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Technologie

In de jaren negentig werd bekend dat de
smaakwaarneming van voedsel bij oude-
ren afneemt. Sindsdien klinkt ook onder
voedingskundigen de roep dat de indus-
trie speciale producten voor ouderen
moet maken met meer flavours om de
eetlust op peil te houden. Die redenatie
ligt voor de hand maar was nooit weten-
schappelijk aangetoond. Dan maar weer
een onderzoekje naar wat het boerenver-
stand zo ook wel kan zien en wat blijkt:
“Het is een bakerpraatje”, aldus Kremer.

HealthSense
Kremer weidde haar promotieonderzoek
aan de vraag of verschil in eetlust tussen
jongeren en ouderen kan worden toege-
wezen aan een afgenomen sensorisch ver-
mogen. Haar werk viel binnen het Euro-
pese HealthSense-project dat studie ver-
richt naar gezond ouder worden en daar-
bij alle disciplines van psychologie tot voe-
dingsmiddelentechnologie betrekt. Dit
moet resulteren in een ‘voice of the older’
en een onderbouwd beleid om ouderen zo
lang mogeljk zelfstandig te houden. 
Kremer: “Ook vanuit de industrie is er de
vraag: wat zijn dat voor consumenten?” Er
is veel veranderd ten opzichte van dertig
jaar geleden. “Toen waren ouderen meer
op het (groot)gezin gericht. Nu zijn ze
onafhankelijk en beschikken ze over geld.
Ze gaan uit en maken eigen keuzes. Toch
neemt, hoewel ze er niet bewust voor kie-
zen, bij veel ouderen het gewicht af waar-
door ze vaker ziek zijn en afhankelijker
worden van zorg. En dat wordt in de toe-
komst een probleem.”

Ökotropologie
Stefanie Kremer studeerde in Duitsland
Ökotrophologie, een mengsel van voe-

Ouderen eten vaak te weinig. De oorzaak, dacht men, is de verminderde waarneming van smaak,

geur en textuur. Voor ouderen aantrekkelijke producten zouden meer smaakstoffen moeten

bevatten. In Wageningen toonde Stefanie Kremer aan dat de appreciatie van voedsel onafhanke-

lijk is van de waarneming. Iets lekker vinden is psychologie: Goed voelen is lekker eten.

Oud en jong hebben vaak dezelfde voorkeur 

Lekker eten voor ouderen
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Stefanie Kremer: “We weten niet om welke
reden mensen iets lekker vinden maar het is
niet de waarneming.” 
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waren voor de jaren zeventig en tachtig.
De herinnering die daar nog aan hangt,
spijkert de waarneming bij. Overigens
beperkt dit onderzoek zich tot sensori-
sche aspecten en kijkt niet naar health
foods en dergelijke.

Hersenonderzoek
De promovenda concludeert dat ouderen
hun voedselappreciatie behouden on-
danks een verminderde perceptie. Hoe
kan dat? Modern hersenonderzoek geeft
een aanwijzing: sensorische en hedonis-
tische gewaarwordingen worden in ver-
schillende delen verwerkt en worden niet
samengebracht. Kortom, in ons brein
functioneerd de waardering van eten ge-

woon onafhankelijk van de waarneming.
Ze concludeert tenslotte dat een afgeno-
men sensorische gevoeligheid bij gezon-
de ouderen nauwelijks hun voedselvoor-
keuren beïnvloedt.” 

Persoonlijke situatie
De onderzoekster vond nog wel iets
anders. Het viel buiten het bestek van
haar onderzoek maar ze vroeg oudere
proefpersonen naar hun persoonlijke
situatie. Kremer: “Ouderen die samen-
wonen hebben een veel positievere kijk
op eten dan alleenstaande ouderen. Het
is echt een groot verschil: Bij mensen met
verschillende waarneming zie je geen
verschil in voedselappreciatie maar wel
wanneer ze samenwonen of alleen. Het
lekker vinden van eten hangt dus meer
samen met psychisch welbevinden dan
met flavours. En als je de eetlust bij
ouderen wilt bevorderen kun je mischien
beter iets doen tegen depressie en een-
zaamheid.”

je went er aan. En wij denken dat de her-
innering stukken invult.” Ze deed een
test met zoete wafels (bekend) en fanta-
sie-kaaswafels (onbekend). De ouderen
gaven bij de onbekende kaaswafels aan
een sterkere smaak te appreciëren dan
de jongeren. Er was geen herinnering of
referentie zoals bij de zoete wafels: die
werden door jong en oud gelijk gewaar-
deerd.

