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Succes met leren
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we
dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.

Geld verdienen?
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk
briljant is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s
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1. Inleiding
De levensmiddelenbranche is de laatste jaren niet bezig met het vergroten van de totale productie
maar met de ‘smaak’ van producten. Smaak is over het algemeen de manier waarop mensen voedsel
met hun zintuigen hun sensoren, waarnemen = sensorische eigenschappen van een product. Bij het
meten van sensorische eigenschappen wordt de mens als meetinstrument gebruikt. De mensen die
de producten zien, ruiken, proeven en voelen zijn gezamenlijk een panel. De verwerking van de
gegevens vindt plaats volgens een systematische werkwijze in de vorm van een sensorische test.
Sensorisch onderzoek en het succes van een product
Het ‘fysieke product’ (zonder verpakking, prijs, merknaam, imago etc.) vertegenwoordigt een
kernwaarde van wat de producent kan bieden. Pas wanneer de kernwaarde goed is, kunnen
marketeers er zinvol een beleving omheen bouwen.
Bepaling van de doelstelling en doelgroep
Een van de eerste stappen in het ontwikkelingsproces is het formuleren van een
ontwikkelingsdoelstelling van een product, dit is een taak voor de marketing. Sensorisch onderzoek
staat hierin ten diensten van de marketing. Met het oog op productontwikkeling kan het nuttig zijn om
te kijken naar wat er op de markt, en wat er niet is. Er zijn uiterst concrete onderzoeksvragen (gericht
op een reeds ontwikkeld of bestaand product) en meer abstracte (van een veel strategischer gehalte).
Met name de strategische vragen zijn belangrijk de beginfase van productontwikkeling en –innovatie.
‘In hoeverre verschillen onze kaaswafeltjes sensorisch van wafeltjes van de vijf best verkochte andere
merken vergelijkbare kaaswafeltjes?’
Segmentatie en positionering
Voor welke doelgroep wordt een product ontwikkeld? Doordat consumenten zich steeds moeilijker in
afgebakende segmenten laten vangen, is het bovendien zaak na te gaan voor welke situatie of welk
gebruiksmoment een product moet worden gemaakt.
‘Aan welke sensorische eisen moet een ijsje voldoen om door jongeren bij of na het sporten te worden
gewaardeerd?’
Het product ontwikkelen
Testen van producten tijdens de ontwikkeling
Sensorisch onderzoek heeft een sturende rol tijdens het productontwikkelingsproces. In verschillende
fasen is inzicht in het oordeel van de consument nodig. Het kan gaan om een eenvoudig
waardeoordeel; Lekker/niet lekker, maar ook om een check of een prototype zo wordt aangenomen
als het in het concept wordt beschreven.
‘Hoe vindt de consument van de door ons ontwikkelde conceptgehaktstaaf?’
Vertaling van sensorische eisen in fysieke producteigenschappen
Uit marktonderzoek kan bv wel blijken dat er een frisse, lichtzoete roerbaksaus moet komen, maar hoe
maak je dit? Hier kun je achter komen d.m.v. vragen als: ‘Wanneer wordt een saus als fris ervaren?’
De ontwikkeling van een ‘me-too’-product
Producenten hebben soms goede redenen om een product van een ander na te maken. Bv
supermarktketens willen dat huismerken hetzelfde smaken als die van de marktleider. Sensorisch
onderzoek is in dit geval nodig om de smaak van het te ‘kopiëren’ product in kaart te brengen.
‘Hoe smaakt de succesvolle aardbeienyoghurt van merk X?’
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Het product (op grote schaal) kunnen maken
Procesbeheersing
Het lijkt simpel, een product altijd precies volgens het standaard recept maken. Maar wat heet
standaard, als je met levensmiddelen te maken hebt? Levensmiddelen zijn anders door verschillende
aspecten zoals, plaats, oogst, grondsoort, weersomstandigheden, bewaartijd, luchtvochtigheid etc. De
producent wil echter een constant eindproduct. Kwaliteit houdt immers het leveren van een steeds
gelijk product in zodat aan de verwachtingen van de consument wordt voldaan  Procesbeheersing
Hoe moeten productie, opslag en vervoer worden ingericht om, ondanks wisselende ingrediënten en
omstandigheden, een vooraf vastgesteld product te leveren?
‘Welke invloed heeft de benodigde sterilisatie van het product op de smaakeigenschappen ervan?’
Kwaliteitsbewaking: Ingangs- en productiecontrole
Dicht bij de procesbeheersing, maar er toch van te onderscheiden. Is de toepassing van sensorisch
onderzoek bij kwaliteitsbewaking. Belangrijke toepassingen zijn de controle op kwaliteit van het aan
het bedrijf geleverde grondstoffen en op de (dagelijkse) productie. Daarnaast is de bepaling van de
houdbaarheid van producten van belang. Een aantal bepalingen kan direct tijdens de productie of
verpakking worden uitgevoerd, zoals controle op verontreiniging met ijzer en op gewicht of breuk.
Andere worden in het laboratorium gedaan. ‘Valt de geur van de zojuist binnengekomen partij
kruidnagel nog onder de afgesproken max. acceptabele grens?’
Ook als de kwaliteit van de ingrediënten bekend is en et productieproces goed beheerst wordt, is het
nodig de producten geregeld aan kwaliteitscontroles te ontwerpen.
‘Voldoet de krokantheid van onze chips aan de specificatie?’
Kwaliteitsbewaking: Houdbaarheid
Fabrikanten zetten netjes een tht-datum op de verpakking van hun producten. Enerzijds willen ze de
datum natuurlijk zo ver mogelijk in de toekomst hebben liggen. Anderzijds wil men niet het risico lopen
bedorven producten aan de man te brengen en daarmee klanten kwijt te raken. De houdbaarheid is
afhankelijk van: de microbiële kant, kiemgetal, aanwezigheid pathogenen, vochtgehalte, viscositeit, de
mate van oxidatie. De houdbaarheid heeft echter ook een sensorische kant: Producten kunnen nog in
orde zijn, maar kunnen een ongewenste bijsmaak hebben. (of andersom)
‘Op welke sensorische aspecten en in welke mate wijkt onze banketspijis twee maanden na productie
af van onze standaard?’
Productonderhoud en –optimalisatie
Wanneer een cyclus eenmaal vna de band rolt, is het niet tot aan het eind van zijn levenscyclus
uitontwikkeld door omstandigheden (Wetgeving, prijs, geen levering, klachten)
‘Verdwijnt de gerapporteerde ‘kartonsmaak’ als we de verpakking van de koekjes voorzien van
aluminiumfolie?’
Promotie: Juiste propositie
Wanneer een bestaand of een nieuw ontwikkeld product onder de aandacht een propositie die
aantrekkelijk is, die waargemaakt kan worden en die anders is dan die van de concurrent.
‘Welke sensorische kwaliteiten van de nieuwe rookworst worden door de doelgroep het meest
gewaardeerd?’
Wetenschappelijk sensorisch onderzoek
Voorgaande pagina’s hebben alle zaken betrekking op concrete problemen en beslissingen van
productiebedrijven. Maar er kan ook meer fundamenteel sensorisch onderzoek worden gedaan. Het
gaat dan om algemenere vragen en lange termijn-problemen. Dat kan gebeuren vanuit
wetenschappelijk belangstelling.
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‘Welke invloed heeft de smaak ‘bitter’ op de mate waarin men ‘zuur’ proeft?’
Twee invalshoeken: Hoe smaakt het?/ Wat vind je ervan?
Objectief onderzoek = analytisch onderzoek: Men wil de smaak (in brede betekenis) analyseren,
zonder er een oordeel over te geven. (kwaliteits- en procesbewaking en bij productgericht onderzoek)
Subjectief onderzoek = Hedonisch onderzoek: Men komt hiervoor ook wel de termen
acceptatieonderzoek. Affectief onderzoek en preferentieonderzoek tegen. Wordt met name toegepast
op marktgerichte productontwikkelingsvragen.
Beschrijven of op verschil testen
Discriminatief onderzoek = Een simpele vergelijking, er hoeft alleen bepaald te worden of producten
zich in een of ander sensorisch opzicht onderscheiden. De betreffende sensorische
onderzoeksmethoden vallen in de categorie van de zogeheten verschiltest. Tegenover discriminatief
onderzoek staat beschrijvend onderzoek. Dat is erop gericht om de aard en de intensiteit van
sensorische eigenschappen van producten in kaart te brengen: Welke smaakeigenschappen hebben
ze en hoe sterk zijn deze?
Beperkingen van sensorisch onderzoek, afbakening
- De soms bescheiden rol van de smaak in het succes van een product. De smaak is weliswaar
een belangrijke factor in de voedselkeuze, maar verreweg niet de enige.
- De manier waarop een bedrijf zijn ‘probleem’ definieert. Wanner de consument een prodcut
niet accepteert, moet je het niet te snel als een sensorisch probleem zien en als zodanig
proberen op te lossen.
- Duidelijke gerichtheid op food. Maar sensorisch onderzoek wordt ook gebruikt bij non-food
bijvoorbeeld geuren en geluiden van een auto.
Waar wordt sensorisch onderzoek gedaan en door wie?
Sensorisch onderzoek wordt op veel verschillende plaatsen uitgevoerd. Allereerst vindt het bij veel
levensmiddelenproducenten plaats. In kleinere gebeurt het vaal ‘erbij’, als taak de van kwaliteitsdienst.
Daarnaast bestaan er ook gespecialiseerde bureaus die in opdracht sensorisch onderzoek uitvoeren.
Er zijn ook marktonderzoeksbureaus met een sensorische afdeling en tot slot wordt er veel sensorisch
onderzoek uitgevoerd door wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.
De mensen die sensorisch onderzoek uitvoeren hebben meestal een specifieke beroepsgerichte
opleiding gevolgd.
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2. Zintuigen
Inleiding
De mens beschikt over 5 zintuigen: de reuk (aroma), de smaak, het gehoor (geluidseigenschappen),
het gezicht (uiterlijk) en het gevoel(tastzin - textuur). Deze zintuigen hebben – biologisch gezien –
belangrijke functies. Het begrip ‘smaak’ is het meest ingewikkeld, omdat men er verschillende zaken
onder kan verstaan. In de meest beperkte betekenis is smaak (Flavour) dat gene dat je met je
smaakzintuigen proeft: Zoet, zuur, zout, bitter en umami. Hoe verschillend zintuigen ook zijn, ze
bestaan altijd uit een systeem waarin speciale aan de oppervlakte gelegen cellen gevoeg zijn voor
bepaalde prikkels = stimuli. Die prikkels worden veroorzaakt door onder meer licht, beweging of
chemische reactie. De betreffende cellen zijn receptoren. De prikkels worden via zenuwen
doorgegeven aan de hersenen daar worden ze verwerkt. De reactie op een stimulus wordt veelal
respons genoemd.
Het smaakzintuig, de basissmaken
Het smaakzintuig bevindt zich in de mond, en wel grotendeels op de tong, maar ook op het zachte
verhemelte en op sommige plaatsen in de keel. Proeven is eigenlijk de waarneming van het aroma,
niet alleen in de mond dus. Umami vaak d.m.v. de stof natrium glutaminaat (Ve-tsin). Natrium
glutaminaat heeft een versterkend effect zodra het IMIP of GMP gecombineerd wordt. Door de
gewenning kunnen Aziatische mensen umami beter proeven van Westerse mensen.
De biologie van het smaakzintuig
Het smaakzintuig is een chemisch zintuig. Het is in staat om stoffen waar te nemen die zijn opgelost in
water, olie of speeksel. Wanneer moleculen in deze oplossing in aanraking komen met receptorcellen
van het smaakzintuig, vindt herkenning plaats. Aan de buitenkant van elke reseptorcel bevinden zich
een soort ‘haren’ microvilli, die ontstaan zijn door vormverandering van het celmembraan. Wanneer
een receptorcel niet geprikkeld wordt door een smaakstof (rust), is er sprake van een elektrisch
spanningsverschil tussen de binnen- en de buitenkant van de cel. De interactie tussen smaakstoffen
en de microvilli leidt tot verkleining van een elektrisch spanningsverschil. De depolarisatie vormt op
zijn beurt de prikkel voor de tegen de receptorcel aan liggende smaakzenuwvezels, waarin vervolgens
actiepotentialen(abrupte veranderingen in elektrische ladingen) ookwel alles of niets-signalen,
ontstaan.
Voor een aantal smaken zijn er slechts een paar soorten receptoren
- Zout, umami en zuur +- 2 receptoren
- Zoet en bitter 26 receptoren doordat bitter vaak gevaar betekent.
De receptoren bevinden zich in groepjes van ca. 50 stuks (verschillende) in de smaakknoppen. Het
aantal smaakknopen kan per mens sterk verschillen. (4000 – 10.000)
Bij de mens zijn 4 soorten papillen op de tong te onderscheiden, die van elkaar verschillen in locatie
en vorm:
- Draadvormige papillen, bevatten geen smaakknoppen, maar dragen wel indirect bij aan de
smaak door het oppervlakte vergrotende effect.
e
- Paddenstoelvormige papillen, voorste 2/3 gedeelte van de tong.
- Omwalde papillen, grote, ronde papillen, die in de V-vorm op het achterste gedeelte liggen.
- Bladvormige papillen, Inkepingen in de rand van de tong.
Door het agressieve milieu waar receptoren in verkeren, leven ze slechts enkele dagen tot een
maand, waarna ze door nieuwe worden vervangen. De mens heeft dus iedere maand een geheel
vernieuwd ‘perifeer’ smaakzintuit (aan de rand of de oppervlakte; receptorcellen aan de buitenkant)
Iedere smaak kan overal op de tong geproefd worden. De tongplaatjes zijn een mythe.
Uiteraard worden de smaakprikkels in de hersenen verwerkt. Met betrekking tot smaakwaarneming
kunnen de hersenen grofweg in twee verwerkingsgebieden opgedeeld worden: de cortex (de
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hersenschors oftewel de buitenste hersenen) en de subcorticale hersenen (het hersenweefsel onder
de schors). Belangrijkste verschil: subcortale reacties zijn aangeboren en erfelijk bepaald en corticale
processen worden bepaald door smaakervaringen. En subcortale activiteit vind onbewust plaats en
corticale activiteiten met bewustwording.
Primair smaakgebied: onderscheid tussen smaakprikkels: smaakintensiteit, vaak beïnvloed door
smaakervaringen. Secundair smaakgebied: smaakindrukken van andere zintuigen. Zorgt ook voor het
verzadigingsgevoel.
Smaakgewaarwording: intensiteit
Aan het proces van smaakgewaarwording zijn (analytisch gezien) 3 aspecten te onderscheiden: de
kwaliteit, de intensiteit en persistentie. De intensiteit van een (smaak)gewaarwording betreft ervaren
sterkte van de prikkel hangt af van de smaakstof en de waarnemer. Voor elke stof en voor elke
persoon geldt dat stimuli een bepaalde minimumwaarde moet hebben om te kunnen worden
waargenomen. Lage concentraties van verschillende stoffen kunnen geproefd worden dit is de
gevoeligheid van mensen voor bepaalde stoffen. De gevoeligheid voor basissmaken kan per persoon
e
variëren. 1/3 deel van de blanke mensen is ongevoelig voor bittere stoffen (prop) = Prop-nontasters.
Die gevoeligheid van zout kan afhangen van de dagelijkse consumptie ervan deze gevoeligheid kan
worden getraind (net als van zuur).
Om te kunnen worden waargenomen moet de stimulus een drempelwaarde passeren:
- Detectiedrempel, er is iets anders, maar men kan niet proeven wat precies.
- Herkenningsdrempel, na passeren van deze drempel kan de concentratie worden benoemd.
- Verschildrempel, het kleinste verschil in concentratie (onderscheidend vermogen)
- Bovendrempel, de concentratie waarboven geen verschil meer tussen oplossingen geproefd
kan worden.
De wet wat Weber: Twee prikkels moeten minstens een bepaald verschil in sterkte herkennen, wil dit
verschil waarneembaar zijn. Hiervoor gebruikt men doorgaans de term: ‘Just Noticeable Difference’
(JND). De JND betreft het absolute verschil, de JND neemt toe naarmate de prikkels sterker zijn. De
verschildrempel kan worden gemeten door vergelijking van 2 stimuli – relatief verschil.
Voor een gegeven persoon blijkt deze fractionele verandering constant. Deze constante heeft de
weberfractie, genoemd naar de ontdekker van deze wetmatigheid in formulevorm luidt de wet van
weber als volgt:

