineren conditie versterkt in plaats van goed verwerkt. Bij de instructies werd hen gevraagd 

terug te denken aan de dingen die hen in eerste instantie boos hadden gemaakt. Dit legt de 

focus op hun woede en eigen gevoelens, terwijl proefpersonen in de conditie van cognitieve 

herwaardering opgedragen werden de situatie vanuit een objectief perspectief te bezien. Zo 

ging er onder rumineerders mogelijk meer energie verloren dan het geval was bij cognitieve 

herwaardering en werd er bijgevolg meer gegeten.  

Het principe van de Ego depletion theorie (Baumeister 1998), waar energie verloren 

gaat door voorgaande inspannende acties waarbij de eigen wil betrokken was, kan op 

eenzelfde wijze worden toegespitst op de huidige studie. In lijn met deze benadering kan 
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gesteld worden dat gebruik van de disfunctionele strategie rumineren zelfcontrole kostte – de 

woede was al gaande en bleef door het passieve, repeterende karakter van rumineren in stand.  

Deze disfunctionele emotieregulatie was waarschijnlijk zo belastend dat er onder 

rumineerders ten tijde van de ‘volgende inspannende taak’ – de smaaktest – minder energie 

voorradig was met als gevolg een hogere voedselconsumptie. Tegelijk zorgde gebruik van 

cognitieve herwaardering dat de emotionele impact van de woedesituatie verminderde 

waardoor energie behouden bleef voor de smaaktest.  Congruent aan deze bevindingen is het 

onderzoek van Hofmann, Rauch en Gawronski (2007) die eveneens een verband vonden 

tussen disfunctionele emotieregulatie – de strategie van onderdrukking – en de consumptie 

van snoep.  

Een aansluitend punt van aandacht is dat rumineren specifiek van invloed was op de 

ongezonde voedseltypes chocolade en chips, het zogenoemde ‘comfort food’. In lijn met de 

theorie van Gaillot et al. (2007) is dit wellicht toe te schrijven aan een glucosetekort als 

gevolg van verminderde zelfcontrole door rumineren. Zoals genoemd in de introductie van dit 

verslag, is glucose noodzakelijk voor de cognitieve, executieve hersenfuncties die betrokken 

zijn bij onder meer zelfcontrole. Emotieregulatie is in verband gebracht met 

glucoseproblemen (Benton & Owens, 1994) en was bij de proefpersonen die rumineerden 

daarom misschien mede de oorzaak voor een afname van glucose en verlies van zelfcontrole. 

Dit maakt de keuze voor ongezond voedsel met een hoog suikergehalte aannemelijk.  

Mag uit bovenstaande theorieën geconcludeerd worden dat rumineren een risicofactor 

is voor overeten? Of biedt gebruik van cognitieve herwaardering potentiële bescherming 

tegen de verleiding te gaan eten? Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Zoals eerder 

genoemd zijn beide veronderstellingen in harmonie met de verwachtingen die vooraf aan dit 

onderzoek beschreven zijn. Wel is het denkbaar dat de schadelijke impact van rumineren in 

andere mate van invloed was dan de bescherming van cognitieve herwaardering. Het is 

hierom van belang dieper inzicht te krijgen in de processen die deze strategieën van elkaar 

onderscheiden. In hun conclusie geven Ray et al. (2007) hiertoe mogelijk een aanzet: ‘het 

(fysieke) effect van rumineren neemt toe over de tijd, waarbij geen habituatie van de 

woedegedachten plaats vindt. Door cognitieve herwaardering daarentegen worden 

toekomstige gedachten aan de woedesituatie minder waarschijnlijk. De woede neemt daardoor 

af en de situatie wordt door de tijd heen minder storend.’ 

Dit wijst op een belangrijk contrast tussen cognitieve herwaardering en rumineren. 

Gedachten aan de woedesituatie speelden tijdens de smaaktest bij cognitieve herwaardeerders 

minder een rol en eisten minder energie. Onder rumineerders had er mogelijk nog geen 
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volledige habituatie van de woede plaatsgevonden waardoor deze nog aanwezig was tijdens 

de smaaktest. Zij moesten daarom aanspraak maken op hun zelfcontrole om emoties te 

hanteren wat ten koste ging van de energie die beschikbaar was.  

Ander bewijs aangaande het verschil tussen beide strategieën toont dat emotieregulatie 

niet alleen van invloed is op het gedrag en de psyche maar ook de fysieke gezondheid. Onder 

meer Ray et al. (2007) en Brosschot, Gerin en Thayer (2006) vonden dat rumineren fysieke 

reacties versterkt en een somatische uitwerking heeft terwijl cognitieve herwaardering een 

remmende ofwel bevorderende fysiologische functie kan hebben. Het is nuttig in de toekomst 

na te gaan hoe de fysiologie van emotieregulatie een rol speelt bij eetgedrag. Het gunstige 

effect van cognitieve herwaardering leidt misschien sneller tot cognitieve, 

probleemoplossende reacties, terwijl rumineren sneller tot ‘fysieke reacties’ zoals overeten 

leidt. 

 

4.2 Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek 

De huidige studie was beperkt doordat deze alleen gericht was op een jonge, 

vrouwelijke populatie. Empirisch bewijs suggereert dat er duidelijke verschillen in 

emotieregulatie en emotie-expressie bestaan tussen beide seksen (Scheidt & Waller, 2007). 

Vrouwen zijn doorgaans meer dan mannen geneigd te eten in reactie op negatieve emoties 

(Tanofsky et al., 1997). Er zijn echter ook studies die impliceren dat mannen vaker dan 

vrouwen rumineren in reactie op woede (Rusting & Nolen-Hoeksema, 1998). Ook is 

gevonden dat mannen frequenter gebruik maken van vermijdende strategieën om met emoties 

om te gaan (Eschenbeck, Kohlmann & Lohaus, 2007). Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 

welke sekseverschillen in emotieregulatie en eetgedrag bestaan en in hoeverre de gevonden 

resultaten generaliseerbaar zijn. Ook de invloed van factoren als leeftijd en opleidingsniveau 

zijn daarbij een punt van aandacht. 

