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Voorwoord 

 In het kader van het afsluiten van de masterfase Klinische en Gezondheidspsychologie 

aan de Universiteit Utrecht heb ik, in samenwerking met Eileen Staring, een masteronderzoek 

uitgevoerd. Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de ervaringen en 

kennis die ik heb opgedaan tijdens de cursussen Methoden en Statistiek 1,2 & 3 uit het 

bachelorprogramma van de opleiding psychologie. Ook zijn de algemene vaardigheden als 

academisch denken en handelen aan bod gekomen.  

 Het masteronderzoek is bedoeld om zelfstandig te leren functioneren als onderzoeker. 

Het hoofddoel van de cursus was een onderwerp uit de wetenschappelijke literatuur op een 

theoretisch en methodologisch verantwoorde wijze uit te diepen en een empirisch onderzoek 

hiernaar uit te voeren. Dit heb ik gedaan door alle fasen van de empirische cyclus te 

doorlopen en dit vast te leggen in een wetenschappelijk verslag. 

 Tot slot wil ik graag mijn begeleidster Catharine Evers bedanken voor haar 

begeleiding van mijn masteronderzoek. Ik kon altijd bij haar terecht voor vragen en haar 

feedback op het onderzoeksproces heeft mij geholpen om te komen tot dit wetenschappelijke 

verslag. Ook wil ik Eileen Staring bedanken voor de fijne samenwerking.  
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 Dit onderzoek heeft de invloed van de emotie regulatiestrategie herwaarderen op het 

eten van ongezond voedsel onderzocht. Dit is onderzocht door 25 proefpersonen een 

filmfragment te laten zien dat negatieve emoties op wekte. Vooraf werden proefpersonen 

ingedeeld in een herwaarderingsconditie en een controleconditie. Na het kijken van het 

filmfragment werden proefpersonen onderworpen aan een smaaktest met gezond en ongezond 

voedsel waarbij werd gekeken hoeveel de proefpersonen aten. Verwacht werd dat 

herwaarderen van een negatieve emotionele situatie ervoor zou zorgen dat men minder 

ongezond voedsel zou gaan eten dan de controlegroep. Uit de resultaten bleek echter dat er 

geen verschil zat in de hoeveelheid voedsel die door beide groepen was gegeten. Het hanteren 

van de emotie regulatiestrategie herwaarderen zorgde er niet voor dat proefpersonen minder 

ongezond voedsel aten. 

 

This study investigated the influence of the emotion regulation strategy reappraisal on the 

consumption of unhealthy food. For this purpose, 25 participants watched a film clip that 

induced negative emotions. In advance participants were classified in a reappraisal or 

control condition. After watching the film clip participants were subjected to a taste test with 

healthy and unhealthy food types. At that point, food intake was measured. It was 

hypothesised that reappraisal of a negative emotional situation would result in less intake of 

unhealthy food than the control condition. However, results showed that there was no 

difference in food intake for both groups. The use of the emotion regulation strategy 

reappraisal did not ensure that participants consumed less unhealthy food. 

Inleiding 

 In de huidige maatschappij is er veel aandacht voor gezondheid en in het bijzonder 

voor gewicht en overgewicht. Mensen zijn veel met hun gezondheid bezig. Er wordt gelet op 

wat men eet en hoeveel men eet. De hoeveelheid voedsel die wordt gegeten wordt 

geassocieerd met de beheersing van het lichaamsgewicht. Hoe meer voedsel er geconsumeerd 

wordt, hoe hoger het lichaamsgewicht. De hoeveelheid voedsel die op een bepaald moment 

gegeten wordt, is onderhevig aan verschillende factoren, waaronder emoties en de manier 

waarop daarmee omgegaan wordt (Greeno & Wing, 1994). Mensen gaan bijvoorbeeld meer 

eten als reactie op stress (Greeno & Wing, 1994). Dit heeft ook gevolgen voor het 

lichaamsgewicht. Epidemiologische data laten ook zien dat stress-gerelateerd eten 

geassocieerd wordt met een hoger lichaamsgewicht (Latinen, Ek & Sovio, 2002). Het nu 

volgende onderzoek zal gaan over emotioneel eten en het proces dat hieraan verbonden is. 
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Allereerst zal de literatuur over emotioneel eten besproken worden. Daaruit blijkt dat emoties 

zorgen voor een toename in eetgedrag door verschillende mechanismen. Nieuw in de 

literatuur is het voorstel dat emotie regulatieprocessen zorgen voor een toename in eetgedrag 

en niet de emotie op zich. Literatuur hierover wordt besproken en er wordt ook ingegaan op 

verschillende regulatiestrategieën en hun consequenties. Tot slot wordt er een hypothese 

opgesteld over de invloed van de verschillende regulatiestrategieën op eetgedrag. Deze 

hypothese zal in het huidige onderzoek getoetst worden. 