ΔI

X 100% = constant

I
ΔI = de kleinste waarneembare toename in prikkelintensiteit
I = de prikkelintensiteit (BLZ 38)

Het principe van de Weberfractie suggereert dat de percentuele verschildrempel constant is. Dit geldt
echter maar voor een beperkt (midden) traject van het totale stimulusgebied. Voor hoge en lage
concentraties gelden andere relatieve verschildrempels.
Aantrekkelijkheid van smaak
Het belangrijkste als we denken aan het consumeren van voedingsmiddelen is de aantrekkelijkheid
van de smaak. Hierbij gaat het dus om een preferentievraag, het al dan niet lekker vinden van een
smaak.
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Reukzin, geur en aroma
Geurperceptie is, net als de waarneming van basissmaken met het smaakzintuig gebaseerd op
chemoreactie. Bij de smaakperceptie is er sprake van interactie van smaakstofmoleculen met
receptoren, waarmee slechts een beperkt aantal kwaliteiten kan worden waargenomen. De
geurwaarneming levert daarin tegen oneindig veel verschillende geurkwaliteiten op. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen geur (alle gewaarwordingen die middels de reukzin binnenkomen) en
aroma (voedselgeuren, al dan niet tijdens het eten waargenomen). Aroma’s leveren een belangrijke
bijdrage aan de totale ervaring van voedsel en dragen daardoor sterk bij aan de waardering van een
bepaald product.
Wanneer aroma’s vanuit het voedsel door de lucht binnenkomen = Orthonasale geurwaarneming
Als het reukorgaan binnendoor wordt bereikt wordt (via mond) = Retronasaal
Hersenen gaan anders om met bijna vormen. Wat je retronasaal waarneemt komt niet altijd overeen
met wat men orthonasaal waarneemt. Tijdens sensorisch onderzoek moeten beide waarnemingen
beoordeeld worden.
Persoon dat niet kan ruiken = Anosmie
Ongevoeligheid voor bep. Geurstoffen = specifiek anosmie
Een verlaagde gevoeligheid voor bep. geuren = hyposmie
Verhoogde gevoeligheid bep. voor geuren = hyperosmie
Het verkeerd waarnemen van geuren = dyosmie
Kunnen ruiken wat er helemaal niet is = kakosmie
Door elkaar heen ruiken van verschillende geuren parosmie
Een stof kan pas met het reukzintuig worden waargenomen, als deze vluchtig is, en dus in gasvorm in
de lucht. De vluchtigheid hangt af van de stof en de temperatuur, hoe hoger de temperatuur, hoe
hoger de concentratie.
Hoe en in welke mate de geurstoffen vrij komen is afhankelijk van de overige ingrediënten in het
product en de mate van kauwen en slikken. De meeste stoffen worden makkelijker in een vet medium
(lipofiel) opgenomen dan in water (hydrofiel). Hierdoor verloopt de retronasale release, het
binnensmonds vrijkomen van de geurstoffen, van de meeste geurcomponenten minder snel uit een
vet product dan uit een gelijksoortig minder vet product.
Geuren zijn uitzonderlijke geheugenoproepers. Mensen kunnen een geur moeilijk zelf voorstellen
wanneer deze niet aanwezig is. Daarnaast kan men duizenden geuren herkennen, maar is het lastig
ze te benoemen.
De chemie van geurstoffen
Om het hooggelegen reukepiheel te kunnen bereiken moet de geurstof in ieder geval vluchtig zijn en
oplosbaar in de slijmlaag. De vereiste vluchtigheid maakt dat het molecuulgewicht van geurstoffen
tussen de 15 en de 300 moet liggen.
Geur- en aromawaarwording: Kwaliteit
Net als bij smaakgewaarwording heb je in de reukgewaarwording te maken met kwaliteit, intensiteit,
aantrekkelijkheid en persistentie. De geurkwaliteit is niet te beschrijven met enkele abstracte termen
zoals bij de basissmaken. Er zijn diverse classificatiesystemen ontworpen. Een eenduidig en
algemeen geaccepteerd ordeningssystemen ontworpen.
Een klassieke indeling, die wel in geur- en aromastoffenindustrie wordt gebruikt, onderscheidt 12
groepen geurkwaliteiten, die welk worden vertegenwoordigt door een aantal chemische stoffen.
Een andere indeling is gebaseerd op het gegeven dat sommige personen ongevoelig zijn voor
bepaalde geuren. Geuren volgens deze indeling zijn wel primaire geuren genoemd.

Pagina | 9

Aantrekkelijkheid van geur en aroma
Geen enkele geur en geen enkel aroma is aantrekkelijk onder alle omstandigheden. De
geurwaardering kan dus per situatie verschillen. De intensiteit van een geur speelt ook een belangrijke
rol (té is nooit goed). De waardering voor bepaalde geur/smaak is cultuurgebonden. Verder blijkt dat
samengestelde ofwel complexe geuren hoger worden gewaardeerd dan enkelvoudige geuren.
Textuurperceptie. ‘mondgevoel’
Een belangrijk maar lastig te definiëren categorie waarneembare eigenschappen van
voedingsproducten betreft de zogeheten textuur(Latijns: weven/vlechten) ervan. Onder het begrip textuur
bij sensorisch onderzoek, rekent men in ieder geval de waargenomen mechanische eigenschappen
van levensmiddelen. Soms wordt het uiterlijk en het geluid dat ze maken ook meegerekend. Textuur
eigenschappen kunnen tijdens consumptie sterk veranderen. Voordat voedsel doorgeslikt kan worden,
wordt het verkleind door de (kauw)bewegingen en de werking van enzymen en speeksel. Deze
voedselfragmenten worden door het speeksel als het ware aan elkaar geplakt, waardoor er een
zogeheten bolus met een zekere consistentie ontstaat. De textuurwaarnemingen vinden in elk van de
verschillende stadia van bijten, kauwen en slikken plaats. Er zijn textuursensaties, zoals dikte, die één
bepaald kenmerk van het voedsel weergeven (viscositeit). Maar er zijn ook meer complexe sensatie
die een combinatie zijn van eenvoudiger textuursensatie, zoals ‘romig’ (dikte, zacht, smerend, vet)
Het begrip mondgevoel omvat meer dan allen textuurwaarneming.
De biologie van textuurperceptie
Textuur betreft waargenomen structurele, ,en dus fysische eigenschappen van producten, terwijl de
geur- en smaakwaarneming langs de chemische weg tot stand komen. De betreffende zintuigcellen
heten mechanoreceptoren: tastreceptoren in de huid en drukreceptoren in de huid en spieren. De
korreligheid word waargenomen in het verhemelte, druk wordt waargenomen op de tong en wangen.
Hardheid wordt waargenomen rond tanden en in de kaken. Textuureigenschappen zijn onder te
brengen in twee categorieën:
- De somesthetische eigenschappen, worden waargenomen door tastzin (ruwheid van chips)
- De kinesthetische eigenschappen, waargenomen door de weerstand van de spieren bij bijten
of kauwen (hardheid en taaiheid)
De beoordeling van de textuur hoeft niet perse in de mond te gebeuren kan ook met bv een mes.
Andere relevante sensorische eigenschappen
Uiterlijk, visueel waarneembare eigenschappen.
Belangrijke kwaliteiten zijn de vorm, grootte, kleur etc. Het uiterlijk kan zowel analytisch als hedonisch
worden beoordeeld. Alleen de aanblik van een product zal een verwachting opdoen bij de consument.
Geluid
Het geluid van krakende voedingsmiddelen en bereikt de oren dan op twee verschillende manieren:
buitenom door de lucht en binnendoor, doordat trillingen door de kaak en schedel worden
doorgegeven. In het algemeen speelt geluid niet echt een belangrijk rol tijdens sensorisch onderzoek,
wel kan het de hedonische beoordelen beïnvloeden. De geluidseigenschappen hangen erg samen
met de textuureigenschappen.
Temperatuur
De temperatuurbeoordeling van voedingsmiddelen is natuurlijk vooral afhankelijk van de aard (ijskoffie) meestal wordt temperatuur toegeschreven aan tastzin. Iets voelt immers koud of warm aan. De
temperatuur wordt waargenomen via de zogeheten thermoreceptoren, de over de hele huid verspreid
zijn dus ook in de mond. Overigens komt het niet altijd overeen; alcohol, kaneel, menthol, pepermunt
(chemische koeling)