De relatie tussen emotieregulatie en eetgedrag is onderzocht in een laboratorium en 

heeft daarom een beperkte geldigheid voor het echte leven (Adler & Ditto, 1998). Tevens zal 

de sociale context van het onderzoek van invloed zijn geweest op de voedselkeuze- en 

consumptie van proefpersonen (Herman, Roth & Polivy, 2003). Een volgend experiment zou 

daarom ook situaties in het dagelijks leven moeten meten bijvoorbeeld door gebruik van 

interviews of dagboeken. 

 De invloed van rumineren en cognitieve herwaardering is niet hetzelfde als die van 

andere emotieregulatiestrategieën. Phillips & Power (2007) benoemen strategieën die primair 

uit ‘interne’ bronnen putten en strategieën die met name externe (de omgeving) bronnen 
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aanwenden. Dit duidt erop dat er belangrijke verschillen bestaan die emotieregulatie-

strategieën van elkaar onderscheiden. Evenzo zijn bij woede andere processen van toepassing 

dan bij overige emoties (Hareli & Parkinson, 2008). De uitkomsten van de tegenwoordige 

studie kunnen daarom niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Het is waardevol in de 

toekomst andere disfunctionele en functionele strategieën te vergelijken om na te gaan of dat 

overeenkomstige resultaten brengt. Het huidige onderzoek gaf bewijs dat rumineren meer dan 

cognitieve herwaardering tot overeten leidde. Maar waar dat verschil precies in gelegen is 

blijft vooralsnog moeilijk te bepalen. Voor een beter inzicht in de processen die van invloed 

zijn zou het daarom interessant zijn twee disfunctionele strategieën als rumineren en 

onderdrukking te vergelijken. Voor onderdrukking is aangetoond dat deze de 

voedselconsumptie beïnvloedt (Hofmann, Rauch en Gawronski, 2007) en de huidige 

bevindingen suggereren een soortgelijk effect van rumineren. Vergelijking van beide 

strategieën zou licht kunnen werpen op de fysiologische en psychologische veranderingen die 

een rol spelen en zo mogelijke onderliggende determinanten vinden die daarvoor 

verantwoordelijk zijn. 

Is emotieregulatie de reden dat gezonde individuen overeten? Hoewel de bestaande 

opinie anders doet geloven geven de uitkomsten van dit onderzoek grond aan deze gedachte. 

De toekomst moet uitwijzen in hoeverre de gevonden resultaten generaliseerbaar zijn naar 

andere emoties en regulatiestrategieën. De huidige studie biedt een eerste aanzet voor een 

nieuwe richting aangaande deze materie.  

 

Referenties 

 

Adler, P.S.J., & Ditto, B. (1998). Psychophysiological effects of interviews about emotional  

events on offspring of hypertensives and normotensives. International Journal of 

Psychophysiology, 28, 263-271. 

Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D.M. (1998). Ego depletion: Is the  

active self a limited resource? Journal of Personality & Social Psychology, 74, 1252-

1265. 

Bekker, M.H.J., & Spoor, S.T.P. (2007). Emotional inhibition, health, gender, and eating  

disorders: The role of (over) sensitivity to others. In A. Vingerhoets, I. Nyklicek  

&  J. Denollet (Ed.). Emotion regulation: Conceptual and clinical issues. (pp. 170-

183). New York: Springer Science + Business Media 



Emotieregulatie en eetgedrag 

   

23 

Benton, D., & Owens, D. (1993).Is raised blood glucose associated with the relief of tension?  

Journal of Psychosomatic Research, 37, 1–13. 

Benton, D., Owens, D.S. , & Parker, P.Y. (1994). Blood glucose influences memory and  

attention in young adults. Neuropsychologia, 32, 595-607. 

Brosschot, J.F., Gerin, W., & Thayer, J.F. (2006). The perseverative cognition hypothesis: A  

review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. Journal 

of Psychosomatic Research, 60, 113-124. 

Dennis, T. A. (2008). Interactions between emotion regulation strategies and affective style:  

Implications for trait anxiety versus depressed mood. Motivation and Emotion, 31, 

200-207. 

Eschenbeck, H., Kohlmann, C.W., & Lohaus, A. (2007). Gender differences in coping  

strategies in children and adolescents. Journal of Individual Differences, 28, 18-26. 

Evers, C, & De Ridder, D. (2008). Feeding your feelings? Reexamining the relation between  

emotions and eating. Manuscript submitted for publication. 

Fresco, D.M., Frankel, A.N., Mennin, D.S., Turk, C.L., & Heimberg, R.G. (2002). Distinct  

and overlapping features of rumination and worry: The relationship of cognitive 

production to negative affective states. Cognitive Therapy and Research, 26, 179-188. 

Gaillot, M.T., Baumeister, R.F., DeWall, C.N., Maner, J.K., Plant, E.A., Tice, D.M., et al.  

(2007). Self-control relies on glucose as a limited energy source: Willpower is 

more than a metaphor. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 325-336.  

Greeno, C.G., & Wing, R.R. (1994). Stress-induced eating. Psychological Bulletin, 115, 444- 

464. 

Greeno, C.G., Wing, R.R., & Shiffman, S. (2000). Binge antecedents in obese women with  

and without binge eating disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology,  

68, 95-102. 

Gross, J.J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences.  

Psychophysiology, 39, 281-291. 

Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes:  

implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and 

Social Psychology, 85, 348–362. 

Hareli, S., & Parkinson, B. (2008). What's social about social emotions? Journal for the    

Theory of Social Behaviour, 38, 131-156. 

Herman, C.P., Roth, D.A., & Polivy, J. (2003). Effects of the presence of others on food  

intake: A normative interpretation. Psychological Bulletin, 129, 873-886.  



Emotieregulatie en eetgedrag 

   

24 

Hofmann, W., Rauch, W., & Gawronski, B. (2007). And deplete us not into temptation:  

Automatic attitudes, dietary restraint, and self-regulatory resources as determinants of 

eating behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 497-504. 

John, O.P., & Gross, J.J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality 

differences, and lifespan development. Journal of Personality, 72, 1301-1334. 

Kahan, D., Polivy, J., & Herman, C.P. (2003). Conformity and dietary disinhibition: A test of  

the ego-strength model of self-regulation. International Journal of Eating Disorders,  

33, 165-171. 