Compensatie
Kun je in een voedingsmiddel voor smaak-
verlies compenseren? Kremer experimen-
teerde met bekende custardvla en een
onbekende tomato-spirulinadrank. Ze
varieerde in het product met smaakverrij-
kers, textuur en irritators (hete peper)
om te kijken of ouderen verschillende
voorkeuren hadden. “De verwachting
was consumentengroepen te vinden en
hele grote verschillen tussen mensen met
bijvoorbeeld een goede en slechte geur-
beleving. Maar dat is niet zo. We weten
niet om welke reden mensen iets lekker
vinden maar het is niet de waarneming!”
Kremer: “Het is nauwelijks mogelijk door
compensatie voeding voor ouderen aan-
trekkelijk te maken. Je zou denken dat
iemand die heel slecht proeft meer fla-
vours nodig heeft om wat te proeven
maar die proeft dat eigenlijk ook niet. Je
ziet bij ouderen dat de waarnemings-
drempel toeneemt. Maar vooral dat de
verschillen, zeker met betrekking tot de
waarneming, enorm groot zijn.”
Wil de industrie inspelen op deze groep
dan kan ze denken aan herintroductie
van producten en smaken die typisch

Wetenschap
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ding, economie en psychologie en kwam
na wat omzwervingen in Wageningen te-
recht. Het onderwerp over ouderen was
haar op het lijf geschreven: “Mijn groot-
moeder werd zesennegentig jaar en leef-
de bij ons in huis. Dat gaf me als kind al
het idee dat je gezond oud kunt worden
maar dat er toch wel dingen veranderen
boven de zestig en de tachtig jaar. En hoe
kun je dan de kwaliteit van leven beter
maken?”
Het was al wel bekend dat de sensorische
gevoeligheid met de ouderdom afneemt
maar Kremer onderzocht hoe die afname
ligt bij de interactie tussen bijvoorbeeld
smaak, geur en textuur. Een voedings-
middel is nou eenmaal complex. Ze liet
studenten en ouderen bijvoorbeeld een
blanke soep evalueren met verschillende
hoeveelheden melk (romigheid), cham-
pignons (smaak) en aardappelzetmeel
(textuur). En hoewel niet alle interacties
een evenredig effect te zien gaven, beves-
tigden ze het algemene beeld: Ook in een
complex voedingsmiddel is er een duide-
lijk verschil tussen wat jongeren en wat
ouderen waarnemen.
“Maar weg van het gemiddelde wordt het
pas echt interessant”, aldus Kremer. “Er
zijn ouderen die slecht scoren en qua
perceptie ontzettend veel verloren heb-
ben. Zo zaten er mensen bij van begin
zestig die soms niet konden zeggen of er
uberhaupt een geur in een potje zat.
Maar er was ook een zevenentachtigjari-
ge die beter proefde dan ik. Dus jonge
mensen liggen dicht bij elkaar en bij ou-
deren is het verschil heel groot. Je kunt
ouderen niet als een groep karakterise-
ren, je moet ze op individueel niveau be-
naderen.”

Lekkerst
Maar welke producten vonden ze nou het
lekkerst? Kremer: “Opvallend genoeg
vonden de ouderen hetzelfde het lekkerst
als de jongeren, en dat was het gangbare
product op de markt! Het wegvallen van
sensorische prikkels gebeurt langzaam,

Marcel van den Hark
M. van den Hark is freelance journalist.

Stelling: ‘Mit dem Wissen wächst der Zweifel’ (Johan Wolfgang
von Goethe, 1749 - 1832)
Stefanie Kremer: “Toen ik begon met studeren had ik het gevoel: aan het eind
van mijn studie zal ik zeker weten wat gezonde voeding is. Je begint dingen te
begrijpen maar tegelijk bestaat het vaste weten op bepaalde gebieden van
onderzoek niet meer en ontstaan er nieuwe vragen. Dat is de drijvende kracht
achter de wetenschap.”

Stefanie Kremer, Food perception and food liking with
age. Wageningen Universiteit, 28 april 2006. ISBN 90-
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‘Je kunt ouderen niet als een groep
karakteriseren, je moet ze op
individueel niveau benaderen’


