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Omslagartikel
Product en ontwikkeling

Smaakonderzoek gaat niet vanzelfsprekend goed. Zowel in markt- en consumenten-
onderzoek als in sensorisch onderzoek worden fouten gemaakt. Betrouwbaarheid,
validiteit en generaliseerbaarheid laten te wensen over. Zo worden hoge kosten ge-
maakt voor weinig informatie. VMT en MOA organiseerden op 22 april het congres
‘Proeven van succes II’ over de optimalisatie van resultaten van smaakonderzoek.

Het Algemeen Dagblad kopte onlangs: ‘De beste worst van Ne-
derland’. Wat blijkt? Het onderzoek dat aan deze uitkomst ten
grondslag lag, telde zeven willekeurige respondenten die 28
verschillende rookworsten proefden. Als een van de beste én als
een van de slechtste producten werden rookworsten gekozen
die volgens de fabrikant dezelfde samenstelling hadden, maar
onder verschillende merken op de markt werden gebracht.
Met dit en andere voorbeelden illustreerde Wim van Slooten,
directeur van MarktOnderzoekAssociatie (MOA), dat er veel
slecht markt- en consumentenonderzoek wordt gedaan. De re-
sultaten worden vaak klakkeloos door de media overgenomen
zonder dat naar de onderzoeksopzet wordt gekeken. In het ge-

val van de rookworsten moest het Algemeen Dagblad rectifice-
ren. Maar het kwaad is dan al geschied. Meestal komt rectifica-
tie er in het geheel niet van. Gedupeerden, zo weet Van Slooten
op basis van MOA-onderzoek, zijn erg terughoudend in het zoe-
ken van publiciteit.
De MOA voert al vanaf 2003 een keurmerkcampagne om deze
misstanden te lijf te gaan. Daarnaast is binnen de associatie nu
een brede discussie gestart die leidt tot strikte voorwaarden
voor een MOA-lidsmaatschap. MOA dient een kwaliteitslabel te
worden, zowel voor markt- en consumentenonderzoeksbureaus
als voor opdrachtgevers. Er komen richtlijnen voor het presen-
teren van onderzoekresultaten die niet alleen bij de bureaus

zelf, maar ook bij media, consumentenorganisaties, overheid,
et cetera onder de aandacht worden gebracht. Zelfs de rechter-
lijke macht wordt ondersteund met een boekwerkje dat in sa-
menwerking met de FNLI wordt opgesteld. Verder wordt een
geschillencommissie ingesteld die achter gesloten deuren zit-
ting kan houden. In het geval van de worsttest kan een gedu-
peerde fabrikant hier gebruik van maken. Belangrijk is verder
dat medio 2006 de ISO 225-norm verschijnt. Deze norm zal lei-
dend worden voor de beoordeling van de kwaliteit van interna-
tionaal opererende marktonderzoekorganisaties.

Psychologische invalshoek
Gezien vanuit de psychologie die achter voedselkeuze schuil
gaat, komen veel fouten in het consumentenonderzoek naar vo-
ren, zo vertelde Ep Köster, emeritus hoogleraar van het Helm-
holtz Instituut (Universiteit van Utrecht) en adviseur bij A&F. “Om
als ‘echte’ wetenschap te worden beschouwd ‘leent’ het senso-
risch onderzoek methoden van de natuurwetenschappen. Daar
zijn veel methoden wel valide. Maar het sensorisch onderzoek
werkt met mensen. Daardoor zijn de methoden vaak te sim-
plistisch en gebaseerd op niet bewezen vooronderstellingen.”
De verklaring dat 70% van de productintroducties flopt, is naar
zijn mening deels gelegen in de zeer beperkte voorspellende
aard van eerste voorkeursmetingen voor de acceptatie op de
langere termijn. De smaak en voorkeur van mensen blijkt tij-
dens meerdere sessies te veranderen. Het in eerste instantie
meest geliefde product is dus waarschijnlijk niet het beste pro-
duct voor de markt. “Sterker nog”, aldus Köster, “waar ieder-
een direct op valt, moet je dus net niet hebben. Een wat minder
gewaardeerd, maar complexer product zal het in de markt lan-
ger uithouden.” 
Köster benadrukte verder dat mensen verschillende soorten
voedsel willen in verschillende situaties: “Honger toont ‘eetbare
dingen’. Maar honger op een koude wintermorgen toont iets
heel anders dan honger op een heet strand.”
Samenvattend noemde hij als veelgemaakte fouten bij voedsel-
onderzoek:
– middelen over verschillende populaties (leeftijd, geslacht,

eetgewoonten)
– onvoldoende analyse van individuele verschillen
– te veel expliciete en te weinig impliciete methoden
– veel onduidelijke of onbeantwoordbare vragen stellen (zie

kader)
– te veel geloof in de onveranderlijkheid van de consument

Veel fouten in smaako

Vijf denkfouten 
Uniformiteit. De aanname dat alle consumenten gelijk
zijn impliceert dat er in essentie geen verschillende ge-
dragingen zijn.
Consistentie. Het idee dat mensen niet veranderen.
Bewust kiezen. De gedachte dat mensen ‘redelijk’ zijn.
Vergeten van geheugen. De aanname dat wat bewust
wordt waargenomen, wordt onthouden en dat wat niet
bewust wordt waargenomen wordt vergeten.
Verwaarlozen invloed intentionaliteit en betekenis voed-
sel in eetsituaties. Het idee dat situaties zijn te definië-
ren door objectieve criteria en niet berusten op bewuste
en onbewuste intenties van de persoon.