Pagina | 10

Chemische factoren, de driehoekszenuw
Een bijzondere categorie waarnemingen vindt plaats via de zogeheten driehoekszenuw of trigeminale
zenuw. Het gaat dan om de prikkeling van de slijmvliezen in oog, mond of neus door stoffen en
producten als ammonia, menthol, koolzuur, gember, mierikswortel, pepers, uien etc. Die waarneming
doet zeer, variërend van een aangenaam beetje tot uiterst pijnlijk. (pikant, scherp, heet etc.)
Andere stoffen veroorzaken een typisch ‘samentrekkend’ of strak gevoel in de mond dat ook door de
driehoekszenuw wordt doorgeven. Bv spinazie, rode wijn of thee. Veelal gebruikt men hiervoor de
woorden astringent of adstringerend.
Zintuigen: apart of (soms) samen?
Zintuigen kunnen elkaar sterk overlappen en sensorische waarnemingen elkaar kunnen beïnvloeden.
Dergelijke interacties komen ook voor in de wereld van smaak. Meer aroma = intensiteit van de
structuur neemt af.
Waarnemen in context
Onze zintuigen zelf, onze waarneming van prikkels en de waardering ervan zijn sterk afhankelijk van
allerlei factoren. Die kunnen liggen in de combinatie van (de eigenschappen van) stoffen of producten,
van eigenaardigheden in de biologie en/of fysiolofie van de zintuigen, van omgevingsinvloeden en van
psych(olog)ische verschijnselen.
Fysologische factoren hebben te maken met de biologie en de werking van de zintuigen.
- Adeptatie, betreft de afname van de gevoeligheid door ‘langdurige’ prikkeling (vermoeidheid)
van de zenuwcellen. Als gevolg van continue prikkeling wordt de receptorcel ongevoeliger en
stuurt deze dus geen signaal meer naar de hersenen. Wanneer een receptor adapteert aan
een bepaalde concentratie van een stof of aan een bepaalde hoeveelheid licht is dit, vooral
een aanpassingsreactie. Als de prikkel ophoudt herstelt de receptor zich weer. Adaptatie is
een kortetermijneffect. Adaptatie vindt niet allen plaats voor prikkels van gelijke oorsprong,
maar ook voor prikkels van ongelijke herkomst die dezelfde kwaliteit betreffen (bv suiker en
zoetstof) dit is kruisadeptatie.
- Kruisversterking, wie eerst een glas mierzoete limonade drinkt, en daarna koffie, zal de koffie
bitterder waarnemen dan wanneer je eerst een glas water drinkt. De suiker heeft de
gevoeligheid voor bitter vergroot dit heet kruisversterking. De waargenomen versterking hang
samen met een psychologisch contrasteffect.
- Menginteractie, De wisselwerking tussen de waarneming van de ene stof en de waarneming
van de andere. In dit geval is er sprake van interactie als stoffen gemengd zijn en dus
tegelijkertijd worden waargenomen. In het geval van mengversterking (synergisme/synergie)
verhoogt de ene stof de waarneming van de ander. Van mengonderdrukking (antagonisme) is
sprake in de omgekeerde situatie.
 Homogeen mengsel (mengversterking en –onderdrukking)
 Heterogeen mengsel (hyperadditie = sterker waargenomen dan verwacht en hypoadditie
= zwakker waargenomen dan verwacht)
Psychologische factoren
‘Wat de waarnemer doet met de waarneming’ Pas na de interpretatie komt de betreffende persoon tot
zijn oordeel. Er worden vooral psychologische effecten bedoeld die meer toevallig zijn en/of afhangen
van de situatie en aanbiedingswijze van producten:
Priming, onbewust causaal
Gevolgtrekking,
Groeperingseffect,
verbinden.
beredeneren
Neiging naar het midden
Verwachting, bewust
Habituatie, Gewenning
Patroon effect
waarneming beïnvloeden
Halo-effect, responseffect
Tijds- en positie-effecten
Stimulus contaminatie,
Volgorde effecten:
Sociale contexteffecten,
beïnvloeding door vervuiling
Contrast effect, in serie gelijk.
mensen beïnvloeden elkaar.

Pagina | 11

3. Panels
Voor elk sensorisch onderzoek zijn mensen nodig die met hun zintuigen ‘metingen’ moeten verrichten,
meestal proeven. De groep mensen die hiervoor worden ingezet is een panel. Hoe het panel wordt
samengesteld is afhankelijk van de aard van de onderzoeksvraag.
Soorten panels, omvang en toepassing
Eerst worden de twee belangrijkste soorten panels beschreven: getrainde panels en
consumentenpanels.
Getrainde panels
Bestaat ui 5-20 personen die speciaal voor de waarneming zijn geselecteerd en getraind. Omdat de
leden zijn geselecteerd spreek men ook van een selectiepanel. Het gaat hier om mensen met een
bovengemiddeld sensorisch vermogen. Daarnaast zijn er vaak afspraken gemaakt wat er bedoeld
wordt met termen zoals ‘kooksmaak’ en de manier waarop ze antwoordcategorieën dergelijke
gebruiken. Getrainde panels worden uitsluitend ingezet voor analytisch onderzoek.
Een getraind panel kan intern(gerekruteerd binnen een bedrijf) of extern (op uitzendbasis, of via een
onderzoeksbureau) zijn.
Consumenten panels
Bestaan uit gewone consumenten (in theorie, meer dan 100), deze zijn altijd extern, intern zijn de
mensen te veel betrokken. Bij een hedonisch onderzoek dient men altijd een consumenten panel te
gebruiken. Wanneer er genoeg consumenten zijn, kan er wel antwoord gegeven worden op een
analytische onderzoeksvraag. Getrainde panelleden kunnen aangeven of dat er een verschil is, en
consumenten kunnen aangeven of dat het verschil daadwerkelijk geproefd wordt. Meestal komen de
consumenten naar een gekozen ruimte = in-home use test. Dit soort onderzoek is vaak in de eindfase
van de productontwikkeling. Consumenten kunnen ook gevraagd worden over de prijs, verpakking,
gebruiksmoment etc. Consumenten mogen niet te vaak aan tests deelnemen, zij kunnen dan
geroutineerd raken. Voor een hedonisch onderzoek is het belangrijk dat de consument representatief is
voor de bevolking of doelgroep.
Andere panels en proevers
Lekenpanel, mensen die veel belangstelling hebben voor voeding, voedingsmiddelen en koken en over
tamelijk goede sensorische vaardigheden beschikken, maar verder geen bijzonder opleiding of trainging
hebben ontvangen. Zowel analytisch als hedonisch onderzoek.
Expertpanel, bestaat uit superdeskundigen op een bepaald gebied. Het gaan op personen die
geselecteerd zijn en jarenlang getraind zijn voor sensorische waarneming in een zeer gespecialiseerd
gebied of een zeer bepaalde productsoort en met die waarneming ervaring hebben opgedaan (koffie)
Uitsluitend te gebruiken voor analytisch onderzoek.
Verschillende taken, verschillende panels
Hedonisch en analytisch onderzoek dient strikt gescheiden gehouden te worden, zo mag een getraind
panel geen hedonisch oordeel gevraagd worden. Aan een consumentenpanel kan wel een analytisch
oordeel gevraagd worden(ligt aan de doeleinde van het onderzoek). Vaak wordt er wel analytisch
onderzoek gecombineerd met hedonisch onderzoek. Zo kan de producent erachter komen welke
smaak- en textuuraspecten(analytisch) ertoe leiden dat de consument de yoghurt lekker
vindt(hedonisch).
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Getrainde panels, de selectie van panelleden
Mensen die als meetinstrument voor sensorisch onderzoek worden ingezet moeten aan bepaalde eisen
voldoen, deze zijn het strengst als het om experts gaat, bij consumenten panels zijn deze minder
stringent. Bij analytisch onderzoek wordt een zo objectief mogelijke uitspraak over een product
verlangd, hierbij is het nodig het allerbeste meetinstrument(=mensen) te gebruiken. Hoe beter de
proevers zijn, des te meer hun oordelen overeen zullen komen. Allereerst mogen kandidaten geen
duidelijke zintuiglijke tekortkomingen hebben, het waarnemingsvermogen dient ook aan een aantal
eisen te voldoen. Voor het screenen van de kandidaten voor analytisch onderzoek worden selectietests
uitgevoerd. Taakgerichte test zijn toegespitst op één bepaald product algemene tests zijn dat niet.
Basissmakentest
Geeft informatie over het proefvermogen van een panellid wat betreft de vier basissmaken. De test peilt
dus de sensorische gevoeligheid en geeft ook een indruk over de motivatie. Voor deze test zijn waterige
oplossingen met twee verschillende concentratie (per basissmaak) nodig. Daarnaast wordt vaak nog
een monster van alleen maar water aangeboden, en/of wordt een van de 8 oplossingen dubbel
aangeboden, waardoor er een duplo ontstaat. Om de testresultaten te kunnen beoordelen moet er een
criterium worden vastgesteld wat voldoende resultaat is, dit is afhankelijk van het groepsresultaat.
Drempelwaardetest basissmaken
Om een meer kwantitatieve indruk te verkrijgen van de smaakgevoeligheid van testers kan een
drempel(waarde)test worden uitgevoerd. Hiermee kunnen de detectiedrempel en de
herkenningsdrempel van de kandidaat worden bepaald. Uitvoering: Per persoon worden 12 monsters
(per basissmaak) met oplopende concentraties op kamertemperatuur klaargemaakt. De monsters
worden van lage naar hoge concentratie geproefd, herproeven is niet toegestaan. Aan de personen
wordt gevraagd wat zij proeven en de intensiteit ervan. Hierdoor worden de detectie- en de
verschildrempel te beoordelen. Deze test is erg arbeidsintensief.
Geurherkenningstest
Omdat voedingsmiddelen niet alleen basissmaken hebben maar ook geuren en aroma’s kennen, wordt
voor de selectie van panelleden gebruik gemaakt van deze test. Hierbij worden zo’n 15 tot 40 geuren uit
het dagelijks leven aangeboden. De keuze van geuren en de sterkte ervan bepalen de
moeilijkheidsgraad van de test. Er bestaan enkele gestandaardiseerde geurherkenningstests.
UPSIT, University of Pennsylvania Smell Identification. Op basis van ‘scratch en sniff’
GITU, Geur Identificatie Test Utrecht, Snel en eenvoudig 2 x 18 geuren. Beperkt aantal antwoorden (36)
Wanneer gemiddeld 25 goede antwoorden zijn, is degene van 30 goede antwoorden bijzonder goed.
Geurleertest, geurherinneringstest.
Het is voor panelleden die analytische taken zullen gaan uitvoeren belangrijk dat zij tijdens hun training
in staat zijn geuren de léren kennen. Om een idee te krijgen of panelleden zich gemakkelijk nieuwe
geuren eigen kunnen maken, wordt deze test uitgevoerd. Zij krijgen de geuren eerst met de naam om
de geur eigen te maken. Na enige tijd – waarin ze vaak andere tests uitvoeren – worden dezelfde
stimuli aangeboden, maar dan zonder namen. De mate waarin dat lukt geeft indruk van het
geurgeheugen van de betreffende deelnemer.
Aromaherkenningstest
Deze test werkt – afgezien van het betrokken zintuig – in principe hetzelfde als de geurherkenningstest.
Verder werkt deze test voornamelijk met bekende aroma’s. Voor deze test krijgt elk aspirant-panellid in
twee sessies 15 tot 20 aromastoffen aangeboden, in de eerste sessie met naam. In de tweede sessie
(minimaal 4 uur later) wordt een aantal van de geleerde aroma’s nogmaals aangeboden zonder naam.