  

Emotioneel eten 

 Emoties dienen verschillende motiverende functies en ze dragen ook bij aan het 

onder controle houden van gedrag (Frederickson, 1998). Hoe leiden emoties tot meer 

eetgedrag? Het proces waardoor emoties leiden tot meer eetgedrag is veel onderzocht bij 

mensen met een eetstoornis. Heatherton en Baumeister (1991) hebben dit proces met 

bijbehorende theorie beschreven in hun review. Het hebben van vreetbuien zou een verlangen 

naar ontsnappen aan het zelfbewustzijn zijn. Men legt tijdens zo`n episode de focus op 

onmiddellijke sensaties. Deze focus wordt gezien als een ontsnapping aan het bewustzijn van 

het zelf dat faalt in het bereiken van hoge standaarden en verwachtingen en als een 

ontsnapping aan het negatieve affect wat daarmee geassocieerd wordt. Naast onderzoeken 

onder mensen met een eetstoornis is er ook onderzoek gedaan naar het proces van emotioneel 

eten bij mensen zonder eetstoornis. Greeno en Wing (1994) hebben een review geschreven 

over de invloed van stress op eetgedrag van individuen zonder eetstoornis. Bewijs is 

gevonden voor individuele verschillen in kwetsbaarheid voor stress-gerelateerd eten. In 

verschillende studies is aangetoond dat lijnen stress-gerelateerd eten beïnvloedt. Stress 

beïnvloedt lijners, omdat stress de controle verstoort die mensen normaal proberen te hebben 

over hun eetgedrag. Er is ook enig bewijs dat vrouwen meer vatbaar zijn voor emotioneel eten 

dan mannen (Greeno & Wing, 1994).  

 Macht (2008) stelt een algemeen model voor waarin emoties het eten op vijf manieren 

kunnen beïnvloeden. In zijn artikel wordt beschreven dat een verandering in eetgedrag, 

afhankelijk van emoties en eetgewoontes, onder andere een bijproduct kan zijn van emoties 

en een consequentie is van (emotie)regulatieprocessen.  

 

Emotie regulatiestrategieën 

 Het reguleren van emoties wordt gedefinieerd als een poging te beïnvloeden welke 

emoties we ervaren en wanneer deze aanwezig zijn, en hoe we deze beleven en uiten (Gross, 
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1998). Emotie regulatieprocessen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën, 

namelijk gezonde en ongezonde emotie regulatiestrategieën. Twee voorbeelden van gezonde 

en ongezonde emotie regulatiestrategieën zijn herwaarderen (reappraisal) en onderdrukken 

(suppression). Herwaarderen wordt gedefinieerd als het veranderen van de manier waarop het 

individu denkt over een emotie-opwekkende situatie. Hierdoor wordt de emotionele impact 

ervan gemodificeerd (Gross & John, 2004). Onderdrukken wordt gedefinieerd als het 

reduceren van emotioneel-expressief gedrag wanneer het individu zich reeds in een 

emotionele staat begeeft (Gross & John, 2004).  

 

Consequenties van verschillende emotie regulatiestrategieën 

Gross (1998) heeft onderzoek gedaan naar emotie regulatiestrategieën. Daarbij maakte hij 

onderscheid tussen antecedent-gerichte emotie regulatiestrategieën, welke toegepast worden 

wanneer de emotie wordt opgewekt, en respons-gerichte emotie regulatiestrategieën, welke 

achteraf toegepast worden wanneer de emotie al is opgewekt. Gross (1998) heeft een vorm 

van antecedent-gerichte emotie regulatiestrategie onderzocht, namelijk herwaarderen, en een 

andere vorm van respons-gerichte emotie regulatiestrategie, te weten onderdrukken. Deze 

heeft hij vergeleken met een controlegroep. In zijn onderzoek liet hij proefpersonen een film 

zien die walging opriep en gaf hij elke conditie een andere instructie. Dit waren de instructie 

tot herwaarderen, onderdrukken en geen instructie. Uit het onderzoek bleek dat de 

verschillende emotie regulatiestrategieën verschillende consequenties hebben. Herwaarderen 

leidde tot een vermindering in gedrags- en subjectieve tekenen van emotie, zonder 

aanwijzingen voor verhogingen in fysiologische reacties. Onderdrukken was effectief in het 

verminderen van de expressie van de emotie, maar leidde wel tot een verhoging van activatie 

in verschillende delen van het sympathisch zenuwstelsel. Herwaarderen bleek dus een 

effectieve emotie regulatiestrategie om minder negatieve emoties te ervaren en de resultaten 

suggereren dat herwaarderen beter is dan onderdrukken als route naar psychologisch welzijn. 

Mogelijk heeft onderdrukken negatieve gevolgen voor de gezondheid wanneer deze emotie 

regulatiestrategie veel gebruikt wordt.  

 Emotie regulatiestrategieën beïnvloeden het ervaren van emoties maar hebben ook 

consequenties voor de beschikbare (cognitieve) capaciteit voor andere taken. Uit een review 

van Gross en John (2004) is gebleken dat experimenteel onderzoek aangetoond heeft dat 

respons-gerichte emotie regulatiestrategieën zoals onderdrukken een beroep doen op 

cognitieve bronnen. De moeite die nodig is voor onderdrukken kan de beschikbare cognitieve 
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bronnen voor andere taken verminderen. Hierbij kan ook gedacht worden aan het uitstellen 

van eten. Herwaarderen daarentegen doet geen beroep op cognitieve bronnen.  

