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Tot enkele jaren geleden was er geen Ne-
derlandstalig naslagwerk voor smaak-
onderzoek. Een doorn in het oog van de
vakgroep Sensorisch onderzoek van de
Marktonderzoeksassociatie MOA. Op ini-
tiatief van destijds vakgroepvoorzitter
Wim Vaessen en met medewerking van
een enthousiaste redactiecommissie
kwam in 2002 het boek ‘Proeven van suc-
ces - Sensorisch onderzoek: technieken,
procedures en toepassingen’ tot stand.
Auteur Joep Brinkman, die zelf sensorisch
onderzoek doceert aan de Hanzehoge-
school in Groningen, kijkt tevreden terug
op deze klus: “Eindelijk hadden we in het
Nederlands alle aspecten van sensorisch
onderzoek samengebracht in één werk.”

Tweede druk
Ruim drie jaar later volgden de eerste
gesprekken voor een tweede druk, zowel
binnen de vakgroep van de MOA als met
uitgever Keesing Noordervliet. Het boek
had duidelijk in een behoefte voorzien.
Brinkman: “Ontwikkelingen gaan
natuurlijk door. Nieuwe inzichten zou-
den in het boek moeten worden opgeno-

men. Bovendien zou het meer praktische
tips en praktijkvoorbeelden mogen
bevatten. Het boek wordt immers
gebruikt als leerboek en als handboek
en naslagwerk voor mensen in de prak-
tijk van de voedingsmiddelenindustrie.
Daarnaast was het een persoonlijke
wens van mij het boek door gebruik van
kleur en meer foto’s meer tot de verbeel-
ding van student en onderzoeker te laten
spreken.”

Inhoud op de schop
Eind augustus 2006 is het dan zo ver. De
tweede editie van Proeven van succes rolt
van de pers. De inhoud is inderdaad –
wederom dankzij de inzet van een grote
redactiecommissie – stevig op de schop
gegaan. Auteur Brinkman somt de veran-
deringen ten opzichte van de eerste druk
op: “Hoofdstuk twee over zintuigen en
waarneming is sterk herzien. Hoofdstuk
drie is geherstructureerd. De hoofdstuk-
ken vier en zes bevatten meer praktische
tips, illustraties en voorbeelden van test-
formulieren. De hoofdstukken zeven,
acht en negen zijn aangepast en uitge-

breid. Hoofdstuk tien is vervallen.”
Toegevoegd aan het boek is een opsom-
ming van de voor sensorisch onderzoek
relevante NEN- en ISO-normen. Verder
gaat deze druk anders om met statistiek.
“Op verzoek is een zeer korte samenvat-
ting van het denken en doen bij het uit-
voeren van significatietoetsen in de bijla-
gen opgenomen. In die bijlagen staan
ook de formules. Uit de hoofdstukken zijn
deze verdwenen”, zo licht de auteur toe.

Nieuwe uitvoering
Naast de inhoud is ook de uitvoering her-
zien. De omslag heeft een nieuw kleurtje.
Het binnenwerk van het boek is volledig
vernieuwd. “Natuurlijk staat de inhoud
voorop, maar het gebruik van kleur, de
nieuwe lay-out en fors meer fotomateri-
aal maakt ook dat deze nieuwe druk de
sensorisch onderzoeker een duidelijke
meerwaarde biedt”, aldus Brinkman met
gepaste trots.
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Zowel de inhoud als
de uitvoering van
het boek voor senso-
risch onderzoek zijn
vernieuwd.

De tweede druk van het Nederlandstalige boek voor sensorisch

onderzoek ‘Proeven van succes’ is uit. Zowel de inhoud als de

vormgeving van het boek is aangepast aan hedendaagse inzichten.

Up-date ‘Proeven van succes’


