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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
Temptation and restraint
Nienke Jonker

1. Aandachtsbias voor algemene signalen van beloning en straf speelt geen rol in afwijkend
eetgedrag van adolescenten (Hoofdstuk 2, 3 en 4).
2. Obesitas in de adolescentie is gerelateerd aan beloningsgevoeligheid, maar niet aan
strafgevoeligheid (Hoofdstuk 2 en 3).
3. Adolescenten met anorexia nervosa hebben een hoge strafgevoeligheid, maar zijn niet meer of
minder gevoelig voor beloning dan adolescenten zonder eetstoornis (Hoofdstuk 4).
4. Adolescenten met anorexia nervosa missen de aandachtsbias voor eten die gerelateerd is aan
normaal eetgedrag (Hoofdstuk 6).
5. Het lijkt niet cruciaal aandacht voor eten van adolescenten met anorexia nervosa te veranderen
om eetstoornissymptomen te verminderen (Hoofdstuk 7).
6. We weten nog te weinig over de rol van aandacht voor eten bij gezond en ongezond eetgedrag
om aandachtsmodificatie aan- of af te raden bij behandeling van afwijkend eetgedrag.
7. Vooruitgang in een onderzoeksveld valt of staat met consistent gebruik van definities en
operationalisaties.
8. Promoveren is als het fietsen van een col; het is hard werken, het gaat niet zo snel, maar als je
blijft trappen kom je uiteindelijk (meestal) wel boven en het is de inspanning absoluut waard.
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