Kostiuk, L.M., & Fouts, G.T. (2002). Understanding of emotions and emotion regulation in  

adolescent females with conduct problems: A qualitive analysis. The Qualitative  

Report, 7(1), 1-10. 

Kubzansky, L.D., & Thurston, R.D. (2007). Emotional vitality and incident coronary heart  

disease: Benefits of healthy psychological functioning. Archives of General 

Psychiatry, 64, 1393-1401. 

Macht, M., (2007). How emotions affect eating: A five-way model. Appetite, 50, 1-11. 

Mauss, I.B., Cook, C.L., Cheng, J.Y.J., & Gross (2007). Individual differences in cognitive  

reappraisal: Experiential and physiological responses to an anger provocation. 

International Journal of Psychophysiology, 66, 116-124. 

McLaughlin, K.A., Borkovec, T.D., & Sibrava, N.J. (2007). The effects of worry and  

rumination on affect states and cognitive activity. Behavior Therapy, 38, 23-38. 

Muraven, M., Collins, R., & Neinhaus, K. (2002). Self-control and alcohol restraint: An initial  

application of the Self-Control Strength Model. Psychology of Addictive Behaviors, 

16, 113-120. 

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. S. (1991). Responses to depression and their effects on  

the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569–582. 

Nolen-Hoeksema, S. (1998). The other end of the continuum: The costs of rumination.  

Psychological Inquiry, 9, 216-219. 

Nolen-Hoeksema, S., Stice, E., Wade, E., & Bohon, C. (2007). Reciprocal relations between  

rumination and bulimic, substance abuse, and depressive symptoms in female 

adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 116, 198-207. 

Philips, K.F.V., & Power, M.J. (2007). A new self-report measure of emotion regulation in  

adolescents: The Regulation of Emotions Questionnaire. Clinical Psychology and 

Psychotherapy, 14, 145-156. 

Ray, R.D., Wilhelm, F.H., & Gross, J.J. (2007). All in the mind’s eye? Anger rumination  



Emotieregulatie en eetgedrag 25 

and reappraisal. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 133-145. 

Rottenberg, J., & Gross, J.J. (2003). When emotion goes wrong: Realizing the promise of  

affective science. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 227-232.  

Rusting, C.L., & Nolen-Hoeksma, S. (1998). Regulating responses to anger: Effects of  

rumination and distraction on angry mood. Journal of Personality and Social 

Psychology, 74, 790-803.  

Scheidt, C.E., & Waller, E. (2007). Gender differences in the development of attachment.  

PDP PsychodynamischePsychotherapie: Forum der tiefenpsychologisch fundierten 

Psychotherapie, 6, 16-26. 

Sim, L., & Zeman, J. (2006). The contribution of emotion regulation to body dissatisfaction  

and disordered eating in early adolescent girls. Journal of Youth and Adolescence, 35, 

219-228.  

Tangney, J.P., Baumeister, R.F., & Boone, A.L. (2004). High self-control predicts good  

adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of 

Personality, 72, 271–322. 

Tanofsky, M.B., Wilfley, D.E., Spurell, E.B., Welch, R. et al., (1997). Comparison of men  

and women with binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 21, 

49-54. 

Trougakos, J. (2007). The impact of employee emotion regulation strategies on perceptions of  

social competence, lmx relationships, and job performance. Dissertation Abstracts-

International Section A: Humanities and Social Sciences, 68, 646. 

Van Strien, T. (2005). Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Handleiding.  

Amsterdam: Boom test uitgevers.  

Van Strien, T., Engels, R.C.M.E., Van Leeuwe, J.F.J., & Snoeck, H.M. (2005). The Stice  

model of overeating: Tests in clinical and non-clinical samples. Appetite, 45, 205-213. 

Wiggins, C.N. (2005). Maternal socialization of emotion regulation: Relations to toddler  

disposition and use of distraction. Dissertation Abstracts International: Section B: The 

Sciences and Engineering, 66, 2320.  

 

 

 

 

 

 



Emotieregulatie en eetgedrag 26 

Bijlagen 

 

Bijlage A: Procedure 

Ontvangst 
 
De proefpersoon wordt ontvangen door één van de experimentleidsters en ze stellen zich aan 
elkaar voor. De proefpersoon wordt bedankt voor haar komst, en de experimentleidster neemt 
de proefpersoon mee naar het lab. De naam en het respondentnummer worden genoteerd op 
de lablijst. Vervolgens legt de experimentleidster uit wat er ongeveer gaat gebeuren, en laat de 
proefpersoon de informed consent tekenen.  
 
“Je mag hier aan deze tafel plaatsnemen. Je gaat nu meedoen aan twee verschillende 
onderzoeken. Het eerste onderzoek is een studie vanuit de Klinische psychologie en heeft 
betrekking op emoties. Met deze studie willen we kijken hoe studenten met emoties omgaan, 
en in het bijzonder met de emotie woede. Ons uiteindelijke doel is te achterhalen, of de 
manier waarop men met woede omgaat, invloed heeft op de ervaring van andere emoties. De 
reden dat wij hierin geïnteresseerd zijn, komt doordat gebleken is dat mensen die veel woede 
ervaren, geneigd zijn andere emoties zoals verdriet en angst te onderdrukken.”  
 
“Het tweede onderzoek is een studie naar smaak, uitgevoerd door een medestudent die 
momenteel stage loopt in de Gezondheidspsychologie. Vanuit de Gezondheidspsychologie 
wordt regelmatig onderzoek gedaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van voedsel. De student 
wil graag weten wat mensen van bepaalde voedingsmiddelen vinden, zodat deze wel of niet in 
vervolgonderzoek gebruikt kunnen worden. In opdracht van deze medestudent nemen wij in 
ons onderzoek een pilot af, in de vorm van een smaaktest.  
Als het goed is heb je de instructie gekregen de afgelopen twee uur niet te eten. Voor dit 
onderzoek is dat erg belangrijk. Het gaat er vooral om dat je niet helemaal vol zit, dus mocht 
je wel iets kleins hebben gegeten, is dit niet zo heel erg. Is het je gelukt om niets te eten of heb 
je eventueel toch nog iets kleins gehad zoals een boterham?” Noteren. 
 