 Het proces waardoor emotie regulatiestrategieën de capaciteit voor andere taken 

beperken is verder onderzocht door Baumeister, Bratslavsky, Muraven en Tice (1998). Zij 

vonden bewijs voor een sterkte of energie model. Het model voorspelt dat een vitale bron 

uitgeput wordt door zelfregulatie. Dit leidt ertoe dat volgende taken niet meer goed uitgevoerd 

kunnen worden. Zij stellen dat zelfregulatie put uit een gelimiteerde bron van sterkte of 

energie en dat deze bron hetzelfde is voor verschillende vormen van zelfregulatie. Een van 

deze verschillende vormen betreft bijvoorbeeld het fenomeen “delay of gratification”, het 

uitstellen van een beloning. Objectief naar de beloning kijken helpt bij het uitstellen van een 

beloning. Subjectief naar de beloning kijken werkt daar juist tegen, de zelfcontrole wordt 

hierdoor ondermijnd. Opwindende kwaliteiten van de beloning verhogen namelijk de 

frustratie van het wachten en interfereren met effectieve zelfcontrole (Mischel & Moore, 

1973). Het uitstellen van een beloning hangt niet alleen af van de aandacht die gericht is op de 

gewilde objecten maar ook van hoe zij mentaal gerepresenteerd zijn (Michel en Ayduk, 

2004). Een focus op hun “hot” kenmerken kan ervoor zorgen dat de motivatie omhoog gaat en 

de opwinding toeneemt waardoor een “go” respons getriggerd wordt. Anderzijds kan de focus 

op “coole” kenmerken deze respons onderdrukken. Het “cool” systeem wordt door hen 

beschreven als een emotioneel neutraal kennis systeem. Het is cognitief, complex, langzaam 

en beschouwend. Het systeem bestaat uit een netwerk dat rationeel, reflectief en strategisch 

gedrag genereert (Michel & Ayduk, 2004). Het “hot”systeem daarentegen beschrijven zij als 

een “go”systeem. Het maakt snelle emotionele processen mogelijk. Het systeem is simpel en 

snel en is bruikbaar voor overleving vanuit een evolutionair perspectief. Het “hot” systeem 

bestaat uit relatief weinig representaties welke reflexief vermijdings- en toenaderingsgedrag 

genereren wanneer deze geactiveerd worden door trigger stimuli, bijvoorbeeld voedsel. 

Wanneer iemand aantrekkelijk voedsel ziet zal hij /zij bijvoorbeeld geneigd zijn dit te gaan 

eten. 

 De “hot” en “cool” strategieën zijn naast het uitstellen van een beloning ook 

toepasbaar bij emotionele zelfregulatie wanneer men te maken krijgt met aversieve “hot” 

situaties, zoals in het onderzoek van Gross (1998), wat hierboven is beschreven is. In dat 

onderzoek is herwaarderen een cognitieve “cooling” strategie. Cognitieve herwaardering van 

emotieopwekkende stimuli blijkt een meer adaptieve manier om negatieve emoties te 

reguleren dan wanneer proefpersonen de emotie onderdrukken of in de controleconditie zitten 

(Michel & Ayduk, 2004). 
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 Evers, Stok en de Ridder (2009) hebben de invloed van deze “hot” en “cool” emotie 

regulatiestrategieën op het eetgedrag van proefpersonen onderzocht. Uit deze studie bleek dat 

het onderdrukken van emoties ervoor zorgt dat mensen meer ongezond voedsel gaan eten dan 

mensen die de regulatiestrategie herwaarderen hanteren. Dit sluit aan bij de theorie van 

Baumeister en anderen (1998) waarin gesteld werd dat onderdrukken meer beroep doet op 

beschikbare bronnen dan herwaarderen. Evers en anderen (2009) geven tevens aan dat het 

mogelijk is dat herwaarderen een bufferfunctie vervult tegen emotioneel eten. Maar doordat 

herwaarderen alleen met onderdrukken vergeleken werd, is onbekend of de toename van het 

eten van ongezond voedsel het gevolg was van een mogelijke bufferfunctie van herwaarderen. 

  

Het huidige onderzoek 

Zoals reeds beschreven kunnen emoties ertoe leiden dat men meer gaat eten. De manier 

waarop met emoties wordt omgegaan, zorgt ervoor dat men meer of minder emotie ervaart. 

Wanneer men een gezonde regulatiestrategie als herwaarderen hanteert, zal men minder 

emoties ervaren en herwaarderen doet ook geen beroep op cognitieve bronnen en zelfcontrole. 

De capaciteit voor andere taken, zoals het beheersen van de hoeveelheid voedsel die men eet, 

wordt daardoor niet aangetast. Herwaarderen werkt mogelijk als “cooling” strategie voor de 

hoeveelheid voedsel die men eet. Door de focus op de objectieve kenmerken te leggen in 

plaats van op de subjectieve zal men minder emoties ervaren en daardoor ook minder gaan 

eten. Onderdrukken heeft deze eigenschappen niet en heeft mogelijk ook negatieve 

consequenties voor de gezondheid. Het onderzoek van Evers en anderen (2009) hebben deze 

resultaten bevestigd, maar een beperking aan hun studie was wel dat ze geen controlegroep 

hadden gebruikt. Deze controlegroep zal in dit onderzoek wel aanwezig zijn. Hoewel beide 

regulatiestrategieën interessant zijn om te onderzoeken, wordt in het huidige onderzoek alleen 

bekeken of herwaarderen ervoor zorgt dat proefpersonen minder gaan eten.  

 Proefpersonen zullen een filmfragment te zien krijgen dat negatieve emoties opwekt. 

Vooraf zullen zij instructies krijgen om tijdens het filmfragment de emotie regulatiestrategie 

herwaarderen toe te passen (herwaarderingsconditie) of zij zullen geen instructies krijgen 

(controle conditie). Na de film wordt er een smaaktest afgenomen, waarbij er verschillende 

soorten gezond en ongezond voedsel geproefd moet worden. In het huidige onderzoek wordt 

bekeken of proefpersonen die de emotie regulatiestrategie herwaarderen toepassen minder 

zullen eten dan proefpersonen uit de controleconditie. Vanuit de hierboven beschreven theorie 

is de volgende vraagstelling met bijbehorende hypothese opgesteld: Wat is de invloed van 

(gezonde) emotie regulatiestrategieën op het eten van voedsel? Verwacht wordt dat het 
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hanteren van een gezonde emotie regulatiestrategie, zoals herwaarderen, ervoor zorgt dat 

proefpersonen minder ongezond voedsel gaan eten dan proefpersonen die in de 

controleconditie zitten. 