Pagina | 13

Taakgerichte selectie
De panelleden die overblijven na de algemene selectie kunnen zo nodig verder geselecteerd worden
naar de specifieke taken die hun te wachten staat.
Drempel(waarde)test
Gelijk aan ‘drempelwaardetest basissmaken’ maar deze test is ook toepasbaar voor bepaalde andere
componenten in levensmiddelen en wordt dan voor taakgerichte selectie gebruikt. Te gebruiken bij het
testen van off-flavours = ongewenst afwijkende smaken of bijsmaken.
Herhaald toepassen van een verschiltest
Panelleden die tot taak zullen krijgen verschillen tussen producten op te sporen en aan te tonen,
moeten met name in staat zijn om nauwkeurig en systematisch te oordelen. Voor deze panelleden ligt
de nadruk op hun vermogen om verschillen waar te nemen. Voor taakgerichte tests wordt er meestal
gebruik gemaakt van gangbare verschiltest. Bijvoorbeeld de paarsgewijze vergelijking (2 monsters
welke sterkste (basis)smaak) en de driehoekstest (3 monsters, 1 afwijkend). De test word een aantal
malen aan de kandidaat gegeven om de gokkans te verkleinen.
Rangschikken
Onderzoek naar onderscheidend vermogen van de panelleden. Het bepalen van de sterkte van een
bepalen van een sensorische eigenschap van 4 of 5 producten.
Beschrijvend panel: scoretest. Voor de beschrijving van voedingsmiddelen is het belangrijk dat
panelleden reproduceerbaar scoren
Een hoop testuitslagen, en wat nu?
De testuitslagen moet gewogen worden. Daarmee moet onderscheid gemaakt worden tussen
creativiteit en drempelwaarden. De uiteindelijke criteria hangen vooral samen met de toekomstige taak
van het panel.
Getrainde panels: de training van de leden
Na de selectieprocedure kan er een panel worden gevormd. Dat panel moet zo goed mogelijk voor zijn
analytische taken worden toegerust. Verdere training is nog wel nodig
- Kennis krijgen van sensorische termen waarmee de producten moeten worden beoordeeld
- Onderling overeenstemming bereiken over die termen
- De (sterkte van) sensorische eigenschappen van bepaalde producten leren kennen en zich
daarmee als het ware interne standaarden eigen maken.
- Leren omgaan met de geplande testmethoden
- Leren hoe en volgens welke regels en afspraken er geproefd zal worden
- Beter de te beoordelen sensorische eigenschappen in de producten leren kennen en hun
gevoeligheid ervoor vergroten.
- Bij beschrijvende tests overeenstemming bereiken over de manier waarop ze waarnemingen
uitdrukken in scores, en dus over de manier waarop de meetschalen gebruiken.
Interne standaard: Een standaard in het hoofd van de mensen > analytisch onderzoek
Hedonische standaarden: Een product moet net zo lekker zijn om voor mij te kunnen voldoen.
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De startfase
Aan het begin moet natuurlijk duidelijk worden wat het doel is van het sensorisch onderzoek dat zal
volgen en wat de rol van het panel daarin zal zijn. Verder moeten randvoorwaarden worden besproken
en worden er afspraken gemaakt omtrent, wel of niet roken, koffie drinken, het gebruik van sterk
aromatiseerde drank of eetwaar voor bijeenkomsten. Een verbod op het gebruik van deodorant, parfum,
lipstick etc. De manier van proeven. De tijd dat het product in de mond moet blijven. De vereiste pauze
tussen beoordelen van twee monsters en het gebruik van neutraliserende producten. Het is verstandig
met aantal eenvoudige tests te starten, zodat deelnemers niet meteen ontmoedigd raken. Naast het
aanleren van een aantal vaardigheden moeten te panelleden ook het nodige afleren.
Het aanleren van de te analyseren aspecten
Het doel waarvoor een getraind panel wordt gebruikt, is altijd analytisch. Is er door een discriminatief
panel verschil aangetoond tussen de (interne) standaard en de dagelijkse producten, dan zal de
onderzoeker namelijk ook willen weten waarin dat verschil zit (kwalitatief) en wellicht ook hoe groot het
is (kwantitatief). Pas dan kan een relatie gelegd worden met een eventuele procesfout. Om deze manier
van analytisch beoordelen te trainen is het nuttig de panelleden een aantal termen ofwel discreptoren
voor de sensorische eigenschappen te leren.
Discriminatief onderzoek
Het doel van discriminatief onderzoek is te bepalen of er verschil tussen producten waarneembaar is.
Daar moeten panelleden leren van ‘verschil’ is of wanneer een verschil als verschil aangeduid moet
worden. Het panellid moet kortom de standaard leren kennen. Omdat het voor de fabrikant lastig is om
standaard te leveren, is het makkelijker om afwijkingen te leren kennen. Dit wordt getraind met een
confrontatie van grote afwijkingen, de verschillen kunnen in de volgende sessies steeds kleiner
gemaakt worden, waarbij details steeds belangrijker worden.
Descriptief onderzoek
Zelfde training als bij discriminatief onderzoek. Een belangrijk aspect is daarenboven altijd hete
genereren en aanleren van begrippen.
Oefenen met geleerde
Er dient met geleerde veel worden geoefend. Bij discriminatief onderzoek gebeurd dit al doordat er bij
elke volgende sessie aan gewerkt wordt. Verder moet er doorgaans meer overeenstemming worden
bereikt over de gehanteerde termen. Dit wordt getest met duplo of zelfs triplotesten. Het panellid krijgt
twee of drie dezelfde monsters, wanneer de beide gelijk worden beoordeeld is het goed, anders zal er
nog uitleg nodig zijn over de term. Op dergelijke moment is het belangrijk iets nieuws in te bouwen. Laat
panelleden verschillende testtechnieken uitproberen, zodat er telkens iets nieuws te ontdekken valt zo
blijft het panellid gemotiveerd. Motiveren kan ook door middel van verbeterde resultaten laten zien.
Daarnaast hebben paneleden goede feedback nodig.
Getrainde panels: monitoring van prestaties
Niet alleen tijdens de training is het nodig de vorderingen van de panelleden bij te houden. Ook als een
getraind panel met zijn taak is begonnen blijft het belangrijk dat de resultaten teruggekoppeld worden
naar de panelleden. Individuele resultaten daartoe steeds bekeken en vergeleken met het resultaat van
het gehele panel = monitoren. De belangrijkste indicatie voor de prestaties biedt de spreiding van de
meetgegevens. De spreiding van de rsultaten van een afzonderlijk panellid heet wel intra-individuele
spreiding, de spreiding van de resultaten over het panel als geheel is als het ware de spreiding tussen
personen en heet dan ook interindividuele spreiding.
Prestaties van discriminatieve panels Voorbeelden blz. 97.
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Prestaties van beschrijvende panels
Het eerste handige middel waarover de panelleider bij beschrijvend onderzoek beschikt, zijn
duplomonsters, ook wel replica’s genoemd.
Werving en selectie van panelleden voor consumentenonderzoek
Het doel is de mening van de consument, zo subjectief mogelijk dus.
Criteria in relatie tot de marketingvraag
Een belangrijk punt voor de selectie van consumentenpanels vormen de criteria op grond van
marketingoverwegingen worden gesteld. Wanneer je een product wilt verbeteren kun je zowel
gebruikers van het product nemen, maar ook niet-kopers van het product, misschien kopen zij het
product wel wanneer er een lekkerdere variant is.
Algemene selectiecriteria voor individuele panelleden
Omdat zij min of meer de gemiddelde consument vertegenwoordigen, hoeven zij immers geen
bijzondere proevers te zijn. Er zijn wel enkele algemene criteria aan de van waarvan deelnemers
worden geselecteerd zoals:
- Ruime beschikbaarheid
- Enige interesse op het gebied van voedsel
- Het talige vermogen om instructies te volgen en een vragenlijst te begrijpen en in te vullen
- Genoeg discipline om gedurende enige tijd zorgvuldig te proeven en te antwoorden
- Afwezigheid van waarnemingsaandoeningen zoals kleurenblindheid en anosmie.
Er kunnen ook individuele redenen zijn om mensen als panellid af te wijzen, als is dat vaak wel lastig.
Afhankelijk van het te testen product kunnen deelnemers vervolgens nog negatief worden geselecteerd
als:
- Ze een afkeer van het betreffende product hebben
- Als ze het product om principiele redenen niet willen nuttigen
- Er medische contra-indicaties zijn zoals een allergie of dieet.
Selectie van consumentenpanelleden in de praktijk
Onderzoeksbureaus beschikken over grote bestanden van potentiële panelleden – Pools – Daartoe zijn
de nodige basisgegevens opgenomen. Bij het maken van de afspraken met panelleden vindt vaak een
screening plaats via de telefoon.
Goed omgaan met panels
In sensorisch onderzoek fungeert de mens als meetinstrument. De kwaliteit hiervan is sterk afhankelijk
van de motivatie van de panelleden. Dit proces kun je vertragen of tegengaan door preventief en
zorgvuldig onderhoud. Daarbij zal blijken dat je met een analytisch panel soms anders moet omgaan
dan met consumentenpanelleden.
Aard van de stimuli
Er dient rekening gehouden te worden met een afkeer van bepaalde producten. Men kan het product
niet lekker vinden, of het product heeft een sterk verzadigende werking.
Hoeveelheid stimuli
Om vermoeidheid en verveling tegen te gaan, mag het aantal aangeboden monsters pers sessie niet te
groot zijn. De hoeveelheid monsters die een panellid per sessie kan verwerken, is afhankelijk van
De tijd die per oordeel nodig is, de aard van het product, de moeilijkheid van de taak en het aantal
vragen dat men per product moet beantwoorden.
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Moeilijkheidsgraad
Panelleden raken gedemotiveerd als ze zich niet goed kunnen voorstellen wat ze precies moeten
beoordelen. Wie twijfelt aan zijn eigen antwoord, weet dat de testuitslag verkeerd zal zijn en raakt zijn
enthousiasme en motivatie kwijt.
Testfrequentie
Wat betreft de frequentie waarmee je panelleden aan een test kunt laten meedoen is er een verschil
tussen analytisch onderzoek met getrainde panels en consumentenonderzoek. Wanneer je werkt met
een pool zouden de panelleden geroutineerd kunnen raken.
Duur van de test
De duur van de test is afhankelijk van het aantal en de soort aangeboden monsters en testopzet.
Panelleden blijken zich maximaal 30 tot 45 minuten te kunnen concentreren. Moet een sessie toch
langer duren, dan is het nodig een pauze in te lassen.
Beloning/aandacht
Interne panelleden zien hun testwerk financieel beloond omdat het binnen hun taak past. Een extra
beloning is niettemin op zijn plaats. Externe panelleden krijgen meestal afzonderlijk een vergoeding
voor hun inzet. Het kan zijn dat er per definitie onaantrekkelijke producten beoordeeld dienen te
worden, compenseer het lijden dan. Aandacht werkt erg motiverend en is zelfs effectiever dan alle
andere beloningsvormen.
Informatie over achtergrond en consequenties van het onderzoek
Wanneer de gevolgen van een bepaalde sessie worden gecommuniceerd, dan merken zij dat zij
verantwoordelijk werk doen, dat motiveert consumentenpanels meer serieus te werken omdat zij op
deze manier een beetje bij de incrowd horen.
Feedback en analytische panels
Weinig werkt zo motiverend als merken dat je vooruitgaat of succes hebt. Vaak blijkt dat als een
panellid geattendeerd wordt op gemaakte fouten, dit tot verbetering leidt. Individuele feedback moet wel
discreet gegeven worden.
Sfeer, binding, wij-gevoel
Het is belangrijk dat er een goede relatie is of ontstaat tussen de groepsleden onderling en tussen de
groepsleden en de onderzoeker. Dat motiveert. Het moet geen anonieme cyclus worden. Het kan
mensen erg bij de zaak betrekken wanneer zij geregeld iets horen, zoals in een nieuwsbrief. .
Monsteraanbieding: Zorgvuldigheid en veiligheid
Om de veiligheid en het welbevinden van deelnemers te garanderen, worden hoge eisen gesteld aan
de zorgvuldigheid waarmee er wordt gewerkt. Dat kan onder andere op de volgende manieren en op de
volgende aandachtspunten.
- Wanneer er wordt gewerkt voor een (externe) opdrachtgever die nietstandaardproduct laat
testen, kan de opdrachtgever worden gevraagd een certificaat van geschiktheid over te leggen.
- Er wordt gewerkt met een strenge hygiënecode.
- Het product moet in principe zo in de winkel liggen, het moet dus voldoen aan de waren
wettelijke eisen.
Men kan gebruik maken van ‘food-grade’ ingrediënten
- Toegevoegde stoffen kunnen volgende farmaceutische standaards worden bereid
- Producten worden gescreend op toxiologiscshe eigenschappen
- Stoffen worden klaargemaakt en gedoseerd door gekwalificeerde laboranten.
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-

Er word gewerkt met het principe infomed consent. In- of toestemming op basis van gegeven
informatie.