“Ik wil je nu vragen je tas hier in de hoek neer te zetten en je telefoon uit te zetten. Je mag 
tijdens het onderzoek geen frisdranken e.d. drinken. Het is wel toegestaan om water te 
drinken. Ik zal je hier later nog wat meer over vertellen, okay?”  
 
“We hebben de twee onderzoeken opgedeeld in verschillende stappen. Vooraf aan elke stap 
zal ik precies uitleggen wat er van je verwacht wordt en wat je moet gaan doen. Mocht je over 
bepaalde stappen vragen hebben, kun je deze het beste even achteraf aan mij stellen als we 
klaar zijn.” 
 
Emotietaak 
 
“Ik wil je nu vragen om het informed consent formulier door te lezen. Als je ermee akkoord 
gaat, mag je het formulier tekenen. Één exemplaar mag je zelf houden en de ander willen we 
graag ondertekend terug.” 
 

De experimentleidster neemt de ondertekende informed consent aan en laat de proefpersoon 
achter de computer plaatsnemen voor de eerste vragenlijst, de emotievragenlijst 1.  
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“Je mag nu eerst deze vragenlijst invullen. Lees de vragen rustig door en geef vervolgens zo 
eerlijk mogelijk antwoord. Als je klaar bent, zet je de deur open en blijft rustig zitten. Ik kom 
vanzelf naar je toe voor het eerste onderzoek.”  
 
Als de proefpersoon klaar is met de vragenlijst, legt de experimentleidster uit wat de 
bedoeling is van het emotieonderzoek.  
 

“Is alles gelukt met het invullen van de vragenlijst? We gaan nu verder met de eerste studie, 
het onderzoek naar woede. Je wordt straks gevraagd om terug te denken aan een situatie die 
jou de laatste twee maanden erg boos heeft gemaakt en die eigenlijk nog niet opgelost is voor 
jou. Gaat dat lukken denk je? ....ja/nee…Vervolgens moet je een aantal vragen beantwoorden 
over de emoties die je hebt gevoeld in die situatie. Tijdens dit onderdeel blijf ik ook in de 
kamer, maar je mag gewoon doen alsof ik er niet ben. Je mag nu dit formulier doorlezen en de 
instructie opvolgen. Als je klaar bent mag je dit aangeven dan gaan we verder.”  
 
Op het formulier staan de volgende instructies: 
 
‘Het is nu de bedoeling dat je een onopgeloste situatie in gedachten neemt uit de afgelopen 

twee maanden waarin je boos bent geweest. Wanneer je een situatie in gedachten hebt geef je 

aan in hoeverre de situatie nog niet opgelost is, de intensiteit van de boosheid die je voelde 

toen het gebeurde, en welke andere positieve of negatieve emoties je toen hebt ervaren.’  
 
De proefpersoon geeft aan klaar te zijn voor het volgende onderdeel. De experimentleidster 
neemt de ingevulde vragenlijst aan en geeft vervolgens nog de emotievragenlijst 2. Als de 
proefpersoon die heeft ingevuld zegt de experimentleidster:  
 
“Is het gelukt? Er volgen nu een aantal taken. De eerste taak is dat je de situatie die je in 
gedachten hebt gehad twee minuten lang overdenkt. Je mag nu beginnen, ik houd de tijd bij 
en na twee minuten gaan we verder met het volgende onderdeel.”  
 
De experimentleidster biedt na twee minuten de emotievragenlijst 3 aan en de vragen over 
hoe lang ze over de situatie had nagedacht (formulier woedesituatie vragen). De proefpersoon 
wordt gevraagd een seintje te geven als ze klaar is. De experimentleidster neemt weer de 
ingevulde vragen aan en vervolgt: 
 

“Is alles gelukt? Dan gaan we verder met het volgende onderdeel.” 
  

De proefpersoon wordt willekeurig toegedeeld aan de rumineren conditie of de cognitieve 
herwaardering conditie. De uitleg vervolgt:  
 
“Bij de volgende taak wil ik je vragen de situatie die jou zo boos maakte opnieuw twee 
minuten in gedachten te nemen. Je krijgt daarbij alleen dit keer instructies over de manier 
waarop je erover na moet denken. Ik geef je hier een formulier waarop staat hoe je moet 
nadenken over de situatie. Als je de instructie hebt gelezen mag je dit aangeven, dan laat ik de 
stopwatch beginnen. 
 

De experimentleidster overhandigt het formulier en zet de stopwatch op 2 minuten.  
 
RUMINEREN 
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‘Bij deze taak moet u opnieuw terugdenken aan de situatie die u boos maakte. Doe dit vanuit 
uw eigen perspectief en breng het keer op keer weer in uw gedachten. Probeer dus telkens 

opnieuw te denken: ’Ik voelde me zo.. Ik werd boos omdat … etc. Richt u op de dingen die u 

zo lieten voelen en lieten reageren zoals u toen deed.’ 
 

COGNITIVE HERWAARDERING 

‘Bij deze taak moet u opnieuw terugdenken aan de situatie die u boos maakte. Doe dit vanuit 
een ander perspectief, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een onpartijdige observeerder. 

Probeer dus telkens opnieuw te denken: ‘Een observeerder zou misschien dit denken .., hij of 

zij zou .. vinden. etc.’  
 
De experimentleidster vraagt na 2 minuten hoe het ging en laat de proefpersoon om de 
emotievragenlijst 4 in te laten vullen en daarna weer het ‘ woedesituatie vragen’ formulier (in 
hoeverre het lukte om de situatie vanuit het gegeven perspectief te overdenken en hoeveel 
procent van de tijd ze werkelijk nadachten over de situatie en niet over andere dingen). 
  
“Ging alles goed? Je mag nu nog even een laatste keer de emotievragenlijst (4) invullen en 
dan gaan we beginnen met het tweede onderzoek, de smaaktest.” 
 
Ondertussen heeft de experimentleidster de bakjes met voedingsmiddelen klaargemaakt voor 
de smaaktest en deze gewogen. De gewichten worden genoteerd op een experimentlijst. Als 
de proefpersoon aangeeft klaar te zijn, zet de experimentleidster de 4 bakjes met eten (paprika 
chips, chocolade, crackers en mandarijnen) neer en legt de smaaktest vragenlijst ernaast. 