 

Methoden 

Proefpersonen 

De groep proefpersonen (N = 25), bestond uit vrouwelijke bachelorstudenten van de 

Universiteit Utrecht met een gemiddelde leeftijd van 22.16 jaar (SD = 5.21) en een gemiddeld 

BMI van 21.11 (SD = 2.75). De proefpersonen zijn verworven door middel van het uitdelen 

van flyers, het aankondigen van het onderzoek via de studentensite van de Universiteit 

Utrecht en via gegevens van een vorig onderzoek, waarbij onderzoek naar emotioneel eten 

niet het doeleinde was. Voorafgaand aan het onderzoek zijn een aantal criteria opgesteld waar 

de proefpersonen aan moesten voldoen. De proefpersonen mochten niet ouder zijn dan 30 

jaar, twee uur voor het onderzoek niets meer hebben gegeten en geen BMI hebben van boven 

de 25. Voor dit onderzoek werd een beloning uitgereikt van vijf euro of een proefpersoonuur. 

 

Procedure 

 Instructies voor het onderzoek werden gegeven middels een coverstory, omdat het 

doel van het onderzoek niet duidelijk mocht zijn voor de proefpersonen. In de coverstory 

werd aangegeven dat het onderzoek uit twee verschillende ongerelateerde onderdelen zou 

bestaan. Het eerste deel zou het bekijken van een filmfragment en het invullen van een 

emotievragenlijst zijn. Hiermee zou het effect van een filmfragment op emoties worden 

onderzocht. Het andere deel zou een pilot onderzoek zijn voor een ander onderzoek welke als 

onderwerp smaakverschillen onder studenten had (zie Bijlage 1). Nadat de instructies waren 

gegeven werd een emotievragenlijst afgenomen, om vast te stellen welke emoties de 

proefpersonen op dat moment ervoeren. Daarna mochten de proefpersonen plaatsnemen in 

een ander deel van de onderzoeksruimte en kregen zij instructies te lezen. Deze werden 

daarna mondeling nog eens door de proefleider herhaald om er zeker van te zijn dat de 

proefpersonen het goed begrepen. De proefpersonen in de conditie herwaarderen kregen de 

instructies om een afstandelijk en objectief perspectief in te nemen tijdens het kijken van het 

fragment (zie Bijlage 1). De proefpersonen uit de controle conditie kregen alleen de instructie 

naar de film te kijken, zie Bijlage 1. Beide instructies zijn gebaseerd op een eerder toegepaste 

procedure (Gross, 1998). In beide condities kregen proefpersonen tevens te horen dat er video 
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opnames werden gemaakt tijdens het filmfragment. Dit was in werkelijkheid niet het geval, 

maar werd verteld om de proefpersonen te stimuleren extra hun best te doen. Daarna verliet 

de proefleider de ruimte en kregen de proefpersonen het filmfragment te zien. Het 

filmfragment was een heftige en gewelddadige scene uit de film “American History X”. Na 

het filmfragment werden de proefpersonen gevraagd nogmaals de emotievragenlijst in te 

vullen en werd een manipulatiecheck gedaan door middel van een aantal vragen om te 

controleren of de proefpersonen de instructies goed gevolgd hadden. Vervolgens kwam de 

proefleider terug in de ruimte en kregen de proefpersonen instructies voor de smaaktest. 

Hierbij werd duidelijk aangegeven dat zij zoveel mocht proeven als ze wilde. Dit had als 

reden de proefpersonen te stimuleren zoveel te eten als ze wilden (zie Bijlage 1). Tijdens de 

smaaktest moesten de proefpersonen een aantal vragen beantwoorden met betrekking tot het 

voorgezette voedsel. Hiervoor kregen de proefpersonen 10 minuten de tijd (overgenomen uit 

Lowe & Maycock, 1988). De proefpersonen kregen hierdoor ruim voldoende tijd om alles 

goed te proeven. Voorafgaand aan de smaaktest werd het voedsel, zonder medeweten van de 

proefpersonen, apart gewogen. Na afloop werd het nogmaals gewogen om na te gaan hoeveel 

de proefpersonen hadden gegeten. Na de smaaktest werd de Nederlandse Vragenlijst voor 

Eetgedrag (NVE; Van Strien, Frijters, & Bergers, 1986) afgenomen en werd het feitelijke 

gewicht van de proefpersonen bepaald door hen op een weegschaal plaats te laten nemen. Tot 

slot werden tijdens de debriefing nog een aantal vragen gesteld om te controleren of de 

proefpersonen het doel van het onderzoek door hadden (zie Bijlage 1). Hierna werd een 

proefpersoonuur of geld uitgereikt. 

 

Materialen 

 Film: Een filmfragment, van ongeveer vier minuten, uit de film "American History X” 

werd gebruikt om onder alle proefpersonen negatieve emoties opwekken. In eerder onderzoek 

van Schaefer, Nils, Sanchez en Philippot (2006) en Smeets, Candel, en Merckelbach (2004) 

werd dit filmfragment gebruikt om angst te induceren. 

 Emoties: De emoties van de proefpersonen werden gemeten met de emotievragenlijst. 