4. Productaanbiedingen en testomstandigheden
Inleiding
Waarnemingen hangen niet alleen af van het waarnemingsvermogen van de proever maar ook van de
manier van aanbieden van een product (temperatuur, onderdeel van het product), dit wordt ook wel
‘ruis’ genoemd. De scores die aan allerlei ruis lijden als gevolg van, niet bedoelde variaties door
productie-, proces- en opslagverschillen, verschillen in bereiding en aanbieding van de monsters,
verschillen tussen panelleden, invloeden op de panelleden tijdens de test, toevallige omstandigheden
van de tester en de testsituatie en andere (ongewenste) toevalligheden. Een manier om deze
toevalligheden te beperken is een voldoende groot aantal mensen te laten proeven. Dan hoop je dat
toevalligheden uitmiddelen, war erop neerkomt dat een fout in de ene richting wordt gecompenseerd
door een fout in de andere richting. Het doel is zoveel mogelijk controle tijdens het sensorisch
onderzoek.
Batchvariatie
Een groot probleem bij sensorisch onderzoek betreft de batchvariatie. Batch = baksel, maar in de
industrie wordt dit begrip veel ruimer gebruikt, namelijk ‘partij’, in de betekenis van verzameling
producten die tegelijkertijd of gezamenlijk gemaakt zijn. Doordat partijen onderling kunnen verschillen,
ontstaat er batchvariatie. Verschillen wanneer het product bv. In de oven is geweest en verschillen
tijdens bewaren. Dat zijn dus verschillen tussen batches – interbatchvariatie -. Wanneer er verschillen
zijn binnen een batch – intrabatchvariatie -. In de statistiek wordt de spreiding van data uitgedrukt in de
variantie ervan, zodat je spreek van inter- en intrabatchvariantie. Wanneer een batchvariantie te groot
is, heeft sensorisch onderzoek weinig zin, je weet dan niet wat je meet. Deze variantie vindt vaak buiten
de sensorische onderzoekssituaties plaats. Aanbiedingsvariantie is daarentegen het gevolg van het
sensorisch onderzoek.
Gelijktijdigheid van aanbieding
De opzet van de test is van directe invloed op het resultaat. Een eerste keuze betreft de mate waarin
producten al dan niet gelijktijdig worden aangeboden. Daarvoor bestaat er 3 mogelijkheden:
1. Simultane aanbieding: De producten worden tegelijkertijd aangeboden
2. Monadische aanbieding: Elk panellid krijgt maar één product te beoordelen, het wordt dan
getest van het interne referentiekader van het panellid.
3. Semi-monadische aanbieding: De panelleden krijgen meerdere producten, die een voor een
worden aangeboden.
De plaats van de test speciale testruimtes
Ook voor de keuze van de testplek is het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek belangrijk.
Bij analytisch onderzoek moeten panelleden zich goed kunnen concentreren en moeten de
testomstandigheden maximaal onder controle zijn. Dit zijn dan speciale sensorische ruimtes op één
plek – centrale locatie (central location) -.
Speciaal ingerichte ruimtes (centrale locatie)
Zo’n ruimte bestaat uit een aantal testcabines waarin de panelleden zo goed mogelijk van elkaar
gescheiden producten kunnen proeven en beoordelen. In ieder hokje; kraan + gootsteen en monitor +
muis + toetsenbord. De voorbereidingsruimte is meestal gescheiden van de testcabines. Een aparte
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wacht- en instructieruimte zou ideaal zijn. Ook een klimaatbeheersingssysteem is geen overbodige
luxe. En er moet rust heersen, geen storende geluiden.
Onderzoek met consumenten
De testlocatie hang vooral af van de onderzoeksvraag, praktische overwegingen en de achtergrond van
de onderzoeker. Hier wordt de validiteit van consumentenoordelen met gebruik van speciale testruimtes
ter discussie gesteld, thuis beoordeel je voedsel toch ook niet op deze manier?
Consumentenonderzoek wordt vaak uitgevoerd op plaatsen waar veel mensen komen of waar de
doelgroep zich met name ophoudt. Consumenten kunnen producten ook thuis proeven – in home use –
onderzoek.
Tijdstip van testen
Het meest geschikte tijdstip is van 10 tot 12 uur ’s ochtends. Het op een na beste tijdstip ligt tussen 2 en
4 uur ’s middags. Voor zowel analytisch als hedonisch geldt dat men in die tijd het beste proeft, maar bij
consumentenonderzoek geldt het natuurlijke tijdstip van het product.
Aanbiedingstemperatuur
Producten zijn over het algemeen het best te proeven als ze niet te koud zijn. Daarom wordt voor
analytisch onderzoek bij voorkeur op kamertemperatuur getest. Voor hedonisch onderzoek geldt de
normale gebruikstemperatuur.
Een fris meetinstrument
Panelleden moeten optimaal kunnen proeven. Het moet daarom voor de panelleden verboden worden
op de testdag cosmetica, parfumeriewaren en alcohol te gebruiken. Voor rookwaar, koffie of voedzame
spijzen etc. geldt een verplichte onthouding vanaf één tot enkele uren voor de test.
Monsterinname, neutraliseren
Storende factor bij het beoordelen van meerdere producten achter elkaar zijn, verzadiging, adaptatie en
contrasteffecten. De invloed hiervan kan worden verminderd door de panelleden de monsters na het
proeven te laten uitspuwen, de monsters klein te houden, tussen twee monsters de mond te laten
neutraliseren met water of crackers of een korte pauze.
Panelleden niet onnodig wijs maken
Wanneer proefpersonen weten wat een sensorische precies tot doel heeft, kunnen zij zich daarna gaan
gedragen. Dit kan voorkomen worden door de panelleden zo min mogelijk te vertellen en soms zelf een
beetje verkeerd voor te lichten. Informatie over het product en de onderzoeksvraag wordt een
referentiekader gevormd door de consument. Panelleden worden niet alleen door de kleur en smaak
beïnvloed maar ook door de grootte, kleur, vorm van het product en de kleur van het licht binnen de
onderzoeksruimte.
Volgorde-effecten tegengaan door evenwicht.
Er zijn drie belangrijke volgorde effecten namelijk:
1. De verwachting van de proefpersoon. Een panellid laat zich gemakkelijk beïnvloeden door
plaats van een monster in een serie.
2. Het contrast tussen op een volgende monsters. Een gemiddeld zoet product wordt na een zeer
zuur als erg zoet ervaren en beoordeelt.
3. Verzadiging, een vijfde monster zal anders worden ervaren dan een eerste omdat je vol bent,
en genoeg van de betreffende smaak hebt geproefd.
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Testproducten over de verschillende proefpersonen worden op een andere volgorde in een andere
situatie aangeboden – balanceren – evenwicht aanbrengen -. Er zien hiervoor drie manieren:
- Volledig gebalanceerd: Wanneer het product maar één geproefd hoeft te worden. Kan de
volgorde van stimuli variëren van persoon tot persoon.
- Gedeeltelijk gebalanceerde aanbieding: Alle producten even vaak op dezelfde plek, hierbij
hoeft niet iedere denkbare volgorde plaats te vind, een deel ervan volstaat al.
- Randomisering: De presentatie van producten van persoon tot persoon volledig door een of
andere vorm van loting laat bepalen. Dan ga je uit van complete willekeur – randomiseren Wanneer een testsessie uit meerdere producten bestaan, kan ieder product en groep omgekeerd
worden getest - Subtest randomisering -. Balanceren is dan misschien wel meer een kwestie van
houding of principe dan het exact volgens van een van de hier gegeven schema’s.
Coderen en randomiseren
Om systematische fouten te voorkomen maak je gebruik van toevalsprocedures. Men spreekt in dit
verband van randomiseren. Monsters mogen ook niet herkenbaar zijn voor het panel, daarom wordt er
altijd gewerkt met gerandomiseerde codenummers, om psychologische voorkeur voor bepaalde
coderingen uit te sluiten. Meestal werkt met driecijferige codes die m.b.v een randomiseersysteem
verkregen zijn. Bijzondere codes dienen worden weggelaten (Zoals 666 of 237 en 372 in één sessie)
Monsterbereiding: controle, controle en nog eens controle.
Er moet voor aanvang van een test nagedacht zijn over de volgende aspecten, deze dienen namelijk
allen strikt gelijk te zijn:
Gelijke portie, gelijke temperatuur, gelijke samenstelling/uitsnede, gelijke bereiding, gelijke ‘vers’heid,
gelijke presentatie en gelijke instructie en proefwijze.
Computerondersteuning
Computersoftware kan de sensoricus een hoop werk uit handen nemen, zoals het opstellen van een
vragenlijst, de selectie en rekrutering van deelnemer, het aanbiedingsschema, de afname en de
gegevens rapportage. Ook helpt de test af te nemen.
Logistiek en discipline
Uit het bovenstaande blijkt dat good sensory practice voor een groot deel neerkomt op goede
doordachte logistiek (klaarzetten, coderen). Hiervoor wordt van tevoren een goed doordacht
aanbiedschema gemaakt. Want voor sensorisch onderzoek geldt misschien wel het meest de Wet van
Murphy (alles wat mis kán gaan gaat ook mis).
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5. Van Waarneming tot testscore
Inleiding
Om de eigenschappen van een object vast te stellen kun je soms een schaal gebruiken. Een aantal
vastgestelde meetwaarden waarmee de eigenschap van een object kunt vergelijken. Het meten van het
object wordt vergeleken met een vaste meetstandaard. De eigenschappen van voedingsmiddelen
worden attributen genoemd. Bij beschrijvend onderzoek wordt vaak het begrip ‘descriptoren’ als
eigenschap gebruikt. Descriptoren zijn woorden, attributen zijn de eigenschappen zelf waarover we
door middel van descriptoren proberen te communiceren.
Consumentengericht en productgericht onderzoek
In onderzoek kan het erom gaan bepaalde eigenschappen van mensen te meten. Er wordt dan een
meetmethode gebruikt teneinde personen van een meetwaarde te voorzien. Een schaal helpt je dan
iets over mensen te weten te komen, zoals hun kennis, mening of wensen en gedrag. De betreffende
mensen zijn dan zelf het object van onderzoek. Het kan er ook om gaan wat hun oordeel zegt over de
eigenschappen van iets anders, bv. Een product of dienst, de respondenten fungeren dan niet zelf als
object van onderzoek, maar als meetinstrument.
Twee soorten vragen
Bedenken welke aspecten een belangrijke rol spelen - wat Per aspect nagaan hoe je dat aspect in een meetwaarde uitdruk - hoe –
De wát-vraag: Relevante sensorische eigenschappen bepalen
De onderzoeker draagt de termen aan
Een eerste mogelijkheid is dat de onderzoeker zelf vaststelt welke attributen of descriptoren in het
onderzoek worden betrokken. Daarvoor staan hem verschillende bronnen ter beschikking:
- Bestaand vocabulaire, standaardlijsten met relevante sensorische eigenschappen
- Ervaring, praktijkproblemen en productdoelstellingen, deskundigen en klachten
Descriptoren genereren met een beschrijvend panel
Bij een beschrijvende test moet een panellid heel nauwkeurig een beschrijving van een product geven.
Dit zou je kunnen bereiken met de door de panelleider vastgelegde termen. Het kost echter veel tijd en
moeite om panelleden deze termen aan te leren. Er worden daarom vaak termen vastgesteld met
gebruikmaking van het panel zelf.
Individuele panelleden hun waarnemingen laten omschrijven
Een eenvoudige methode houdt in dat individuele panelleden moeten omschrijven welke sensorische
gewaarwordingen ze zoal krijgen bij het gebruik van het product.
Respertory grid (netwerk van verzamelingen)
Is gebaseerd op het benoemen van het gemeenschappelijke van of de verschillen tussen producten. Bij
toepassing van deze techniek worden volgens een bepaalde systematiek twee of drie producten tegelijk
aangeboden. Dat kan in werkelijkheid gebeuren, zodat de producten geproefd of anderszins
waargenomen kunnen worden, maar soms wordt de methode toegepast met kaartjes waarop producten
zijn genoemd. Dan wordt er gevraagd de overeenkomsten en verschillen te benoemen. Vervolgens
wordt er een van de producten weggehaald en vervangen door een volgend product, dit blijft maar
doorgaan waardoor je uiteindelijk een netwerk van overeenkomsten en verschillen hebt.
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Natural grouping
Een andere mogelijkheid is het aanbieden van een aantal producten, waarbij het panellid deze op basis
van sensorische producteigenschappen naar eigen inzicht moet indelen in twee of meer groepen.
Vervolgens worden dan de overeenkomsten en verschillen benoemd en zo gaat dit maar door waardoor
je uiteindelijk een serie beschrijvende termen op.
Groepsdiscussie
Een groepsdiscussie maakt het mogelijk een groot aantal termen op tafel te krijgen. Een groep van