 

Smaaktest 

 
“Is het weer gelukt met het invullen van de vragen? We gaan nu beginnen met de smaaktest 
van gezondheidspsychologie. Je ziet hier 4 bakjes met eten voor je. De afdeling 
gezondheidspsychologie wil graag weten wat je van de verschillende etenswaren vind. 
Hiervoor hebben ze een aantal vragen op papier gezet. We willen je vragen deze vragen zo 
nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Je mag van alles zoveel eten als je wilt. De producten 
zijn vers en komen uit gesloten verpakkingen. Na ieder onderzoek wordt de inhoud van alle 
bakjes weggegooid uit hygiënisch oogpunt. Neem dus zoveel als je wilt, we gooien het toch 
weg. Tijdens de smaaktest kan je water drinken om de smaak uit je mond te spoelen. Verder 
kun je gebruik maken van deze tissues om je handen schoon te vegen. Vul de vragen rustig en 
nauwkeurig in. Het gaat hier om je eigen mening/smaak, er is dus geen goed of fout antwoord. 
Na 10 minuten kom ik terug om alles op te halen en dan starten we met het laatste deel van 
het onderzoek.” 
 

De experimentleidster laat de proefpersoon alleen achter. Na 10 minuten haalt de 
experimentleidster de bakjes en de vragenlijst op. De bakjes worden in een andere kamer 
opnieuw gewogen en de gewichten worden genoteerd op de lijst. Dan legt ze uit wat er als 
laatst gaat gebeuren. 
 
“Zo, dan gaan we nu verder met de laatste paar vragenlijsten van het onderzoek. Als je 
daarmee klaar bent kun je de deur weer openzetten. Ik zal dan naar je toekomen.” 
 

De experimentleidster laat de volgende vragenlijsten invullen: de Nederlandse Vragenlijst 
voor Eetgedrag (NVE), de Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), de Ruminative Respons 
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Scale-NL, de Brief Self-Control Measure (BSCM) en de demografische vragenlijst. Als de 
proefpersoon klaar is komt de experimentleidster terug. 
 
“Als laatste willen we je vragen of je op de weegschaal wilt gaan staan. We zouden graag je 
precieze gewicht willen noteren. Zoals al gezegd is worden deze gegevens anoniem verwerkt. 
Je gewicht wordt dus niet aan jouw naam of respondentnummer gekoppeld.” 
 
De experimentleidster weegt de proefpersoon. Het gewicht wordt genoteerd op de 
demografische vragenlijst. Nu is het tijd om de proefpersoon uit te leggen hoe het onderzoek 
eigenlijk in elkaar steekt. De proefleidster doet dit door middel van een funneled debriefing. 
De proefleidster schrijft in korte steekwoorden het antwoord van de proefpersoon op. Ook 
wordt gelet op de houding van de proefpersoon. De proefleidster geeft door middel van een 
cijfer aan in hoe verre ze denkt dat de proefpersoon het ware doel (emotieregulatie) van het 
onderzoek doorzien heeft. Als ze dat doorhadden krijgen ze score 3. Als ze dachten dat het 
om de regulatie ging of om de smaaktest maar niet in relatie met elkaar een 2. Als ze echt 
niets vermoedden een 1. 
 
Na de funneled debriefing legt de experimentleidster de ware aard van het onderzoek uit.  
 
“Het feitelijke doel van dit onderzoek was om de relatie tussen emoties een eetgedrag te 
onderzoeken. Ik ben eigenlijk een vierdejaars psychologie student en doe dit onderzoek in het 
kader van het Masteronderzoek bij klinische psychologie. Om te kijken wat een negatieve 
stemming doet met het eetgedrag moesten we jou boos maken. Dit hebben we gedaan door je 
te vragen een situatie in gedachten te nemen waardoor jij je boos voelde. We hopen dat je hier 
begrip voor hebt. Verder kunnen we niet veel over het onderzoek zeggen en we hopen dat je 
voorlopig niet met andere studenten over het onderzoek praat omdat we nog veel meer 
mensen moeten testen. Als ze al van de procedure afweten heeft het voor ons geen zin meer.” 
  
De proefpersoon wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en medewerking en krijgt een 
proefpersoonuur of een briefje van 5 Euro. Als de proefpersoon daarmee instemt wordt het 
emailadres genoteerd op de lijst, vervolgens krijgt zij haar tas terug. Aan het eind van de 
afname periode worden de proefpersonen (als ze willen) per e-mail geïnformeerd over het 
ware doel van het onderzoek. 
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Bijlage B: Informed Consent 

 
U gaat zo meewerken aan twee wetenschappelijke onderzoeken die uitgevoerd worden in 
opdracht van de Universiteit Utrecht. In beide gevallen gaat het om een afstudeeronderzoek, 
verricht door studenten in het kader van hun Master. 
Het hele onderzoek zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. In ruil voor uw deelname 
ontvangt u 5 euro (of 1 proefpersoonuur voor psychologiestudenten). 
 
Doel van het onderzoek: 

Het eerste onderzoek bekijkt hoe de emotie woede van invloed is op de beleving van andere 
emoties. Dat wordt onderzocht aan de hand van een aantal vragenlijsten die betrekking 
hebben op de emoties die u ervaart. Ook wordt u gevraagd terug te denken aan een 
gebeurtenis die u onlangs boos maakte. 
 
De tweede studie is een onderzoek naar smaak en wordt uitgevoerd door een student 
Gezondheidspsychologie. Ze willen voor vervolgonderzoek weten wat mensen van bepaalde 
voedingsmiddelen vinden. In dit onderzoek zal hier een pilot naar gedaan worden in de vorm 
van een smaaktest. U mag een aantal etenswaren proeven en beoordelen. Het is van belang dat 
u twee uur van tevoren niets gegeten hebt. Eten tijdens het onderzoek is niet toegestaan. 
 
Na afloop van het onderzoek volgen nog een aantal vragenlijsten en vragen ter evaluatie. 
 
Risico’s en rechten  

Tijdens de smaaktest wordt u gevraagd een aantal etenswaren te proeven. Het gaat om 
M&M’s, paprikachips, crackers en mandarijnen. Alle aangeboden etenswaren zijn vers en niet 
tijdens eerdere smaaktesten gebruikt. Wanneer u door een allergie of andere reden de 
genoemde etenswaren niet mag hebben kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. 
 
