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Onderzoekers René de Wijk en Anke 
Janssen van Wageningen UR Food & Bio
based Research en het Top Institute Food 
& Nutrition, hebben samen met de Britse 
voedingswetenschapper Jon Prinz resul
taten van een groot aantal studies naar 
de rol van kauwgedrag samengevat in 

een wetenschappelijk artikel.  Onder de 
titel Oral movements and the perception of 
semi-solid food is het gepubliceerd in the 
Journal of Physiology & Behavior. In het arti
kel zijn de resultaten uit sensorisch, 
fysiologisch en instrumentaal onderzoek 
van henzelf en anderen gecombineerd.

Voedselsensatie varieert
Tijdens de verwerking in de mond wordt 
voedsel afgebroken, waardoor een bolus 
wordt gevormd van voedselresten ver
mengd met speeksel. Deze bolus heeft 
een kern (het binnenste) en een opper
vlak waarmee de bolus contact maakt 
met de receptoren in de mond. Onder
zoek toont aan dat voedselsensaties 
va riëren tijdens de verwerking. Sensaties 
zoals dikte hangen vooral met de relatief 

intacte kern van de bolus samen die een 
persoon vooral aan het begin van de ver
werking waarneemt en met relatief hef
tige mondbewegingen. Andere sensaties, 
zoals romig, hangen vooral samen met 
een deels afgebroken kern en relatief 
veel oppervlak. Dit neemt een persoon 
het best waar later tijdens de verwerking 
met relatief kleine mondbewegingen. 
Bewegingen voor het slikken beïnvloeden 
zelfs sensaties na het slikken, de zoge
naamde ‘nagevoel sensaties’. Intensieve 
bewegingen voor het slikken resulteren 
in minder intensere nagevoel sensaties, 
waarschijnlijk omdat er minder voedsel
coating in de mondholte gevormd is. 

Mondbeweging beïnvloedt waarneming
In een van de onderzoeken zijn getrainde 
proefpersonen gevraagd om semivloei
bare voeding, zoals vla en yoghurt, op 
verschillende manieren te eten. Uit het 
onderzoek bleek dat hoe complexer de 
mondbeweging is, hoe meer een persoon 
waarneemt. De meest effectieve manier 
om sensaties waar te nemen, bleek de 
natuurlijke manier te zijn, de manier 
waarop de meeste mensen normaal eten 
(zonder er al te veel bij na te denken).

Waarneming beïnvloedt mondbeweging
De voedselstructuur heeft ook effect op 
de mondbewegingen. Zo hebben Franse 
onderzoekers aangetoond dat mensen 
korter op pudding ‘kauwen’ en zuigen als 
de concentratie van de bittere stof kinine 
hoger is. Het slikken duurt dan juist lan
ger. In laboratoria is met sensoren beke
ken welke spieren betrokken zijn bij het 
eten van verschillende soorten vla. Een 
hap zoete vla veroorzaakt bijvoorbeeld 
andere mondbewegingen dan minder 
zoete vla.

Post-ingestieve waarneming
Mondbeweging beïnvloedt niet alleen de 
sensaties van mond en nagevoel, maar 
ook gevoelens van verzadiging, de zoge
naamde postingestieve waarneming. 
Voedsel wat langer in de mond wordt ver
werkt, veroorzaakt een groter gevoel van 

verzadiging, dan voedsel wat korter 
wordt verwerkt. Zo zal vast voedsel of 
voedsel met toegevoegde deeltjes in het 
algemeen een meer verzadigend gevoel 
teweegbrengen dan semizacht voedsel 
of vloeistoffen.

Mondgevoel succesvol voorspellen
De bevindingen van deze onderzoeken 
resulteerden in de ontwikkeling van een 
zogenaamde ‘Structure Breakdown Cell’ 
(SBC), een gemodificeerde rheometer.  
Met de SBC wordt het mechanische en 
enzymmatige afbraakgedrag van voedsel 
in de mond instrumenteel nagebootst en 
worden succesvol mond en nagevoel 
sensaties voorspeld. De resultaten  
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van voedsel dat gezond is en wordt 
gewaardeerd door consumenten. 
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In verschillende fases van het 

kauwproces neemt een 

persoon andere sensaties 

waar. De manier van kauwen 

en het bewegen van de tong 

beïnvloeden voedings

sensaties, en andersom  

geldt dat ook. 
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‘Hoe complexer de 
mondbeweging, hoe meer  
een persoon waarneemt’
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Een hap zoete vla veroorzaakt 
bijvoorbeeld andere mondbewe-
gingen dan minder zoete vla.
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