Deze meet de emoties van de proefpersoon op het moment van afname. Proefpersonen werd 

gevraagd hoe sterk ze 21 verschillende emoties ervoeren op een 7-punts Likert schaal (zie 

Bijlage 2). Een factoranalyse werd uitgevoerd om te kijken of negatieve en positieve emoties 

geclusterd konden worden. Uit de factoranalyse bleek dat er grofweg twee factoren te 

onderscheiden waren. De eerste factor was “negatieve emoties”, met daarin de items 

boosheid, frustratie, vrees, verdriet en walging. Deze factor heeft een betrouwbaarheid van .65 
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voor en .86 na het filmfragment. De tweede factor was “positieve emoties” met de items 

opgewektheid, tevredenheid, plezier, blijheid en geluk. De betrouwbaarheid van de factor 

positieve emoties was .92 voor en .90 na het filmfragment.  

 Manipulatiecheck: Er werd een manipulatiecheck uitgevoerd. Deze bestond uit twee 

vragen die beantwoord moesten worden op een 7-punts Likert schaal (overgenomen van 

Richards & Gross, 2000). De manipulatiecheck controleert of proefpersonen de emotie 

regulatiestrategie herwaarderen toegepast hebben. Daarnaast werden er nog twee andere 

vragen gesteld die controleren of proefpersonen het filmfragment al eens eerder hebben 

gezien en of ze op enig moment weggekeken hebben van het scherm (zie Bijlage 3).  

 Smaaktest: De smaaktest bestond uit 25 vragen over de smaak, structuur en 

waarneming van het voedsel wat geproefd moest worden (zie Bijlage 4). Voor het wegen van 

het eten is een keukenweegschaal gebruikt. Het voedsel dat geproefd moest worden waren 

appels, droge crackers (bedoeld als gezond voedsel), M&M`s en naturel chips (bedoeld als 

ongezond voedsel). Met een factoranalyse is gekeken of de verschillende soorten voedsel in te 

delen waren in factoren die gezond en ongezond voedsel zouden clusteren. Dit had echter 

geen resultaat. Appel en chips werden geclusterd, evenals crackers en M&M`s. Hierna is 

besloten hier niets mee te doen en de voedseltypes te behandelen als aparte items. 

 Controlevariabelen: Individuele verschillen in emotioneel eten, eten als reactie op 

externe factoren en diëten werden gemeten met de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag 

(NVE; Van Strien, Frijters, & Bergers, 1986). Deze maten werden in het huidige onderzoek 

gebruikt om mogelijke invloeden op de eetgewoontes van de proefpersonen te bekijken en 

dienden tevens als controle items.  De betrouwbaarheid van de controlevariabelen was .66 

voor individuele verschillen in emotioneel eten, .94 voor eten als reactie op externe factoren 

en .94 voor diëten. 

 Debriefing: Tijdens de debriefing werd gecontroleerd of proefpersonen het doel van 

het onderzoek door hadden en of ze twee uur van te voren niets gegeten hadden (zie Bijlage 

5). 

 

Resultaten 

Emoties 

 Als eerste werd een 2 (conditie: herwaarderen vs controle conditie) x 2 (tijd: negatieve 

emotie voor vs na het filmfragment) MANOVA uitgevoerd om te kijken of er succesvol 

negatieve emoties zijn opgewekt door het filmfragment. Er werd een significant multivariaat 
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effect van tijd gevonden F(1, 23) = 55.68, p = .000, η² = .71. Negatieve emoties zijn 

significant toegenomen na het kijken van het filmfragment, Mvoor filmfragment = .70 (SD = .12) en 

Mna filmfragment = 2.34 (SD = .25), zie Figuur 1. Het interactie-effect conditie x tijd was niet 

significant F < 1. Er was geen verschil in het ervaren van negatieve emoties tussen de 

condities. 
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 Figuur 1: Gemiddelde negatieve emoties voor en na het filmfragment, uitgesplitst per conditie. 

 

 Naast een MANOVA met als afhankelijke variabele negatieve emoties is ook een  

2 (conditie: herwaarderen vs controle conditie) x  2 (tijd: positieve emotie voor vs na het 

filmfragment) MANOVA uitgevoerd om te kijken of het filmfragment succesvol is geweest in 

het afnemen van positieve emoties. Uit de analyse bleek een significant multivariaat effect 

van tijd F(1, 23) = 45.95, p = .000, η² = .67. Positieve emoties zijn significant afgenomen na 

het kijken van het filmfragment, Mvoor filmfragment = 4.09 (SD = .20) en Mna filmfragment = 2.54 (SD 

= .22), zie Figuur 2. Het interactie-effect conditie x tijd was niet significant F < 1. Er was 

geen verschil in het ervaren van positieve emoties tussen de condities. 
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 Figuur 2: Gemiddelde positieve emoties voor en na het filmfragment, uitgesplitst per conditie. 

 

Manipulatiecheck 

 Om te controleren of de conditie herwaarderen de regulatie instructies heeft opgevolgd 

en deze emotie regulatiestrategie meer heeft toegepast tijdens het kijken van het filmfragment 

dan de controle conditie, werd een MANOVA uitgevoerd met conditie als onafhankelijke 

variabele en de twee regulatie-instructies als afhankelijke variabele. Er werd een significant 

multivariaat effect gevonden van conditie, F(2, 22) = 12.86, p = .000, η² = .54. Proefpersonen 

in de herwaarderen conditie keken meer naar de technische aspecten van het filmfragment dan 

proefpersonen in de controle conditie, F(1, 23) = 17.92, p = .000, η² = .44, Mherwaarderen = 3.92, 

SD = .38, Mcontrole = 1.58, SD = .40. Het effect voor het innemen van een afstandelijk 

perspectief was echter niet significant, F < 1. Beide condities verschilden niet in het innemen 

van een afstandelijk perspectief tijdens het kijken van het filmfragment. 