Informatie over de uitkomst van het onderzoek wordt alleen verstrekt wanneer u daar na 
afloop toestemming voor geeft. U krijgt dan per email bericht over de resultaten. 
 
De gegevens die in het kader van dit onderzoek over jou verzameld worden, zijn strikt 
vertrouwelijk en worden niet in verband gebracht met uw proefpersoonnummer of naam.  
Vragen over het onderzoek of uw rechten als proefpersoon kunt u altijd stellen aan de 
experimentleider die tijdens de procedure aanwezig is. 
 
Tenslotte:  

Uw medewerking is geheel vrijwillig en u kunt deze op elk door uw gewenst moment 
beëindigen. Dit heeft geen nadelige gevolgen. Zolang u wel deelneemt, willen we u 
vriendelijk verzoeken alle vragen en opdrachten zo eerlijk en volledig mogelijk uit te voeren. 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze, mondeling en schriftelijk, te zijn 

ingelicht over de aard, doel, risico's en belasting van het onderzoek. Mijn vragen zijn 

naar tevredenheid beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit 

onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat 

ik daarvoor een reden behoef op te geven. 

 

Datum: …… maart 2008    Proefpersoonnr.: …………… 

 

Handtekening proefpersoon:    Handtekening experimentleider: 
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Bijlage C: Funneled debriefing 

 

Respondentnummer: ....................... 
Mate waarin de proefpersoon de ware aard van het onderzoek doorhad:  
 
  1  2  3 
 
Gewicht: ….. kg   Gewicht eten voor: ………   na: ………. 
________________________________________________________________________ 

1.) Wat vond je van het onderzoek?  
2.)  

 2.) Denk je dat de taken in het eerste onderzoek een goede manier was om de emoties die 
iemand voelde te beoordelen?  

 

3.) In welke mate denk je dat de manier waarop je met je boosheid omging invloed had op je 
ervaring van andere emoties?  

 

4.) Wat denk je dat we met de metingen over emotie van plan waren te vinden? 

 

5.) Wat denk je dat we met de metingen van de smaaktest van plan waren? 

 

6.) Eigenlijk hadden we met het onderzoek over emoties en het onderzoek van de     
smaaktest, een ander doel dan dat we hebben gezegd. Waarover denk je dat de de      
onderzoeken eigenlijk gingen?” 

 

 7.) Op welk moment tijdens het onderzoek kwam je hierachter? 

 

8.) Wat denk je dat de bedoeling van het hele onderzoek was? 

 

9.) Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? 
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Bijlage D: Meetinstrumenten 

 

Emotievragenlijst 

Geef aan in welke mate je onderstaande gevoelens ervaart op dit moment. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

helemaal niet     enigszins         heel erg 

 
___geluk   ___moeheid  ___verdriet 
___frustratie   ___vrees  ___boosheid 
___opwinding   ___plezier  ___tevredenheid 
___schuld   ___blijheid  ___ontspanning 
___angst   ___verwarring  ___bezorgdheid 
___schaamte   ___irritatie  ___spanning 
___opgewektheid  ___zenuwen  ___zweterige handpalmen 
___tekort aan ademhaling ___blozen  ___kloppend hart 
___walging 
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EMOTIETAAK 
 

Instructies:  

 

Het is nu de bedoeling dat je een onopgeloste situatie of een aspect uit een situatie in 

gedachten neemt uit de afgelopen twee maanden waarin je boos bent geweest. Wanneer je 

een situatie in gedachten hebt geef je aan in hoeverre de situatie nog niet opgelost is, de 

intensiteit van de boosheid die je voelde toen het gebeurde, en welke andere positieve of 

negatieve emoties je toen hebt ervaren.  

 

1.) In hoeverre is de situatie die je in gedachten hebt nog niet opgelost? 

 

O O O O O 

1 2 3 4 5 

  

1 = Helemaal niet opgelost 
2 = niet opgelost 
3= enigszins opgelost 
4= opgelost  
5= helemaal opgelost 
 

2.) Geef een schatting van de intensiteit van de boosheid die je voelde tijdens de situatie. 

 

O O O O O 

1 2 3 4 5 

 
1 = zeer laag 
2 = laag 
3 = neutraal 
4 = hoog 
5 = zeer hoog 
 

3.) Welke andere positieve of negatieve emoties heb je toen ervaren? 

 

O         O              O      O            O        O 

Angst    Schaamte  Verdriet   Blijdschap    Geen andere emoties   Andere emoties 
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Vragen Situatie Woede 

 
1.) In hoeverre lukte het om op de gegeven manier over de situatie na te denken? 

 
O O O O O 

1 2 3 4 5 
 
1 = helemaal niet 
2 = niet 
3 =enigszins 
4 = wel 
5 = helemaal 
 
2.) Hoeveel procent van de tijd dacht je werkelijk na over de situatie en niet over andere  
     dingen? Geef een schatting. 

 
0-20%  20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
 
 1   2   3     4       5 
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Nederlands Vragenlijst voor Eetgedrag (Van Strien, 2005) 
 
Algemene vragen 

 
Naam:    
 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):   
 
Leeftijd:    
 
Geslacht:    
 
Datum afname:    
 

Vragen over uw gewicht 

 

a. Wat weegt u op dit moment (in kg)?   
 
b. Hoe lang bent u (in m)?    
 
c. Is uw gewicht gedurende de laatste 6 maanden gelijk gebleven? 
[] ja, mijn gewicht is nauwelijks veranderd 
[] nee, ik ben ___________ kg afgevallen 
[] nee, ik ben ___________ kg aangekomen 
[] nee, ik ben in de afgelopen 6 maanden zowel aangekomen als afgevallen 
 
d. Wat is het hoogste gewicht dat u ooit hebt gehad? 
(periodes van zwangerschap niet meegerekend) _________________________________________ kg 
 
e. Wat was het laagste gewicht vanaf uw 15e jaar? _______________________________________ kg 
 
f. Is er wel eens een periode geweest dat u snel, achter elkaar een hele grote hoeveelheid voedsel at, een 
hoeveelheid die ook anderen van uw leeftijd en sekse ‘ongewoon veel’ zouden noemen? [] ja [] nee 
 
Invulinstructies 

 
Op de achterzijde van dit formulier vindt u 33 vragen over eetgewoontes. 
Lees elke vraag goed door en zet een kruisje in het hokje van het antwoord dat het beste bij u past. 
Kruist u per vraag maximaal één antwoord aan en sla geen vragen over. 
Uw eerste indruk is meestal de beste; sta dus niet te lang stil bij elke vraag. 
Elk antwoord dat u geeft is goed. 
 