hooguit 8 tot 10 panelleden beoordeeld een aantal producten. Het is belangrijk dat de groepsleider
inzicht heeft in groepsprocessen: Een open, stimuleren en niet-afkeurende sfeer zal bevorderen dat
ieder zijn zegje doet.
Bruikbare descriptoren
Bij de ontwikkeling van een testvocabulaire kunnen de volgende aandachtspunten van dienst zijn:
- Geen hedonische oordelen bij analytisch onderzoek
- Relatie met acceptatie of afwijzing door consumenten
- Onderscheidend vermogen (discriminatief)
- Liever geen directe verwijzingen naar oorzaken
- Verband met ingrediënt- en procesvariabelen
- Niet halfslachtig of dubberhartig (duidelijk zijn, niet ‘zoetzuur’)
- Onderlinge onafhankelijkheid van begrippen (orthoganaal)
- Reductie en consensus (overeenstemming)
- Volgorde van ‘proeven’
De hóé-vraag: Schalen gebruiken
Meetwaarde waaronder sensorische gegevens, kunnen worden verzameld met behulp van een schaal.
Het meetniveau van variabelen heeft te maken met de status die je kunt toekennen aan meetgegevens
die in cijfers zijn uitgedrukt, er worden 4 meetniveaus onderscheiden: Kwantitatieve meetniveaus:
Nominaal, Ordinaal, En kwalitatieve meetniveaus: Interval en ratio. Er zijn verschillende soorten
schalen:
Categorieschalen met op- of aflopende categorieën
Categorieschalen geven de respondent voor zijn antwoord de keuze uit een beperkt aantal benoemde
mogelijkheden die een rangorde kennen. Proefpersonen wordt dan gevraagd hun bevindingen te
scoren op eene schaal met op- en/of aflopende categorieën (zeer lekker – helemaal niet
lekker(hedonisch) Heel zwak – Heel sterk (analytisch)) dit is een ordinaal meetniveau. In de praktijk
regelmatig 9 puntschaal gebruikt. De omschrijvingen van de categorieën worden ankers genoemd.
Lijnschalen
Van ordinale meetgegevens kunnen strikt genomen geen gemiddelden etc. worden berekend. In de
hoop genuanceerder te meten en meetwaarden op intervalniveau te krijgen, hanteert men bij
sensorisch onderzoek graag lijnschalen. De proefpersoon moet dat op grond van zijn waarneming een
punt ergen op de lijn markeren, het liefst met een streepje.
Just about right-schalen (JAR)
Panelleden geven mate aan waarin ze de intensiteit van bepaald attribuut te zwak, te sterk dan wel
precies goed vinden. Bij de JAR-schaling zit als het ware een ‘ideaalpunt’ in het midden, terwijl er twee
manieren zijn om van dat ideaalpunt af te wijken. JAR is een combinatie schaal.
Rapportcijfers
Een in consumentenonderzoek geregeeld gebruikte vraagvorm betref het geven van een rapportcijfer.
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Rangordeningen
Een handige methode voor het in kaart brengen van de mate waarin producten met betrekking tot ene
bepaalde eigenschap verschillen, is deze producten te laten rangschikken – rangorden – Het
meetniveau hiervan in ordinaal omdat het verschil tussen de getallen zegt niets over het verschil in
smaak.
Referenties
Beoordelaars van producten, panelleden dus ook, maken met hun beoordeling altijd vergelijkingen met
een of ander uitgangspunt. Zo’n uitgangspunt wordt een referentie genoemd. Het is erg moeilijk om de
juiste referentie te hebben en te houden, en dus ook heel lastig om dezelfde panelleden steeds vanuit
dezelfde referentie te laten oordelen. Als referentieproducten fysiek bij een test aanwezig zijn spreek je
wel van een externe referentie. Wanneer dat onmogelijk of onwenselijk is, moet het panellid uitgaan van
wat hij zich door training ‘tussen de oren’ aan referentie heeft eigen gemaakt, in dat geval is de
referentie intern. Het is echter zelden mogelijk dergelijke referentiewaarden te vinden.
Ook hedonische oordelen vinden plaats vanuit een of andere referentie.
Vragen stellen, vragenlijsten opstellen
Voor eeen sensorische test zinj doorgaan meerdere vragen nodig. Of het nu om afname op papier of
via het beeldscherm, hier noemen we het totaal van de vragen simpelweg vragenlijst. Bij het opstellen
van zo’n vragenlijst komt heel wat kijken. De aandachtspunten van een vragenlijst zijn:
- Instructie vooraf
- Volgorde van vragen
- Tusseninstructies
- Benoeming van het product
- Niet te veel willen vragen
- Wel volledig zijn, oppassen voor halo-dumping(de respondent moet zijn mening kwijt kunnen)
- Beïnvloeding van vragen onderling
Waarnemen als kansproces
De menselijke waarneming is bepaald geen exact mechanisme met steeds hetzelfde resultaat. Als je
herhaaldelijk proeft slaat er nu eenmaal geen wijzer uit om steeds precies te blijven stilstaan bij het
getal 7,3. Ten eerste is er al geen verband tussen de sterkte van de prikkel en het signaal vanuit de
receptorcellen naar de hersenen. Tussen de prikkel en waarneming zit een hele weg, die niet altijd
hetzelfde worden ervan. Sensorische ervaringen volgens eerder een kansproces. Kansverdeling in
klokvorm – normale verdeling – Hoe lager de standaarddeviatie, hoe smaller de curve.
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6. Verschiltests opzetten en uitvoeren
Inleiding
Een uiterst belangrijk onderscheid tussen sensorische testopzetten is dat tussen hedonische en
analytische tests. Min of meer dwars door die indeling heen loopt het onderscheid tussen verschiltest en
beschrijvende tests. Verschiltests (Discriminatieve tests) worden gebruikt om te onderzoeken of er
verschillen bestaan tussen producten. Zo’n test kan ongericht of gericht uitgevoerd worden.
Ongericht/algemene verschiltest(analytisch) ga je na of er überhaupt een verschil is tussen de
monsters. Bij een gerichte verschiltest kun je onderzoek of producten verschillen in een of ander vooraf
bepaald opzicht, wanneer het gaat om verschillende attributen is het analystisch maar het kan echte
ook om voorkeur gaan dan hedonisch. Bij een analytische verschiltest gaat het altijd om kleine, haast
niet waarneembare verschillen.
Een belangrijke vraag bij het uitvoeren van een verschiltest is of het erom gaat aan te tonen of
producten (of monsters) verschillen, of dat het er omgegkeerd juist om gaat hun gelijkheid aannemelijk
te maken. Dit heeft niet zozeer consequenties van de testopzet zelf maar wel op de interpretatie ervan.
In dit hoofdstuk worden verschillende verschiltesten weergegeven, bij onduidelijkheden geeft het boek
Proeven van succes bij iedere test een voorbeeld, dit is niet opgenomen in deze samenvatting.
Driehoekstest
Algemene opzet en toepassing
De driehoekstest is een algemene verschiltest, en dus geschikt om een eventueel onbekend en
onbenoemd verschil op te sporen. Voor een driehoekstest krijgen de proefpersonen 3 monsters,
waarvan er twee gelijk zijn en de derde dus afwijkt. Het panellid moet aanwijzen welk monster afwijkt.
Omdat het panellid een van de drie móét kiezen, hoort deze test bij de gedwongen keuzeprocedures.
Driehoekstesten worden bijvoorbeel toegepast: om na te gaan of de sensorische eigenschappen van
een ontwikkeld me-too-product nog afwijken van het origineel, om na te gaan of na verandering van de
receptuur de smaak nog wel gelijk is, om – ter wille van de kwaliteitsbewaking – te controleren of de
smaak (niet) merkbaar afwijkt van de standaard. Voor de selectie van panelleden. Deze test wordt
alleen maar voor analystische doeleinde gebruikt.
Monsteraanbieding
De drie monsters worden normaal gesproken simultaan aangeboden. Het panellid krijgt ze dus
tegelijkertijd. Als het om het uiterlijk gaat, kunnen de stimuli simultaan worden beoordeeld, maar ruiken
en proeven is natuurlijk niet simultaan mogelijk. Er zijn zes verschillende aanbiedingsvolgordes
wanneer het afwijkende monster omgewisseld wordt. Uiteraard worden de monsters ook gecodeerd. De
panelleden mogen de producten zo vaak als zij willen proeven en neutraliseren. Er wordt wel eens
aangeraden een opwarmingrondje te doen, om de panelleden te trainen.
3-AFC-test (Three alternatives, forced-choice)
Soms is het mogelijk en wenselijk een driehoekstest gericht uit te voeren. Dan krijgt elk panellid
bijvoorbeeld de vraag welk van de drie aangeboden monsters het sterkt of het minst naar anijs smaakt.
Bij de instructie moeten de panelleden dus het betreffende attribuut te horen krijgen. Daarnaast moeten
ze ook weten of het afwijkende monster dat attribuut in sterke dan wel zwakkere mate zal hebben. Één
van de drie smaakt sterker naar anijs dan de andere twee, welke is dat? Wat betreft de
monsteraanbieding, de verwerking van de gegevens en de correctie voor het aantal juiste detecties
verloopt deze test gelijk aan de driehoekstest.
Van de 3-AFC-test is ook een hedonische variantt mogelijk, waarbij de vraag dus wordt welke monster
men het lekkerst vindt. Nu kun je als onderzoeker echter niet meer aangeven of het betreffende
attribuut in het afwijkende monster méér of juist minder sterk aanwezig is.
Duo-triotest
Algemene opzet en toepassing
De duo-triotest is, net als de driehoekstest, een algemene verschiltest, en dus geschikt om een
eventueel onbekend en onbenoemd verschil op te sporen. Voor deze test geeft de onderzoeker elk
panellid drie monsters waarvan er, net als bij de driehoekstest. Twee gelijke en één afwijkende. Nu
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echter wijst de onderzoeker één van de gelijke monsters aan, het zogeheten referentiemonster, en
vraagt hij aan de proefpersoon welk van de andere twee monsters daaraan gelijk is. Het gegeven
antwoord is deze gedwongen keuzetest is juist of onjuist. De duo-triotest wordt toegepast in situaties die
zich doorgaans ook lenen voor een driehoekstest. Het voordeel van deze test is dat deze test
makkelijker uit te voeren is een nadeel is echter dat het minder efficiënt is (grotere gok kans).
Monsteraanbieding
Wat betreft de aanbieding van de monsters zijn er twee verschillende mogelijkheden, waarvoor verder
hetzelfde principe geldt als bij de driehoekstest is aangegeven. Bij toepassing van de methode van de
dubbele standaard, of wel gebalanceerde referentie, fungeren beide producten even vaak als referentie.
De andere twee monsters moeten daarbij in gebalanceerde volgorde worden aangeboden. Er zijn
hiervoor 4 aanbiedingsmogelijkheden.
Wanneer er een duidelijke en bekende referentie bestaat. Dan fungeert alleen de standaard als
referentie zodat er slechte twee aanbiedingsmogelijkheden zijn. Voor de test krijgen de panelleden een
dienblad met drie monsters. De aanbieding is dus simultaan. Een van de monsters wordt nadrukkelijk
aangeduid als referentiemonster. De twee monsters worden gecodeerd aangeboden en moeten op een
bepaalde volgorde worden ‘geproefd’.
Paarsgewijze vergelijking
Algemene opzet en toepassing
Voor een paarsgewijze vergelijking krijgen panelleden (steeds) twee monsters aangeboden. Het
panellid moet het monster aanwijzen waarin een bepaalde sensorische eigenschap het sterkst
aanwezig is. Een paarsgewijze vergelijking is een gerichte verschiltest. De test kan zowel hedonisch als
analytisch worden uitgevoerd, het kan hier gaan om een bepaald attribuut of om een voorkeur. Je kunt
als onderzoeker alleen voor deze vergelijking kiezen als je al een idee hebt welk soort smaakverschil er
kan bestaan.
Monsteraanbieding
De twee monsters worden normaal gesproken simultaan aangeboden. Daarbij moet je er op letten dat
de volgorde waarin de monsters worden beoordeeld, systematisch wordt gewisseld: de twee volgordes
moeten even vaak voorkomen. Uiteraard worden de monsters gecodeerd. Verder mag er tussendoor
(meestal) geneutraliseerd worden.
Tetrad-test
Algemene opzet en toepassing
In de Tetrad-test krijgen panelleden steeds vier monsters aangeboden: Twee monsters van product A
en twee van product B. De test kent twee vormen: Niet gespecificeerde vorm is de opdracht aan de
panelleden die vier monsters in te delen in twee groepen van twee, zodanig dat de producten binnen
die groepen meer op elkaar lijken dan op de producten in de andere groepen. Dan is de Tetrad-test een
ongerichte verschiltest(?)
In de gespecificeerde variant krijgen panelleden de instructie de twee monsters te selecteren die het
sterkste zijn op aspect X. Dan gaat het dus om een gerichte test. De ongespecificeerde Tetrad-test
levert doorgaans meer goede antwoorden op dan de driehoekstest. Er is bij deze test eerder sprake van
adaptatie, maat het doet een groter beroep het geheugen (4 ipv 3 monsters)
Monsteraanbieding
De vier monsters worden simultaan aangeboden, naast elkaar dus in een bepaalde volgorde, hier zijn 5
volgordes mogelijk.