 

Smaaktest 

 Er werd een MANOVA met conditie en de aparte voedseltypes in grammen 

uitgevoerd om te kijken of de condities verschilden in de hoeveelheid voedsel die was 

gegeten. Daaruit bleek dat het multivariaat effect van conditie niet significant was, F < 1. 

Beide condities verschilden niet in de mate waarin zij het voedsel gegeten hadden. 

Gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in Tabel 1. Hierin staan de gemiddelden 

in grammen voor elk voedseltype, uitgesplitst naar conditie. 
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Tabel 1: Gemiddelden (en standaarddeviaties) in grammen per voedseltype, uitgesplitst per conditie. 

Voedseltype Herwaarderen Controle 

Appel 25.31 (5.44) 31.75 (5.67) 

Crackers 8.15 (1.67) 6.42 (1.74) 

Chips 8.15 (1.67) 10.67 (2.05) 

M&M`s 11.62 (2.74) 10.42 (2.85) 

  

Controlevariabelen 

 Tot slot is er een MANOVA uitgevoerd met conditie als onafhankelijke variabele en 

de vier voedseltypes als afhankelijke variabele met als covariaat drie schalen van de NVE. 

Hiermee werd gecontroleerd voor individuele verschillen in eetgedrag. Uit deze analyse 

kwam echter geen significant effect voor het covariaat naar voren. Er is ook gekeken of er een 

correlatie bestond met het BMI van de proefpersonen, maar BMI bleek niet geassocieerd te 

zijn met het eten van de vier voedselsoorten. 

 

Discussie 

 In het huidige onderzoek is de invloed van (gezonde) emotie regulatiestrategieën op 

het eten van voedsel onderzocht. Verwacht werd dat het hanteren van een gezonde emotie 

regulatiestrategie, zoals herwaarderen ervoor zorgt dat individuen minder ongezond voedsel 

gaan eten dan mensen die geen regulatiestrategie toepassen. Deze hypothese is echter niet 

bevestigd. Er bestond geen verschil in de mate waarin de verschillende voedselsoorten waren 

gegeten tussen de herwaarderingsgroep en de controlegroep. Hieruit kan men opmaken dat de 

emotie regulatiestrategie herwaarderen er niet voor zorgt dat mensen minder gaan eten na het 

ervaren van negatieve emoties dan mensen die deze regulatiestrategie niet hanteren. Beide 

groepen aten ongeveer evenveel ongezond als gezond voedsel. Dit resultaat laat zien dat 

herwaarderen in deze studie geen bufferfunctie vervulde (Evers et al., 2009). Een verklaring 

hiervoor is dat de controlegroep, net als de herwaarderingsgroep, een afstandelijk perspectief 

ingenomen had tijdens het kijken van het filmfragment. Hierdoor zou de controlegroep, net 

als de herwaarderingsgroep, minder negatieve emoties hebben ervaren door het kijken van het 

filmfragment (Gross, 1998) en dat zou hun eetgedrag in dezelfde mate beïnvloed kunnen 

hebben als bij de herwaarderingsgroep. Er zou hieruit afgeleid kunnen worden dat mensen 

met een normaal gewicht vaak de emotie regulatiestrategie herwaarderen toepassen (waardoor 

het verschil in eetgedrag met de herwaarderingsgroep niet is gevonden). Misschien is het wel 

zo dat de bufferfunctie meer een rol speelt bij mensen met overgewicht. Mogelijk maken 



 

 

15 

mensen met overgewicht minder gebruik van herwaarderen waardoor, wanneer zij gedwongen 

worden tot herwaarderen door middel van experimentele manipulatie, er wel een bufferfunctie 

optreedt. Dit zou echter in toekomstig onderzoek getoetst moeten worden. 

 Doordat de twee condities niet significant verschilden in de hoeveelheid voedsel die 

zij hadden gegeten, kunnen de verschillende theorieën over de verschillende consequenties 

van herwaarderen niet bevestigd worden. Het energie model van Baumeister, Bratslavsky, 

Muraven en Tice (1998) voorspelt dat een vitale bron uitgeput wordt door zelfregulatie. Dit 

leidt ertoe dat volgende taken niet meer goed uitgevoerd kunnen worden. Er werd verwacht 

dat herwaarderen mogelijk geen beroep zou doen op deze bron, waardoor de capaciteit voor 

het beheersen van de hoeveelheid voedsel die men eet niet zou worden aangetast. Dit is met 

dit onderzoek echter niet bewezen. Hetzelfde geldt ook voor de “hot”en “cool”strategieën van 

Mischel en Ayduk (2004). Er werd verwacht dat herwaarderen mogelijk als “cooling” 

strategie werkt voor de hoeveelheid voedsel die men eet. Door de focus op de objectieve 

kenmerken te leggen in plaats van de subjectieve zal men minder emoties ervaren en daardoor 

ook minder gaan eten. Dit kon met dit onderzoek echter niet bevestigd worden. 