Score (in te vullen door de (huis)arts/diëtist/psycholoog) 

 
BMI:              
(lichaamsgewicht (in kilo’s) gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte (= lengte x lengte) in meters) 

 
NVE-schaal Kleur op 

mal 

Ruwe score
2
 Aantal 

Items 

Schaalscore
3
 Classificatie

4
 

1. Emotioneel eten -1  13   
2. Eten bij diffuse emoties Blauw  4   
3. Eten bij duidelijk 
omschreven emoties 

Oranje  9   

4. Extern eten Paars  10   
5. Lijngericht eten Geel  10   
1 De ruwe score op schaal 1 is de optelsom van de ruwe scores van de schalen 2 en 3. 
2 De ruwe score op een schaal is het totaal van alle scores op de vragen die tot het desbetreffende type eetgedrag behoren. 
3 De schaalscore wordt berekend door de ruwe score te delen door het aantal items in de betreffende schaal. In het 
uitzonderlijke geval dat een vraag onbeantwoord is gebleven, deelt u de ruwe score door het aantal wél beantwoorde vragen. 
Zie hierover ook paragraaf 2.1 van de Handleiding. 
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4 “Zeer hoog” (…) “Zeer laag”: zie paragraaf 2.2 en de normtabellen (in de Appendix) van de Handleiding. 
  Nooit Zelden Soms Vaak Zeer 

vaak 
1. Als u geïrriteerd bent, hebt u dan zin om iets te eten?      
2. Als het eten u goed smaakt, eet u dan meer dan u 

gewend bent? 
     

3. Als u niets te doen hebt, krijgt u dan zin om iets te 
eten? 

     

4. Als u wat zwaarder bent geworden, eet u dan daarna 
wat minder dan u gewend bent? 

     

5. Als u terneergeslagen of ontmoedigd bent, hebt u dan 
zin om iets te eten? 

     

6. Als het eten lekker ruikt en er goed uitziet, neemt u dan 
een grotere portie dan u gewend bent? 

     

7. Hoe vaak slaat u aangeboden eten en drinken af omdat 
u aan uw gewicht wilt denken? 

     

8. Als u zich alleen voelt, hebt u dan zin om iets te eten?      
9. Als u iets lekkers ziet of ruikt, krijgt u dan trek?      
10. Als u zich in de steek gelaten voelt, hebt u dan zin om 

iets te eten? 
     

11. Komt het voor dat u tijdens de maaltijden minder 
probeert te eten dan u wel zou lusten? 

     

12. Als u iets lekkers hebt, eet u het dan meteen op?      
13. Als u boos bent, hebt u dan zin om iets te eten?      
14. Let u er precies op hoeveel u eet?      
15. Als u langs een bakker loopt, krijgt u dan zin om iets 

lekkers te kopen? 
     

16. Als u iets onprettigs te wachten staat, hebt u dan zin om 
iets te eten? 

     

17. Eet u met opzet dingen die goed zijn voor de lijn?      
18. Als u andere mensen ziet eten, krijgt u dan ook zin?      
19. Als u teveel hebt gegeten, eet u dan de dag daarna 

minder dan u gewend bent? 
     

20. Als u ongerust, bezorgd of gespannen bent, hebt u dan 
zin om iets te eten? 

     

21. Kunt u van lekkere dingen afblijven?      
22. Eet u om niet dikker te worden met opzet wat minder?      
23. Als u iets tegenzit of verkeerd gaat, hebt u dan zin om 

iets te eten? 
     

24. Als u langs een snackbar of cafetaria loopt, krijgt u dan 
zin om iets lekkers te kopen? 

     

25. Als u opgewonden bent, hebt u dan zin om iets te eten?      
26. Hoe vaak probeert u tussen de maaltijden door niets te 

eten omdat u aan de lijn doet? 
     

27. Eet u meer dan u gewend bent als u anderen ziet eten?      
28. Als u zich verveelt of rusteloos voelt, hebt u dan zin om 

iets te eten? 
     

29. Hoe vaak probeert u in de loop van de avond niets te 
eten omdat u aan de lijn doet? 

     

30. Als u angstig bent, krijgt u dan zin om iets te eten?      
31. Houdt u met eten rekening met uw gewicht?      
32. Als u zich teleurgesteld voelt, hebt u dan zin om iets te 

eten? 
     

33. Bent u geneigd om tijdens het bereiden van een 
maaltijd alvast wat te eten? 
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Emotion Regulation Questionnaire (Dutch) 
Gross & John (2003) 
Translated by Sander Koole 
 
1. Wanneer ik meer positieve emoties wil voelen (zoals blijdschap of plezier), dan verander 
     ik datgene waar ik op dat moment aan denk. 
2. Ik houd mijn emoties voor mezelf. 
3. Wanneer ik minder negatieve emoties wil ervaren, dan verander ik datgene waar ik op dat 
     moment aan denk. 
4. Wanneer ik positieve emoties ervaar, dan zorg ik ervoor dat ik die niet tot uitdrukking 
    breng. 
5. Wanneer ik in een stressvolle situatie ben, dan laat ik mezelf daarover nadenken op een 
    manier die me helpt om kalm te blijven. 
6. Ik controleer mijn emoties door ze niet tot uitdrukking te brengen. 
7. Wanneer ik meer positieve emoties wil voelen, dan verander ik de manier waarop ik op dat 
    moment over de situatie denk. 
8. Ik controleer mijn emoties door te veranderen hoe ik denk over de situatie waarin ik 
    verkeer. 
9. Wanneer ik negatieve emoties ervaar, dan zorg ik ervoor dat ik die niet tot uitdrukking 
    breng. 
10.Wanneer ik minder negatieve emoties wil voelen, dan verander ik de manier waarop ik op 
     dat moment over de situatie denk. 
 