Pagina | 25

Twee-uit-vijf-test en andere varianten
De twee-uit-vijf-test is een – eveneens ongerichte – variatie op hetzelfde thema als de driehoekstest.
Voor deze test krijgt elk panellid vijf monsters simultaan aangeboden. Twee van die monsters zijn
onderling gelijk (A), de andere zijn eveneens onderling gelijk (B), maar verschillen van A. Het panellid
moet nu de twee gelijke eruit halen. Pas als het panellid alles goed aanwijst is zijn antwoord goed.
Door deze testopzet is de gok kans maar 1/10 waardoor er maar betrekkelijk weinig testpersonen nodig
zijn. Een groot nadeel is echter dat er zo vaak mot worden geproefd dat vermoeidheid, adaptatie,
gewenning en irritatie een erg grote rol gaan spelen. Voor het testen van levensmiddelen wordt deze
testopzet maar zelden gekozen. Het kan wel gebruikt worden voor de zichtbare aspecten.
A/niet-A-test
Algemene opzet en toepassing
De A/niet-A-test is een onderdeel van de algemene verschiltests, en daarmee geschikt om een
eventueel onbekend en onbenoemd verschil op te sporen. De test kan alleen analytisch worden
toegepast. Elk panellid krijgt in principe één monster aangeboden. De helft van de panelleden krijgt het
te testen producten, de anderen krijgen een bepaalde, aan het panel reeds bekende referentie,
aangegeven met A. Afhankelijk van de onderzoeksvraag krijgen ze die referentie er al dan niet bij.
Gebeurt dat niet, dan moet het panellid geheel afgaan op zijn interne referentie. Wanneer deze test
wordt gebruikt door een panel voor bv. Productiecontrole, moet het panel door intensieve training
vertrouwd gemaakt zijn met A en zo mogelijk ook met niet-A.
Monsteraanbieding
De monsters kunnen op verschillende manieren worden aangeboden. In de ene opzet krijgt de helft van
de panelleden product A, de andere krijgen het product niet-A. De andere houdt in dat elk panellid
zowel een A als een niet-A moet beoordelen, terwijl deze in gebalanceerde volgorde worden
aangeboden. Een derde mogelijkheid is dat elk panellid 3 tot 10 monsters te beoordelen krijgt, in een
willekeurige volgorde van A’s en niet-A’s. In elke gevallen geldt dat er even veel A’s als niet-A’s
voorkomen en dat er maar één soort niet-A mee mag doen.
Eenvoudige verschiltest
Algemene opzet en toepassing
Deze test is een algemene, analytische verschiltest. Voor deze test krijgt elk panellid twee (gelijke of
ongelijke) monsters, met de eenvoudige vraag of deze wel of niet onderling gelijk zijn. Grote voordeel
van deze test en de A/niet-A-test is dat scherpe producten en producten met een lange nasmaak
herhaaldelijk niet mogelijk zijn om te proeven. Het voordeel van deze test op de A/niet-A-test is dat
panelleden geen of weinig training nodig is, hier staat tegenover dat er wel meerdere panelleden nodig
zijn.
Monsteraanbieding
Uitgaande van twee producten, A en B, zijn er vier mogelijke aanbiedingen. Elk van deze vier
mogelijkheden wordt aan een kwart van de panelleden aangeboden. Voor deze test is al gauw een
panel nodig van meer dan 10.
Rangordeningstest
Hierboven kwamen tests aan de orde met steeds twee soorten monsters. Soms zijn er echter meer dan
twee in het geding. Dan kan een rangordeningstest worden gedaan. Deze is altijd gericht.
Opzet en toepassing
Ieder panellid krijgt minstens drie monsters aangeboden. De proefpersoon moet deze rangschikken aan
de hand van een criterium (criterium kan hedonisch (voorkeur) of analytisch (attribuut) zijn)
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Monsteraanbieding
Er dienen minimaal 3 monsters te worden aangeboden per persoon met een maximumaantal van 5 of
6. De gecodeerde monsters worden normaal gesproken simultaan aangeboden. De volgorde van
beoordelen wordt systematisch gevarieerd. En er mag zo vaak als het panellid wil geproefd en
geneutraliseerd worden.
Difference-from-control-test (verschil-met-referentietest)
Algemene opzet en toepassing
Deze test is een algemene verschiltest. Deze test wijkt af doordat men er niet alleen me nagaat óf er
een verschil bestaat tussen producten, maar tegelijk ook een indicatie krijgt van de omvang van een
eventueel verschil. Deze test wordt toegepast in situaties waarin een klein verschil tussen product en
standaard binnen bepaalde grenzen wel acceptabel is.
Monsteraanbieding en testuitvoering
Panelleden krijgen bij deze test een als zodanig aangeduide referentie® aangeboden, die voor de
gehele test gelijk is, en minstens nog één ander monster. Dat andere product kan ook gelijk zijn aan ®.
In de meest eenvoudige opzet zijn de twee aanbiedingsmogelijkheden. Het panellid moet nu aangeven
in hoeverre het tweede, hem onbekende monster afwijkt van R. Men geeft daarvoor een score op een
categorieschaal die loopt van ‘geen verschil’ naar een zeer ‘groot verschil’. Er bestaan verschillende
varianten, zo kunnen de panelleden elk beide aanbiedingen krijgen (dan wel op een andere dag).
Verder is het mogelijk om met twee verschillende testmonsters te werken, waarbij de
aanbiedingsschema’s overeenkomstig moeten worden aangepast een uitgebreid. Tot slot moet
opgemerkt worden dan in de praktijk deze test wel wordt toegepast zonder dat de referentie zelf wordt
aangeboden, alleen bij een getraind panel.
Verschillende of gelijk: naast waarnemen soms ook beslissen
Wanneer is een verschil een verschil
Om een vraag te beantwoorden moet de persoon zelf cognitief (verstandelijk) beslissen of je een
misschien waargenomen verschil groot genoeg vindt om van een werkelijk verschil te kunnen spreken.
In het verlengde daarvan ligt de vraag of het om het door de testleider of de auteur van het boek
bedoelde verschil gaat. Nu is visueel waarnemen erg exact vergeleken met het waarnemen met andere
zintuigen. Als je door proeven wil vergelijken, zul je moeten onthouden wat je waarneemt.
De R-index
De R-index is een techniek die rekening houdt met de twijfel waarmee sensorische uitspraken gepaard
gaan. Dat gebeurt doordat niet alleen wordt gevraagd of een te beoordelen product al dan niet gelijk is
aan referentieproduct of een ander product, maar door tevens te vragen hoe (on)zeker de proever
daarvan is.
De R-index verloopt in principe van 50% (volledige gelijkheid) tot 100%. Afhankelijk van de vraagstelling
en de berekeningswijze kan de index eventueel ook onder de 50% liggen, waarbij geldt dat de afstand
tot 50% de omvang van het verschil aangeeft. Zo duidt 30% op een even groot verschil als 70%.
Varianten in de testopzet
De testopzet kent diverse varianten, zoals ook de bovenstaande voorbeelden al duidelijk maken.
Verschillende mogelijkheden zijn:
- Het kan gaan om een algemene verschiltest, dan is geen attribuut vernoemd en gaat het er
alleen om of er een verschil is. De test ka eenzijdig en tweezijdig zijn.
- De test is ook mogelijk met meerdere niet-standaardproducten, bijvoorbeeld drie varianten die
elk op verschillende manieren gezoet zijn.
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Soms wordt de R-index ingezet met betrekking tot een rangordening.
De R-index wordt meestal toegepast voor analytische doeleinden, maar wordt ook wel gebruikt
voor voorkeursonderzoek onder consumenten.

7. Beschrijvende technieken
Inleiding
Wanneer is gebleken dat er een verschil bestaat, kan het interessant zijn hoe groot zo’n verschil is.
Hogere schaalniveaus maken dan genuanceerde metingen mogelijk. Een beschrijvende test kan ook
gebruikt worden om één product te karakteriseren. Met behulp van een beschrijvende test probeert met
veelal de aard, maar in ieder geval ook de intensiteit van bepaalde attributen van producten of van de
verschillen daartussen in kaart te brengen.
Algemene aspecten van de opzet van een beschrijvende test
Beschrijvende technieken worden zowel bij productontwikkeling als ten behoeven van kwaliteitszorg en
procesbeheersing worden ingezet. Bij kwaliteitszorg en procesbeheersing gaat het om werk van
getrainde panels, deze kennen de attributen en de referentie. Beschrijvende technieken worden
gebruikt om te controleren of de productie aan de standaard voldoet. Als het gaat om
productontwikkeling moeten de resultaten van beschrijvend onderzoek veelal gerelateerd worden aan
gegevens over de liking van producten, die op hun beurt het resultaat zijn van hedonisch onderzoek.
Wanneer je er achter komt wat het (analytische) verschil is tussen producten die verschillend
gewaardeerd worden (hedonisch), kom je te weten welke producteigenschappen voor consumenten
belangrijk zijn – het opsporen van de ‘drivers of liking’-.
Monsteraanbieding
In beschrijvende tests worden de monsters zelden simultaan, een enkele keer monadisch, maar
meestal semi-monadisch aangeboden. Bij semi-monadische aanbieding beoordeelt het panellid alle te
onderzoeken attributen alvorens een nieuw monster wordt aangeboden. Er moet geneutraliseerd
worden voordat het panellid een nieuw monster proeft. De monsters zijn uiteraard gecodeerd.
Beschrijvende verwerking: sensorische profielen
Een veelgebruikte manier om producten sensorisch beschrijven in kaart te brengen en/of te vergelijken
is het opstellen van een zogenoemd sensorisch profiel. Een dergelijk profiel bestaat uit de relevant
bevonden sensorische eigenschappen/descriptoren, en de mate waarin de onderzochte producten deze
eigenschappen volgens sensorische beoordelaars bezitten.
- Staafdiagram waarin de lengte en de hoogte van elke staaf het gemiddelde oordeel van een
eigenschap op een lijnschaal weergeeft.
- Spinnenwebdiagram/spiderplot. Elke lijn vertegenwoordigt een descriptor, op elke lijn wordt de
gemiddelde score van een product afgezet.
- Waaierdiagram, waarin in één oogopslag duidelijk wordt welke attributen de (sterkste)
verschillen veroorzaken tussen twee stimuli. De descriptoren zijn op basis van de verschillen
gerangschikt.
- Boxplot, de spreiding van de gegevens weergeven (dit kan ook met een staafdiagram of een
waaierdiagram het 95%-betrouwbaarheidsinterval rond de gemiddelden worden opgenomen.
Een manier om zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van een profileringstest is het in een test laten
meelopen van een duplo (monster). Omdat duplo’s gelijk zijn, mag je hopen dat ook het profiel ervan zo
goed als gelijk uit de test komt.
Specifieke methoden voor beschrijvende analyse
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In de praktijk van het (analystisch) beschrijvend sensorisch onderzoek bestaat een aantal min of meer
gestandaardiseerde methoden. Door hun herkomst worden ze doorgaans met engelse namen
aangegeven.
Flavor profiliering (FP)
De zogeheten methode van FP werkt doorgaans met een klein panel (4-6 personen), onder wie de
panelleider zelf. De methode is gebaseerd op consensus. Bij FP geldt de regel dat het aanbieden van
producten aan het panel op dezelfde wijze verloopt als aan de consument. Aan de producten worden
scores toegekend m.b.v. categorieschalen. De panelleden moeten leren allemaal aan dezelfde
intensiteitten gelijke scores toe te kennen. Bij FP hecht met ook waarde aan de volgorde waarin
sensorische sensaties, met name aroma’s zich aandienen – noten – Daarnaast is ook de (intensiteit van
de) nasmaak van belang. FP is een techniek die een zeer intensieve training vergt en (mede daardoor)
tegenwoording nog maar weinig gebruikt wordt.
Texture profilering (TP)
Om beschrijvingen van de textuur van een product te verkrijgen kan TP worden toegepast. Het is
ontwikkeld als een verlengde van FP. Bij TP wordt gestandaardiseerd vocabulaire gebruikt. Het
standaard vocabulaire voorziet tevens in een schaal waarin aan de hand van producten vaste
referentiepunten zijn gedefinieerd. TP vergt nogal wat training van de panelleden. Deze training behelst,
naast het zich eigen maken van de descriptoren en het gebruik van de referenties, onder meer de
manier van bijten, slikken en kauwen.
Quantitative descriptive alalysis (QDA)
Dit is een modernere methode, deze methode is niet uit op consensus over de uiteindelijke beoordeling,
waardoor de toepassing ervan minder tijdrovend is dan die van FP. QDA werkt met 10-12 panelleden,
waarbij de leider zelf niet meedoet. Er wordt gewerkt met vocabulaire dat door de panelleden zelf is
samengesteld, maar dat uiteindelijk wel vastligt en waarbij panelleden met de gebruikte termen dezelfde
attributen beoordelen. Er moet dus wel overeenstemming worden bereikt over de terminologie. Voor de
beoordeling worden vaak lijnschalen gebruikt. Panelleden dienen individueel wel consequente
antwoorden te geven. Voor de resultaten worden de gemiddelden berekend over de scores van alle
panelleden, na eventuele correctie. De voordelen van QDA zijn dat de panelleden weinig specifieke
productkennis nodig hebben en dat de training niet extreem veel tijd kost (15-20 uur).
Free choice profilering (FCP)
Bij deze methode mag ieder panellid zijn eigen eigenschappen mag kiezen. De methoden bestaat uit
twee fasen. In de eerste fase krijgen de proefpersonen alle te beoordelen producten tegelijkertijd te
beschikking. Zij mogen deze in een zelf te kiezen volgorde, en zo vaak mogelijk proeven. In deze fase
dienen zij aan te geven welke eigenschappen zij van belang achten om de overeenkomsten en
verschillen tussen deze producten te beschrijven (eigen omschrijvingen). In de tweede fase krijgt elk
panellid de producten ‘blind’ en in gecontroleerde, gebalanceerde volgorde aangeboden om deze met
behulp van lijnschalen te beoordelen op de door hemzelf aangedragen attributen. Hierin moet de het
panellid uiteraard wel weer consequent zijn, ieder heeft dus zijn eigen profiel. Door geavanceerde
technieken kunnen deze gegevens lijden tot gemeenschappelijke conclusies. Vergt veel minder tijd,
maar de kans bestaat dat de panelleden te veel termen gaan noemen.