  

Beperkingen en Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

 Tijdens de uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal beperkingen naar voren 

gekomen, waaronder de belangrijke beperking dat er door beide condities meer van de 

(gezonde) appel was gegeten dan van de ongezonde voedseltypen. Dit werd op voorhand niet 

verwacht, omdat uit het onderzoek van Evers en anderen (2009) bleek dat men meer 

ongezond voedsel zou gaan eten na het ervaren van negatieve emoties. Een mogelijke 

verklaring voor dit tegenstrijdige resultaat is dat het lag aan de soort appel die is gebruikt voor 

dit onderzoek. Deze was erg zoet en sappig, waardoor deze mogelijk aantrekkelijker werd dan 

de chips en de M&M`s. Deze uitkomst kan de resultaten in negatieve zin beïnvloed hebben 

doordat er niet goed onderscheid gemaakt kon worden tussen het gezonde en ongezonde 

voedsel. Een andere beperking die invloed gehad zou kunnen hebben op de resultaten was het 

kleine aantal proefpersonen in de studie. Hierdoor kon een mogelijk effect van herwaarderen 

op het eten van ongezond voedsel mogelijk lastiger worden vastgesteld. 

 Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het gebruik van meer 

proefpersonen en het vergelijken van de emotie regulatiestrategieën herwaarderen en 

onderdrukken met een controlegroep.  Daarnaast zouden mensen met een normaal gewicht en 

mensen met overgewicht vergeleken moeten worden wanneer zij gedwongen worden 

herwaardering toe te passen door middel van een experimentele manipulatie. Hiermee kan de 
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hypothese dat de bufferfunctie van herwaardering wel van toepassing zou kunnen zijn op 

mensen met overgewicht worden onderzocht. Daarnaast kan er in toekomstig onderzoek 

gebruik worden gemaakt van een ander type gezond voedsel dan appel, bijvoorbeeld wortels 

of tomaat, welke een minder zoete smaak hebben. 

 Ondanks de genoemde beperkingen heeft het huidige onderzoek wel gezorgd voor 

meer inzicht op het gebied van emotie regulatiestrategieën. Duidelijk is geworden dat 

herwaarderen er niet voor zorgt dat mensen minder gaan eten als reactie op negatieve emoties. 

Herwaarderen heeft daardoor niet de bufferfunctie die men gedacht had dat het zou hebben 

(Evers et al., 2009). Mogelijk is deze bufferfunctie wel aanwezig bij mensen met overgewicht, 

maar toekomstig onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten verschaffen. 
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Bijlage 1 - Instructies onderzoek 

 

Coverstory 

Welkom, fijn dat je mee wilt werken aan dit onderzoek. Het onderzoek zal bestaan uit twee 

delen. Het ene deel gaat over de effecten van een filmfragment op emoties, daarbij zal je een 

filmfragment te zien krijgen en het andere deel is een vooronderzoek voor een 

bacheloronderzoek dat hierna van start zal gaan. Dit gaat over smaakverschillen onder 

studenten en zal bestaan uit een smaaktest. 

 

Instructies eerste deel over emoties 

Het eerste deel gaat dus over emoties. We willen je vragen een vragenlijst in te vullen en 

daarna zal je een filmfragment te zien krijgen. > afname emotievragenlijst 

 

Instructies filmfragment 

Je kunt “hier” plaatsnemen. Je krijgt zo meteen een filmfragment te zien en daarna volgt een 

korte vragenlijst. (laat instructieboekje zien) 

Je mag nu even de instructies lezen. 

Ik zal nogmaals even herhalen wat de bedoeling is > herhalen instructies 

Vraag of alles duidelijk is en verlaat de ruimte 

 

Instructies conditie herwaarderen 

Ik zal de instructies nog even herhalen: 

Je gaat nu een kort filmfragment bekijken. Het is hierbij belangrijk dat je steeds naar het 

filmpje blijft kijken en goed oplet. Wanneer het te verontrustend is mag je wel even 

wegkijken. Tijdens het kijken is het belangrijk dat je een afstandelijk en objectief perspectief 

inneemt. Bedenk tijdens het filmfragment bijvoorbeeld dat het allemaal nep is, en dat je 

slechts acteurs ziet spelen. Je kunt ook kijken naar de technische aspecten van het filmpje, 

bijvoorbeeld wat voor positie de camera heeft. Er zullen ook opnames van jou gemaakt 

worden wanneer je het filmpje aan het kijken bent zodat we je reacties kunnen coderen.  

 

Instructies controleconditie 

Je gaat nu een kort filmfragment bekijken. Het is hierbij belangrijk dat je steeds naar het 

filmpje blijft kijken en goed oplet. Wanneer het te verontrustend is mag je wel even 
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wegkijken. Er zullen ook opnames van jou gemaakt worden wanneer je het filmpje aan het 

bekijken bent zodat we je reacties kunnen coderen. 

 

Instructies tweede deel over smaakverschillen 

Wij zijn ook bezig met een vooronderzoek voor een bacheloronderzoek over 

smaakverschillen onder studenten zoals ik aan het begin al zei. Je gaat zo meteen een 

smaaktest doen. Daarbij krijg je 4 verschillende soorten voedsel die je in ieder geval alle 4 

even moet proeven en dan krijg je daarna een vragenlijst die je over deze smaaktest in kan 

vullen. Je mag zoveel eten als je wilt, het eten is vers, komt net uit de verpakking en het wordt 

hierna gewoon weggegooid. Je krijgt voor dit onderdeel 10 minuten de tijd. 

 

Ik wil je ook nog vragen om de volgende vragenlijst in te vullen, deze gaat over eetgedrag  

Wijs even op de weegschaal. 

 

Als laatst wil ik je vragen of je even je schoenen uit zou willen doen want we willen je nog 

even wegen.  

 

Debriefing 

Wat vond je van het onderzoek? 

Zijn je bepaalde dingen opgevallen? 

Wat was het doel van het onderzoek? 