Reappraisal: 1, 3, 5, 7, 8, 10 
Suppression: 2, 4, 6, 9 
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RRS-NL 
Ruminative Response Scale 
(Ontwikkeld door Susan Nolen-Hoeksema en Jannay Morrow,1991) 
(Geautoriseerde Nederlandse vertaling: Filip Raes, Dirk Hermans & Paul Eelen, 2001) 

 
Naam: 
Leeftijd: 
Geslacht: M / V 
 
Mensen denken en doen heel wat verschillende dingen wanneer ze droevig zijn, zich 
triest, neerslachtig of depressief voelen. Gelieve elk van de onderstaande uitspraken te 
lezen en aan te geven of je bijna nooit, soms, vaak, of bijna altijd datgene denkt of doet 
wat in elke uitspraak staat beschreven, wanneer je droevig bent, je neerslachtig of 
depressief voelt. Gelieve aan te geven wat je dan doorgaans doet, niet wat je denkt dat 
je zou moeten doen.  
 
               bijna soms vaak bijna 

      altijd  altijd 
 

1. Ik denk na over hoe alleen ik me voel.      � � � � 

 

2. Ik denk “Ik zal niet in staat zijn mijn werk te doen omdat   � � � � 

  ik me zo slecht voel”. 
 

3. Ik denk na over de vermoeidheid en de pijn die ik voel.     � � � � 

 

4. Ik denk na over hoe moeilijk het is me te concentreren.   � � � � 

 

5. Ik denk na over hoe passief en ongemotiveerd ik me voel.    � � � �  

 

6. Ik analyseer recente gebeurtenissen om te proberen te   � � � �  

  begrijpen waarom ik neerslachtig/depressief ben. 
 
7. Ik denk na over hoe ik niets meer lijk te voelen.    � � � � 

 

8. Ik denk “Waarom kom ik maar niet op gang?”     � � � �  

 

9. Ik denk “Waarom reageer ik altijd op deze manier?”    � � � � 

 

10. Ik ga alleen weg en denk na over waarom ik me zo    � � � � 

  voel. 
 

11. Ik schrijf op waar ik aan zit te denken en analyseer dat.   � � � � 

 

12. Ik denk na over een recente gebeurtenis, waar ik dan   � � � � 

  van wens dat het beter was verlopen. 
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                      bijna soms vaak bijna 
            nooit                   altijd 
 
13. Ik denk “Waarom heb ik problemen die andere mensen   � � � � 

  niet hebben?” 
 

14. Ik denk na over hoe droevig ik me voel.     � � � � 

 

15. Ik denk na over al mijn tekortkomingen, mislukkingen,  � � � � 

  fouten, en vergissingen. 
 

16. Ik denk na over hoe ik geen zin heb om ook maar iets  � � � � 

  te doen. 
 

17. Ik analyseer mijn persoonlijkheid om te proberen te    � � � � 

  begrijpen waarom ik neerslachtig/depressief ben. 
 

18. Ik ga ergens in m’n eentje naartoe om na te denken   � � � � 

  over mijn gevoelens. 
 

19. Ik denk na over hoe boos ik ben op mezelf.     � � � � 

 

20. Ik luister naar droevige muziek.      � � � � 

 

21. Ik zonder mezelf af en denk na over de redenen    � � � � 

  waarom ik me droevig voel. 
 

22. Ik probeer mezelf te begrijpen door me te richten op   � � � � 

  mijn neerslachtige/depressieve gevoelens. 
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Brief Self Control Measure. Tangney et al (2004) 
 
 

De volgende uitspraken gaan over hoe je tegen je zelf aankijkt. Het is de bedoeling dat 
je aangeeft in hoeverre de uitspraken op jou van toepassing zijn. Omcirkel het 
antwoord van je keuze. 
 

 
                                                                                     helemaal niet                            heel erg  

                                                                                      op mij van                              op mij van 

                                                                                      toepassing                             toepassing  

                                                                                              ↓↓↓↓                                             ↓↓↓↓                                              

1 Ik kan verleidingen goed weerstaan 1 2 3 4 5  

2 Ik vind het moeilijk om met slechte gewoontes te 

stoppen 

1 2 3 4 5  

3 Ik ben lui 1 2 3 4 5  

4 Ik zeg ongepaste dingen 1 2 3 4 5  

5 Ik doe wel eens dingen die slecht voor me zijn 

als ze leuk zijn 

1 2 3 4 5  

6 Ik weiger dingen die slecht voor me zijn 1 2 3 4 5  

7 Ik zou willen dat ik meer zelfdiscipline had 1 2 3 4 5  

8 Mensen zeggen dat ik een ijzeren zelfdiscipline 

heb 

1 2 3 4 5  

9 Pleziertjes weerhouden me er soms van mijn 

(huis)werk af te krijgen  

1 2 3 4 5  

10 Ik heb moeite met concentreren 1 2 3 4 5  

11 Ik kan goed werken aan lange termijn doelen 1 2 3 4 5  

12 Soms kan ik mezelf er niet van weerhouden iets 

te doen, zelfs als ik weet dat het verkeerd is 

1 2 3 4 5  

13 Ik doe vaak dingen zonder goed na te denken 

over mogelijke alternatieven 

1 2 3 4 5  

 
Reversed scoring: 2 3 4 5 7 9 20 12 13 
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Demografische vragen 

 

1. Datum van vandaag: _____ - _____- 2008 
 

2. Proefpersoonnummer: _______ 
 

3. Leeftijd: ____ jaar 
 

4. Geslacht:  O man 
       O vrouw 

 

5. Verkeerd u momenteel in goede gezondheid? Zo nee, waar heeft u last van?  
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

6. Bent u op dit moment zwanger? _________________________________________ 
 

7. Bent u wel eens gediagnosticeerd voor een eetstoornis of heeft u professionele hulp 

    gezocht omdat u problemen met eten had?  

 

     ______________________________________________________________________ 

 

8. Heeft u last van bepaalde allergieën? Zo ja, welke? _________________________ 

 

   _______________________________________________________________________ 

 

 

9. Zijn er andere redenen die uw deelname aan het huidige onderzoek kunnen  

      belemmeren? Zo ja, welke? 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 
 