Spectrum descriptive analysis (SDA)
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In zekere zin is deze methoden geïnspireerd door de TP, omdat het panel ook bij de spectrummethode
verschillende intensiteiten leert beoordelen aan de hand van vast referenties. Het betreft nu echte niet
alleen de textuur, maar alle sensorische eigenschappen. Door deze werkwijze claimt men dat scores
drievoudig vergelijkbaar zijn: over panels, over productsoorten en zelfs over attributen. Een belangrijk
nadeel: de lange trainingstijd.
Tijd-intensiteitsstudies (TI)
Hierbij gaat het niet om een eenmalige meting van de sterkte van de waarneming van de smaak (geur
of textuur), maar om de ontwikkeling en de persistentie ervan. TI-studies betreffen dus duur van de
gewaarwording en de verandering in de intensiteit van die gewaarwording. Dezelfde attributen van
dezelfde producten worden meermalen gemeten tijdens en kort na een consumptie. Zo kunnen de tijd
nodig voor et vrijkomen van het aroma, het effect van speeksel, verschillen in oplosbaarheid van de
smaakstoffen etc. in kaart worden gebracht. Panelleden drukken daartoe om de paar seconden de
intensiteit van één attribuut uit op een lijnschaal. Het resultaat van een TI-studie kan bv. Bestaan uit
curven van de verloop van de gemiddelde panelscores voor elk van 4 producten. TI-studies kunne lastig
zijn om uit te voeren, je kunt eigenlijk maar één attribuut per keer in de test meenemen.
Tot slot
De term QDA is in theorie zeer specifiek, maar in de praktijk wordt de methode dikwijls gebruikt voor
allerlei beschrijvend sensorisch onderzoek m.b.v. lijn- of categorieschalen. Overigens zijn er ISOnormen gepubliceerd voor een aantal profileringstests.

8. Consumentenwensen en voedselkeuze
Consumenten onderzoeken
De consument komt in principe op twee plaatsen in het productontwikkelingsproces in het zicht. Eerst in
de beginfase, als de doelstelling geformuleerd moet worden. Daarbij gaat het om het bepalen van de
behoeften van de consument en de waarden waarin een product moet kunnen voorzien. Hiermee gaat
een bedrijf aan het werk: vertaling van waarden in ‘consumer benefits’ verdere vertaling in sensorische;
verdere vertaling in sensorische productattributen en nog verdere vertaling producteigenschappen, De
consument speelt opnieuw een rol als er uit beschikbare alternatieven moet worden gekozen, als het
product nog moet worden verfijnd of voor een soort laatste controle.
Schematische voorstelling van de rol van sensorische analyse en sensorisch consumentenonderzoek in
het productontwikkelingsproces:
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Voedselwaardering en voedselkeuze
In hedonisch onderzoek gaat het altijd om liking, de waardering van producten door consumenten. Als
voedselproducent hoop je meer te weten te komen over de manier waarop consumenten hun producten
kiezen en kopen. Toch is de relatie tussen waardering en de keuze van een product niet altijd
eenvoudig. Er spelen overwegingen (bv. financieel of gezondheid) een rol.
Smaken veranderen
Hoe lekker je iets vindt ligt niet voor eens en altijd vast. Zelfs tijdens een maaltijd verandert je voorkeur,
door verzadiging ontstaat alleen maar een tijdelijke verandering die op korte termijn plaats vindt. Als het
gevolg van leerprocessen verandert je smaak ook door de jaren heen. Hedonisch onderzoek vindt
doorgaans eenmalig plaats: Consumenten krijgen een ‘nieuw’ product aangeboden, ze mogen het
beoordelen, en dat is het dan. Maar een eerste oordeel heeft dus niet altijd voldoende voorspellende
waarde.
Complexiteit tegenover eenvoud
Complex smakende producten verenigen meerdere smaaksensaties. Ze zijn daardoor vaak
‘interessant’. Enkelvoudige of eenvoudige producten zijn eerder wat ‘saai’. Dit soort complexiteit hangt
min of meer samen met waarin eten en drinken aandacht vragen.
De waardering hang veelal samen met de complexiteit van producten volgens een ‘omgekeerde u-vorm’
Dat wil zeggen: een te eenvoudig product wordt niet erg aantrekkelijk gevonden en verveelt gauw,
terwijl een te ingewikkeld product ook niet aantrekt. Producten worden na verloop van tijd als minder
complex ervaren.
Combinatie
Een belangrijk aspect is van de waardering van een product betreft de combinatie ervan met andere
producten, bv. Kaas en wijn.
Keuze, variatie en afwisseling
De consument wil kunnen kiezen en variëren, hij wilt niet alleen maar eten wat erg lekker is, hij wil af en
toe iets dat op een ‘andere manier’ lekker is. Bv. Vlees en aardappelen.
Context, situatie, gebruiksmoment
Wat je eet en drinkt hangt in belangrijke mate af van het tijdstip, je stemming, de sociale omgeving, het
gebruiksmoment, het idee dat sommige producten ‘iets bijzonders moeten blijven’ etc. Een product
wordt dus op verschillende gebruikssituaties anders beleefd.
Bewust en onbewust kiezen
In sensorisch onderzoek met consumenten gaat men min of meer impliciet uit van rationele, autonome
mensen die weloverwogen keuzes maken die ze nog goed kunnen verwoorden. Maar mensen zijn
helemaal geen rationele wezens. Veelal kies je vanuit een emotie en achteraf rationaliseer je dan die
keuzes, wat je zeg zijn alleen maar verbalisaties – verwoordingen – van je motieven. Gevonden
verschillen tussen of veranderingen in voorkeuren kunnen ook het gevolg zijn van een collectief of
(sub)cultureel verschil in de manier waarop men waarnemingen verbaliseert en rationaliseert. Je moet
in consumentenonderzoek voorzichtig zijn met waarom-vragen. Die vragen gewoon om beantwoording
met gemeenplaatsen. Echt uitleggen waarom je iets lekker vindt, kan bijna niemand. Om te voorkomen
dat je met onbruikbare antwoorden komt te zitten, kun je soms gebruikmaken van indirecte vragen (bv.
Hoeveel glazen kraanwater drink je op een dag). Mensen doen dan geen beroep op hun eigen
rationalisaties maar kunnen gewoon zeggen wat ze doen.
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Onbewuste reacties ‘objectief’ onderzoeken
De meeste voedsel gerelateerde beslissingen zijn het resultaat van onbewuste processen die moeilijk
zijn te ‘vangen’ met traditionele sensorische tests. Soms kan men echter objectieve metingen
verrichten. De onbewuste reacties van consumenten komen tot uiting in de keuze die ze maken uit het
assortiment. Productkeuzes worden bepaald door factoren die deels met het product zelf
samenhangen, bv. Verpakking en portiegrootte, maar ook persoonlijke ervaringen met bv. De
sensorische eigenschappen of het gebruiksgemak. Deze factoren worden onbewust gewogen. Door de
opmars van bonuskaarten en internetshoppen kan steeds meer inzicht in individuele kooppatronen
worden verkregen. Onbewuste reacties kunnen ook d.m.v. fysiologische, biologische en
gedragsmetingen worden onderzocht. Een belangrijke indicator voor de onbewuste reactie op voedsel
is de gelaatsuitdrukking. Tegenwoordig zijn er technieken beschikbaar die dit automatisch doen, de
facereader.
Gegevens verwerven en verwerken
Het principe van het werken met hogere meetniveaus kan echter ook worden toegepast op veel
hedonisch onderzoek. Deze zijn met verschiltesten te beantwoorden. Omdat het niet alleen gaat over
het bestaan van een verschil maar ook om de omvang en soms de aard van het eventueel verschil.
Dikwijls wordt consumenten, meestal nadat ze hun oordeel gaven over verschillende attributen, ook een
totaaloordeel over het product gevraagd. Dat oordeel bevat dus alle facetten van het product.
De test vindt plaats m.b.v. een panel dat bestaat uit consumenten. De gecodeerde monsters worden
doorgaans semi-monadisch aangeboden, tenzij er sprake is van maar één product. De gegevens
worden m.b.v. categorieschalen of lijnschalen verkregen.
De verwerking van gegevens vindt op soortgelijke wijze plaats als bij beschrijvend analytisch
onderzoek.
Waardering relateren aan sensorische analyse en ‘harde’ gegevens.
De resultaten van hedonisch consumentenonderzoek kunnen veelal op zichzelf worden gebruikt om bv.
De waardering van producten in de markt te vergelijken of om productontwikkeling direct (bij) te sturen.
Een ander belang kan zijn de resultaten te koppelen aan die van een beschrijvende analyse van
dezelfde producten. Hiermee wordt theorievorming mogelijk over de relatie tussen kenmerken en
voorkeuren.
Kwalitatief consumentenonderzoek
Sensorisch onderzoek is sterk kwantitatief van aard. Daarmee kun je op de eerste plaats ‘hoeveel en
‘hoe groot’- vragen beantwoorden. Voor de beantwoording van de hoe- en waaromvragen kunnen soms
kwalitatief beantwoord worden. Kwalitatief onderzoek kan je helpen op nieuwe ideeën te komen,
daarom wordt kwalitatief onderzoek wel toegepast in een vroege fase in de productontwikkeling.
Met kwalitatief onderzoek kun je ook een eerste indruk krijgen van de consumentenreacties op een
nieuw concept of protoype van een ontwikkeld product.
- Individuele diepte-interviews, door middel van een doorvraagprincipe – why until you die - Groepsdiscussies, methode van de focusgroep.
- Aan het werk, deelnemers iets laten doen i.p.v. praten. Bv. Moodboards of een labtest.
- Projectieve methoden, het projecteren op iemand of iets anders.
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9. Multivariatie data analyse (MVA)
-

gebruikt bij veel complexe gegevens
beschrijvende tests/profiling
sensorisch-instrumenteel
consumentenonderzoek
preference mapping

External Preference Mapping.
Eigenschappen van een bepaald product kun je linken aan hoe lekker de consument het vindt

Pagina | 33