Bij juiste antwoord..Bij welk onderdeel kreeg je het idee dat het ergens anders over ging? 

Is het je gelukt om twee uur van te voren niets te eten? Ik kan me voorstellen dat het lastig is 

geweest om twee uur niks te eten en dat je je misschien wat flauw hebt gevoeld. Graag zou ik 

wel van je willen weten of je nog iets hebt gegeten, het is niet erg, maar we willen het wel 

even weten, omdat dat de onderzoeksresultaten mogelijk kan beïnvloeden. 

Zo ja, Wat had je gegeten? 
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Bijlage 2 – Emotievragenlijst 

 

Emotievragenlijst 

 

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

 

Ik voel me gelukkig 

Ik voel me moe 

Ik voel me verdrietig 

Ik voel me gefrustreerd 

Ik voel vrees 

Ik voel me boos 

Ik voel me opgewonden 

Ik heb plezier 

Ik voel me tevreden 

Ik voel me schuldig 

Ik voel me blij 

Ik voel me ontspannen 

Ik voel me angstig 

Ik voel me verward 

Ik voel me bezorgd 

Ik voel schaamte 

Ik voel me geïrriteerd 

Ik voel me gespannen 

Ik voel me opgewekt 

Ik voel me zenuwachtig 

Ik voel walging 

 

 

De hierboven beschreven uitspraken moeten allemaal beantwoord worden op de volgende 

antwoordschaal 

 

0 1 2 3 4 5 6 

helemaal niet        enigszins       heel erg 
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Bijlage 3 – Manipulatiecheck 

 

We willen je vragen om nog een aantal vragen over het filmfragment wat je net hebt gezien te 

beantwoorden. 
 

1. Heb je op enig moment weggekeken van het scherm?   

 ja  nee  

 

 

Vul bij de volgende vragen het getal in, dat het meest overeenkomt met jouw antwoord. 

 

2 In hoeverre heb je tijdens het filmfragment een afstandelijk perspectief ingenomen?  

 

0 1 2 3 4 5 6 

helemaal niet     enigszins         heel erg 

 

3 Hoezeer heb je tijdens het kijken gelet op de technische aspecten van het 

filmfragment?  

 

0 1 2 3 4 5 6 

helemaal niet     enigszins         heel erg 

 

4 Had je de film waar dit fragment uit komt al eens gezien?  ja  nee 
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Bijlage 4 – Smaaktest 

 

Smaaktest            

Introductie: 

De onderstaande vragen hebben betrekking op het voedsel dat voor je staat. Beantwoord alle 

vragen en sla geen vragen over. Er zijn geen foute antwoorden mogelijk. We zijn 

geïnteresseerd in jouw mening. Maak voor het beantwoorden van de vragen gebruik van de 

schalen die bij de vragen vermeld staan. Geef je antwoord aan door het cijfer dat het beste bij 

je past te omcirkelen. 

 

De nu volgende uitspraken moeten allemaal beantwoord worden op de volgende 

antwoordschaal. 

1  2  3  4  5  6  7 

helemaal                heel erg 

   niet 

 

Structuur            

1. Hoe knapperig vind je de chips? 

2. Hoe knapperig vind je de crackers? 

3. Hoe hard vind je de M&M’s? 

4. Hoe taai vind je de chips? 

5. Hoe taai vind je de crackers? 

6. Hoe sappig vind je de appel? 

7. Hoe knapperig vind je de crackers in vergelijking met de chips? 

8. Hoe zacht vind je de appel? 

9. Hoe droog vind je de crackers? 

 

Smaak             

1. Hoe zout vind je de crackers? 

2. Hoe zoet vind je de M&M’s in vergelijking met de appel? 

3. Hoe zuur vind je de appel? 

4. Hoe zout vind je de chips? 

5. Hoe romig vind je de chocola van de M&M’s? 
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De volgende twee uitspraken moeten beantwoord worden op de volgende antwoordschaal 

1  2  3  4  5  6  7 

helemaal                helemaal  

mee oneens                mee eens 

 

6. Een appel spreekt mij meer aan qua smaak dan crackers. 

6. M&M’s spreekt mij meer aan qua smaak dan chips. 

                

De volgende uitspraken moeten weer beantwoord worden op de volgende antwoordschaal 

1  2  3  4  5  6  7 

helemaal                heel erg 

   niet 

 

7. Hoe bitter vind je de M&M’s? 

8. Hoe bitter vind je de appel? 

9. Hoe lekker vind je de chips? 

10. Hoe lekker vind je de appel? 

11. Hoe lekker vind je de M&Ms? 

12. Hoe lekker vind je de crackers? 

 

Voor de volgende vragen hebben de proefpersonen de volgende antwoordmogelijkheden 

1 Naturel chips 

2 Appel 

3 M&M’s 

4 Crackers 

 

13. Welke van de vier voedselsoorten vind jij het lekkerst? 

 

Waarneming            

1. Welke voedselsoorten vind je er het aantrekkelijkst uitzien? 

2. Welke voedselsoort vind je het lekkerst ruiken? 
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Bijlage 5 – Debriefingsformulier 

 

 

Respondentnummer___ 

 

Debriefingsformulier 

 

1. In welke mate had proefpersoon het doel van het onderzoek door? 

 

Niet 1 2 3 Wel 

 

2. Zo ja, op welk punt in het onderzoek? 

 

……………………………………. 

 

3. Had proefpersoon vooraf iets gegeten? 

 

Nee  Ja 

 

4. Wat had proefpersoon gegeten? 

 

……………………………………. 

 

 

 

 


