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Wetenschap

Smaaktests worden om verschillende
redenen uitgevoerd: 
– Om vast te stellen of men verschillen

kan waarnemen tussen varianten
(sensorisch onderzoek); 

– Om vast te stellen hoe de eindgebrui-
ker de varianten beoordeelt of waar-
deert (markt- of consumentenonder-
zoek).

Sensorisch onderzoek
Sensorisch onderzoek richt zich primair
op de vraag naar objectief waarneembare
verschillen tussen producten (zoetheid,
korreligheid, aardbei-aroma, et cetera).
In de afgelopen 60 jaar zijn verschillende
methoden en technieken ontwikkeld om
dergelijke vragen op wetenschappelijk
verantwoorde manier te beantwoorden
(verschiltests, QDA en andere vormen
van beschrijvend onderzoek, paneltrai-
ning en monitoren van panelprestaties).
De belangrijkste eisen aan deze vorm van
onderzoek zijn die van nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid. Als er in principe
een verschil tussen twee varianten kan
worden waargenomen, moet de test dat
kunnen aantonen. Met andere woorden,
bij sensorisch onderzoek staat de interne
validiteit centraal. Het gaat er dus om zo
nauwkeurig en herhaalbaar mogelijk te
meten.
Voor deze taken wordt gebruik gemaakt
van kleine groepen getrainde responden-
ten of experts en worden de prestaties
van deze respondenten bijgehouden
(men controleert zowel het onderschei-
dend vermogen van de individuele
respondenten als de mate van overeen-
stemming tussen respondenten). Hier-
voor zijn verschillende procedures ont-
wikkeld [1, 3].
De relatief kleine panels bestaan uit 8 tot

15 respondenten die streng zijn geselec-
teerd en worden getraind in de taak.
Non-proevers worden al in een vroeg sta-
dium verwijderd dan wel bijgetraind. Het
achteraf verwijderen van respondenten,
ook ‘masseren’ van de data genoemd, zal
slechts zeer sporadisch hoeven plaats te
vinden. Vanuit wetenschappelijk en sta-
tistisch oogpunt is het verwijderen van
respondenten sterk af te raden. In feite
zou dit een vrijbrief voor de onderzoeker
zijn om ieder gewenst resultaat te berei-
ken (wat in de praktijk schijnt voor te
komen, maar moeilijk te controleren is).
Om dit soort praktijken te voorkomen,
zijn afspraken over ‘good practice’
gemaakt en certificatietrajecten voor
onderzoeksbureaus uitgezet (zoals het
‘ResearchKeurmerk’ van de Markt
Onderzoeks Associatie MOA en Sterlab
Accreditaties).

Markt- en consumentenonderzoek
De tweede reden om smaaktests uit te
voeren is om vast te stellen hoe de eind-
gebruiker (de doelgroep) het product
waardeert en beoordeelt. Hierbij gaat het
niet alleen om verschillen tussen pro-
ductvarianten maar ook om de apprecia-
tie van deze verschillen door de eindge-
bruiker. Dit is het domein van het markt-
en consumentenonderzoek.
Bij dit type onderzoek gaat het niet in de
eerste plaats om de nauwkeurigheid van
de sensorische uitspraak maar om de
representativiteit van de steekproef (zijn
de resultaten geldig voor de gekozen
doelgroep?). Bij dit type onderzoek staat
de externe validiteit centraal.
Het zal duidelijk zijn dat in dit geval trai-
ning geen soelaas biedt. De eindgebrui-
ker is een naïeve consument en moet
geen getrainde proever worden. In deze

situatie is het dus van belang om een vol-
doende grote steekproef te nemen. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van een
belangrijk axioma uit de meettheorie: de
beste schatter van de werkelijke waarde
in de populatie is het gemiddelde van de
waarden in de steekproef, indien de
meetfout willekeurig is. De vereiste (sta-
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tistische) nauwkeurigheid wordt nu
bepaald door de grootte van de steek-
proef: hoe groter de steekproef des te
kleiner de meetfout. Voor een betrouw-
baar schatting van de waargenomen
sterkte geldt een aantal van 40 respon-
denten als absoluut minimum [2].
Omdat bij dit type onderzoek ook wordt
gevraagd naar de acceptatie, is in de
meeste gevallen een grotere steekproef
gewenst.
Als vuistregel wordt meestal een aantal
van 80 tot 160 genomen (afhankelijk van
de gewenste splitsingen in de steekproef
naar leeftijd, geslacht, SES, et cetera).
Aan de eis dat de meetfout willekeurig is,
wordt voldaan door de strikte toepassing
van de sensorische methodologie (een
willekeurige of gebalanceerde aanbie-
dingsvolgorde van producten, gecontro-
leerde testcondities en dergelijke). In
deze situatie is het verwijderen van de
onderzoeker onwelgevallige responden-
ten eveneens af te raden. Dit doet name-
lijk afbreuk aan de representativiteit. 

Keuze vooraf
In de door Cramwinckel gebruikte proce-
dure worden deze twee typen onderzoek
op een voor het eindresultaat storende
wijze door elkaar gehaald. De onderzoe-
ker moet vooraf een keuze maken over
het doel van de test: nauwkeurig bepalen
of er verschil waarneembaar is tussen een
aantal varianten of vaststellen hoe de
doelgroep de varianten beoordeelt en
waardeert. In het eerste geval moet de
interne validiteit worden gemaximali-
seerd. Dit vraagt om kleine, maar goed
getrainde panels. Hun uitspraak is zeer
nauwkeurig, maar niet representatief
voor een grotere groep. Dit hoeft ook
niet, omdat dit niet de vraag was.
In het tweede geval moet de externe
validiteit worden gemaximaliseerd. Dit
resulteert in grote steekproeven die
representatief zijn voor de uiteindelijke
doelgroep, hun uitspraak is dus geldig
voor een grotere groep dan onderzocht
is. Qua nauwkeurigheid of onderschei-
dend vermogen verschillen grote repre-
sentatieve panels niet veel van kleine

getrainde panels (de meetfout wordt
gecompenseerd door het aantal). Het
grootste verschil zit hem in de gehanteer-
de terminologie (consumententaal ver-
sus experttaal), het kostentechnische
aspect en natuurlijk in de onderzoeks-
vraag die wordt beantwoord. 

Misvatting
De ervaring leert dat consumenten die
deelnemen aan smaakonderzoek over
het algemeen bijzonder gemotiveerd zijn
en uiterst geconcentreerd aan het onder-
zoek deelnemen. In een steekproef van
voldoende omvang zullen ongetwijfeld
ook enkele slecht gemotiveerde non-
proevers zitten (net als in de populatie),
maar hun bijdrage is te verwaarlozen. Dit
wordt alleen een probleem wanneer de
steekproef (te) klein is. 
De keuze voor veel of weinig en voor
naïeve of getrainde respondenten wordt
bepaald door de vraag die de onderzoe-
ker wil beantwoorden. Dat beide vragen
zouden kunnen worden beantwoord met
een klein panel geselecteerde maar
ongetrainde smaakbewuste proevers
berust op een gevaarlijke misvatting die
kostbare consequenties kan hebben. 
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In VMT nr. 26, 2004 (17 december)
verschijnt het wetenschappelijk
artikel getiteld ‘Cramwinckel’s
krimp-rek procedure onder de
loep genomen’ van prof. dr. Jan
E.R. Frijters. Het artikel werd VMT
op 27 september ter publicatie
aangeboden en staat los van
bovenstaande reactie.