‘Goed onderzoek is duur, maar slecht onderzoek is
nog veel duurder’
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– te weinig aandacht voor de rol van het geheugen in waarne-
ming en verwachting

– testen in betekenisloze situaties
“Goed onderzoek is duur, maar slecht onderzoek is nog veel
duurder”, zo sprak de emeritus hoogleraar op grond van zijn
ruime ervaring. “Stel dat je het percentage productintroducties
dat flopt naar bijvoorbeeld dertig kunt terugbrengen. Wat levert
dat niet op! Heb je een slecht of inadequaat panel? Beslis dan
zelf maar. Dat is dan niet veel beter of slechter dan onderzoek
doen. Onderzoek geeft dan alleen maar schijnzekerheid. Wil
ook niet voor alles onderzoek doen. Is de verwachting dat een
product maar kort in de markt is, maak dan geen drukte. Maar
doe je onderzoek, doe het dan goed.” 

Analytisch en affectief
Naast het markt- of consumentenonderzoek, dat wordt ge-
bruikt om vast te stellen hoe de eindgebruiker de varianten be-
oordeelt of waardeert, is er het sensorisch onderzoek. Daarmee
wordt vastgesteld of er verschillen zijn waar te nemen tussen
varianten. Welke plaats beide typen onderzoek innemen in con-
sumentgerichte productontwikkeling en waarom het wordt uit-
gevoerd, is weergegeven in de figuur (zie ook VMT 25 (2004) pp.
34-35).
Garmt Dijksterhuis, senior scientist bij A&F en verbonden aan
de faculteit Economie van de Universiteit van Groningen,
noemde de twee typen smaakonderzoek analytisch (het pro-
duct wordt onderzocht met de mens als meetinstrument voor
de productontwikkelaar) en affectief (de mens wordt onder-
zocht met het product als meetinstrument voor de marketeer).
Bij sensorische analyse gaat het dan om selectie en training
van de panels. Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, kalibratie,
statistiek en methodologie spelen daarbij een rol. Bij consu-
mentenonderzoek moet het panel representatief en naïef zijn.

Het is een instrument voor het meten van acceptatie en voor-
keur.

Essentie
“De essentie van onderzoek is methodologie en statistiek”, al-
dus Dijksterhuis. “Testen is een vorm van prijsschieten.”
Kenmerken van methodologie en statistiek zijn validiteit, be-
trouwbaarheid en generaliseerbaarheid. Validiteit heeft te
maken met: de test meet wat je meten wilt, het resultaat heeft
geldigheid in de populatie en de test voorspelt. Bovendien
moet de uitkomst altijd terugslaan op de onderzoeksvraag. De
validiteit komt in gevaar bij een verkeerde of te kleine steek-
proef, selectiebias en drop-out, volgorde-effecten en soms door
het blindelings toepassen van statistiek. Betrouwbaarheid gaat
om: meet je goed? Geeft herhaalde meting hetzelfde resultaat?
En komende verschillende panelleden tot dezelfde beoordeling.
Generaliseerbaarheid betekent dat de meting met andere pa-
nelleden op andere dagen in andere omstandigheden een ver-
gelijkbaar resultaat moet geven.

Eisen aan panels
Worden er uitspraken over eigenschappen van producten
gedaan, dan is het vanzelfsprekend wenselijk om te weten of er
niet te veel onbedoelde en ongewenste effecten zijn die leiden
tot afwijkingen, zo vertelde Wim Vaessen, directeur Essensor.

onderzoek

Er was veel belangstelling voor het congres ‘Proeven van succes II’
dat VMT en de vakgroep Sensorisch Onzerzoek van de MarktOnder-
zoekAssociatie MOA organiseerden. 
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De plaats van consumenten- en marktonderzoek en sensorisch onderzoek in con-
sumentgerichte productontwikkeling.
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Bronnen die kunnen leiden tot afwijkingen, ‘variantiebronnen’,
zijn het effect van het panellid, de meetsessie en het product.
Bovendien kunnen er nog combinaties van twee of drie van de-
ze effecten optreden. De mate waarin dit het geval is, is uit te
drukken in de generaliseerbaarheidscoëfficiënt. Deze coëffici-
ënt is daarmee een schatter van betrouwbaarheid en verschaft
de statistiek om de generaliseerbaarheid van de scores te me-
ten. “Zo kunnen de resultaten van panelmetingen op hun waar-
de worden geschat en zo mogelijk geoptimaliseerd”, aldus
Vaessen.
Pieter Punter van OP&P Product Research, voegde aan de eisen
die aan een panel worden gesteld discriminatie toe: kan het
individu en het panel producten die verschillen ook als verschil-
lend beoordelen? Punter onderstreepte dat de prestatie van
individuele panelleden en het panel als geheel zeer nauwkeurig

is te bepalen, mits de goede instrumenten aanwezig zijn. “Als
dit inzicht ontbreekt, komen er geen zinvolle resultaten.” Hij
gaf zijn gehoor het advies paneldata grondig én ‘gratis en voor
niks’ te laten analyseren door Pascal Schlich. Eenvoudigweg
data mailen naar: schlich@cesg.cnrs.fr. 

Verschiltesten
Twee technieken die het sensorisch onderzoek, en dan vooral
de veel gebruikte verschiltesten, efficiënter maken, zijn Signal
Detection Theory & Thurstonian modelling (SDT&TM) [1]. Dani-
ëlle van Hout, consumer scientist bij Unilever Research Centre
vertelde dat met verschiltesten wordt getest of er verschillen
tussen producten kunnen worden geproefd en of een verbete-
ring van een product groot genoeg is om waarneembaar te zijn.
Is dat niet het geval, dan heeft het ook weinig zin om (dure)
consumententesten uit te voeren. Een tweede reden om ver-
schiltesten toe te passen, is om te onderzoeken of verschillen
tussen producten acceptabel klein zijn, bijvoorbeeld om kwali-

teitsnormen vast te stellen waarbinnen een product moet blij-
ven of bij verandering van de productformulering.
De testresultaten van SDT&TM worden uitgedrukt in eenheden
d-prime (d’). Daarmee is d’ een universele maat voor de grootte
van het verschil, onafhankelijk van het type verschiltest. Resul-
taten van verschillende studies kunnen zo direct worden verge-
leken. Vuistregel daarbij is dat een verschil van 1 d’ een veilige
drempelwaarde is: de kans is groot dat het in de markt niet op-
valt. Indien bekend is wat de d’ voor een product is, is via tabel-
len ook bekend hoe groot de minimale steekproef bij verschil-
lende verschiltesten moet zijn om een bepaald verschil te detec-
teren. Zo is onderzoek efficiënter te maken, want er blijkt een
zeer groot verschil tussen de diverse soorten verschiltesten te
zijn. Verder is af te leiden in welke situatie welke methode – ook
andere dan verschiltesten – geschikt is.
SDT&TM maakt ook het verschil tussen getrainde sensorische
panelleden en ongetrainde consumenten zichtbaar. Is de drem-
pelwaarde voor consumenten 1 d’, voor panels is deze 1,5 d’.
Een sensorisch panel kan dus met veel minder mensen vol-
staan. Bij kleine productveranderingen kan een panel (en niet
het duurdere consumentenonderzoek) worden gebruikt om te
voorspellen of consumenten in staat zijn dit verschil op te pik-
ken.
Ook is een panel in te zetten om de relatie tussen mate van ver-
schil te vergelijken tussen producten die puur worden geproefd
en in combinatie met een maaltijd.

Praktijk
Dat de statistische betrouwbaarheid van de informatie belang-
rijk is, maar dat in de praktijk moet worden gewerkt binnen
grenzen die worden gesteld door tijd en kosten, maakte Stan
Knoops duidelijk. De manager Sensory & Consumer Insight
lichtte het Pulse-systeem van IFF toe, waarmee zowel strate-
gisch lange termijn als tactisch inzicht en snelle feedback aan
de productontwikkelaar wordt gegeven. Met het geautomati-
seerde systeem worden in negen werkdagen in totaal 150 pro-
ducten getest en 60.000 metingen verricht. IFF krijgt zo bijvoor-
beeld inzicht in de geuren die consumenten prettig vinden en
welke omschrijvingen/associaties en kleuren daarbij passen.
Ook verschillen tussen landen worden zichtbaar.
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Carina Grijspaardt-Vink

Goede en foute vragen
Fout: Waarom vindt u dit lekker?
Er zijn weinig mogelijkheden om antwoorden op open
vragen te verwerken en daar conclusies uit te trekken.
Betreden van het ‘gevaarlijke terrein’ van interpretatie.
Kwalitatief onderzoek lijkt goed om te verkennen, maar
het risico dat het een verkeerde richting aangeeft is
groot.
Goed: Indirect vragen, bijvoorbeeld:
– Hoe vaak drinkt u water uit de kraan? (vragen naar

een aan gedrag gekoppelde maat, hier frequentie).
– Welke van deze 20 glazen bevat echt ouderwets bier?

(als getest wordt of (een nieuw, ander) bier wel de
‘echte’ biersmaak heeft).

Nog beter: Observeer wat mensen werkelijk doen. 

Sensorisch onderzoek tijdens het congres wees uit dat ook van de
deelnemers de d-prime ongeveer 1 was.

De smaak en voorkeur van mensen verandert tijdens
meerdere sessies


